#CridaPerGranollers
http://cridagranollers.wordpress.com

Som molts els que estimem aquesta vila i desitgem un canvi important
que esquerdi els murs i trenqui les maneres de ser i de fer...
Són temps de canvis. També de lluites i de treball en comú, ara que
l’excusa de la crisi ha servit al poder econòmic, amb el beneplàcit de l’elit
política, per a imposar l’austeritat en una ofensiva sense precedents contra
els drets i les conquestes socials de les darreres dècades. Però és l’hora de
començar a construir, i que nosaltres construïm aquest canvi.
Fa molt de temps que ens movem tot i que, sovint, ho fem només d’una
manera irregular, intermitent. Però volem que Granollers deixi de ser una
ciutat intermitent, que la seva llum sigui potent, fixa, fins i tot que enlluerni,
i els somriures no durin 9 dies de Festa Major o unes passejades pel mercat
del dijous, sinó que formin part del vestuari urbà tot l'any.
I potser és ara, quan sembla que la ciutat s’adorm i a l’horitzó es dibuixa
un futur de dos grans grups (els del sí però res i els del sí però no), dos blocs
amb els polítics de sempre que pensen el de sempre i que volen el de
sempre. Ara, quan l’avorriment, la mediocritat i el malestar pot palpar-se a
qualsevol tertúlia, ara que sortim i sortirem al carrer, ara que cal donar la
cara, perquè n’estem farts dels uns, dels altres i dels de més enllà.
És ara!
Perquè som els del Sí-Sí, sense subordinacions a poders fàctics ni estatals
que segresten la democràcia, i apostem pel dret a decidir-ho tot, per la
sobirania en tots els àmbits. Perquè volem combatre la cultura de
l’apoltronament des de la radicalitat democràtica, limitant els mandats i
oposant-nos a la duplicitat de càrrecs que arrelen al nostre municipi.

Perquè volem capgirar la piràmide del govern de la nostra ciutat,
transformar els espais de decisió, portar-los al carrer i donar a la ciutadania
el poder de decisió. Volem airejar tots els racons de l’ajuntament, dominats
durant massa anys pels mateixos. Perquè volem saber què es cou allà dins i
des de la transparència, fer que la informació no es perdi dins els calaixos
de la burocràcia de l’administració local.
Perquè creiem en l’economia social i en el cooperativisme com a eina per
apoderar la gent, com a font de valors socials i econòmics i garantia que
l’economia està al servei del poble. Ens oposem a l’actuació de les entitats
financeres i en la manera en què amaguen les seves vergonyes darrera
noms i anagrames nous. Perquè n’estem convençuts que podem fer molt
més contra les precarietats, perquè la gent tingui oportunitats d'igualtat.
Perquè n’estem convençuts que un dia no ens caldrà veure els carrers plens
de famílies aturades i sense ingressos, o de famílies amb ingressos que no
arriben a final de mes, o de famílies desnonades. Ni aquestes ni als seus
joves sense il·lusió, a qui els han robat el futur. Ni als seus avis, que tant
han lluitat i encara hauran de lluitar més. La misèria no és la crisi, sinó
aquest sistema econòmic que ens ofega i no ens deixa ser lliures. La misèria
són 3000 pisos buits que sagnen vergonya i interpel·len els desnonaments
quotidians. La misèria d'una ciutat que alberga 6000 aturats. Una ciutat
amb una educació segregadora i una sanitat privatitzada.
Perquè han intentat vendre’ns Granollers com una ciutat educadora, com
la ciutat de la pau o del comerç de proximitat, però la realitat és que sembla
la ciutat de les mentides, maleducada i vivint històries d’amor amb totes les
franquícies que s’acosten i ens ensenyen la cartera plena.
Perquè volem una ciutat que barregi seny i rauxa, camí i carril-bici, una
ciutat atrevida, divertida i lluitadora, compromesa. Perquè volem una ciutat
amb un aire net de fums i amb façanes i interiors vestits amb tots els colors
inventats i per inventar.
I farem el possible per aconseguir-ho! Perquè la nostra esperança és
irreductible i ens estimem aquesta terra de turons i de serres, de cases i de
pisos, de carrers, de places i de parcs. Perquè avui encara tot és possible,
perquè creiem en utopies i a vegades, ja sabeu, a vegades ens en sortim...

Perquè si no és ara, quan? Si no som nosaltres, qui?
T'hi afegeixes? Crida per Granollers!

