Pregó a càrrec de Najoua Mesbahi

Bona tarda terrassencs i terrassenques, primer de tot agraeixo a la comissió 4 de
setembre l’honor i la confiança que m’han donat per convidar-me en aquest acte per
dirigir-vos unes paraules plenes de sentiment. sóc Najoua, fa 11 anys que visc a
Catalunya, poc després d’arribar em vaig fer membre de la AAVV Montserrat i participo
com a voluntària en diferents activitats que organitza aquesta associació per la
integració del barri. I formo part del grup de ball de Serrallonga.
Avui faré el prego, però ben segur, serà molt diferent als pregons que s’han fet fins
ara.
Tots i totes les que esteu aquí ja sabeu la història del perquè avui commemorem els
301 anys de l’atac borbònic. Per això el meu escrit es desviarà una mica i, en comptes
de parlar del passat, parlarà del futur, ja que, encara que vulguem, no podem canviar
el passat. Per aquest motiu hem de mirar al futur, el futur que volem per Catalunya, ric
en cultures diverses i en contra de qualsevol mena de discriminació, ja sigui per sexe,
religió o opinió política.
Tot i això, aquest futur que volem no serà possible sense tots i cadascú de nosaltres i
no serà un camí gens fàcil, perquè en l’actualitat alguns partits polítics ens ataquen i
estan en contra de l‘opinió del nostre poble. Perquè el que volem com a poble és una
educació i sanitat de qualitat i gratuïtes, el que volem com a poble, és tenir un
habitatge digne, el que volem com a poble, és combatre als polítics corruptes, el que
volem com a poble, és participar a la V l’11 de setembre, el que volem com a poble és
fer la consulta el 9N, el que volem com a poble, és un país democràtic i just.
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Torno a remarcar que el camí no serà fàcil, i el govern Espanyol posarà tots els
obstacles possibles, per parar els nostres passos i matar les nostres il·lusions, malgrat
això, nosaltres hem de ser forts i lluitar pel nostre objectiu i ho farem a traves d’una
nova ciutadania, una ciutadania sense prejudicis, on conviurem immigrants, catalans
d’origen i espanyols amb els mateixos drets i deures, amb la mateixa llibertat, amb
igualtat entre gènere i amb una vida digna per a tothom.
Volem una ciutadania i un futur on les persones deixin de pensar que la diversitat
cultural i la immigració són un problema. Personalment, penso que la riquesa d’un país
és acollir totes aquestes cultures i fer-les nostres.
És feina nostra canviar el xip i tractar a totes les persones per igual, però també és
feina dels nostres representants, els polítics. Han de buscar solucions per combatre la
discriminació i que hi hagi una igualtat d’oportunitats real per a tothom.
Jo sóc una simple ciutadana, no sóc ningú important, però vull fer tot el que estigui a la
meva mà per participar en la creació d’una Catalunya més justa i independent.
I des d’aquí crido a tots els ciutadans i a tot el poble a unir-se a crear el nou país que
volem. Sóc una persona creient i crec que la voluntat d’un poble pot fer moltes coses i
pot canviar-ne el destí.
Durant la historia de la humanitat s’han aconseguit molts drets gràcies a la unió dels
pobles i de les marxes unitàries i manifestacions, i per aquest camí de ben segur
sabem que aconseguirem el nostre objectiu.
Per últim, dir-vos que fa 301 anys les tropes de Felip cinquè van entrar a Terrassa, li
van calar foc i van assassinar part de la nostra població, però penso que amb Felip
sisè Catalunya aconseguirà la seva independència.
Visca la terra!

Terrassa, 4 de setembre de 2014
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