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Davant la repressió, més compromís
Marcel Mauri de los Ríos
Vicepresident d’Òmnium
Cultural

E

ns ha tocat viure en anys de repressió. Al
país, a les organitzacions socials, a les més de
1.000 persones perseguides arran de l’1 d’Octubre. Perillosament, i sota el pretext de garantir la
seva unitat a qualsevol preu, l’Estat ens ha retornat
a temps d’excepcionalitat democràtica: s’empresonen les idees, es censuren les cançons, es persegueixen els drets dels qui treballen per construir un país
més just i lliure.
I és en aquests moments de regressió democràtica que s’ha fet més evident que mai la distància
entre el projecte del sobiranisme i l’oferta de l’Estat: mentre alguns veníem a construir un país que
il·lusionés, d’altres ens han abocat a una regressió

Mentre alguns veníem a construir un
país que il·lusionés, d’altres ens han
abocat a una regressió dels drets
civils més bàsics
dels drets civils més bàsics. Aquells drets que els
més grans de casa van guanyar i que els més joves
donàvem gairebé per descomptats.

VENIM DE LLUNY • A Òmnium Cultural, però, tenim
memòria. Com a Unió de Pagesos, també nosaltres
vam néixer durant la llarga nit del franquisme. Per
preservar els valors democràtics, per teixir una societat civil forta i per treballar per la cultura i la
llengua catalanes. I si ja al 1963 això ens valgué la
persecució del règim, la clausura de l’entitat i l’exili, els homes i dones que en aquell moment dirigien
la nostra entitat, van mantenir-se sempre fidels a
aquests compromisos.
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Suposo que per aquest motiu, quan ara fa 18 mesos van empresonar l’estimadíssim Jordi Cuixart, el
10è president d’Òmnium Cultural, la nostra entitat
va tenir clar quin era el camí a seguir. Si l’objectiu
de la repressió era anul·lar-nos, inhibir-nos i fer-nos
desaparèixer havíem de construir l’Òmnium més
fort i més gran de la història. Davant la seva intolerància, més cultura. Més premis d’Honor, com la
poeta Marta Pessarrodona, que ens dignifica com a
país; més premis Sant Jordi, el més ben dotat de les
lletres catalanes; més premis Sambori, el certamen
escolar amb més participants d’Europa.

SOM EL 80 % • I alhora, havíem de tenir clar que no
podíem deixar de ser qui som ni podíem deixar de
pensar el que pensem. Com diu en Jordi Cuixart,
aquesta ha estat i serà la derrota de l’Estat espanyol
en aquest judici a la democràcia. Perquè si d’alguna cosa han servit el seu empresonament i el de
la resta de presos polítics; si d’alguna cosa està servint l’exili; o si d’alguna cosa serveixen els intents
de criminalitzar les gran entitats socials del nostre
país, si realment ha servit d’alguna cosa, ha estat
per reafirmar més que mai el seu compromís amb
la llibertat i per fer aflorar de nou els grans consensos del nostre país. Aquests consensos del 80 % de
la ciutadania del país a favor dels drets civils, de la
llengua i de l’autodeterminació.
Malgrat tot no hem arribat fins aquí sols. Si hi
ha una cosa que ens ha permès ser més forts durant
aquests 18 mesos, és la immensa generositat rebuda durant el darrer any i mig. La solidaritat de la
gent, per descomptat. Més de 163.000 socis i sòcies
d’arreu del país han convertit Òmnium en l’entitat
civicocultural amb més socis d’Europa. Una entitat
imprescindible per entendre Catalunya.
AGRAÏTS A UNIÓ DE PAGESOS • Però també la generositat rebuda per part de centenars d’entitats del nostre país. I d’entre elles, Unió de Pagesos. En temps
de repressió, és un orgull haver rebut el suport i
l’estima de l’organització sindical agrària més important del nostre país. Perquè hi vau ser el 20 de
setembre. Perquè hi vau ser l’1 d’Octubre. I perquè
hi heu estat sempre. En nom d’Òmnium Cultural i
del seu president, gràcies. Moltes gràcies de tot cor.
https://www.omnium.cat
https://www.omnium.cat/ca/campanyes/jordi-cuixart

Participen a la Taula de diàleg de partits i
entitats contra el racisme i la xenofòbia
Unió de Pagesos va participar l’1 d’abril a la Taula de diàleg de partits i entitats contra el racisme i la xenofòbia, convocada pel president de la Generalitat, Quim
Torra, i pel conseller de Treball, Chakir El Homrani,
que va aprovar un acord de país per la convivència i
la cohesió. Durant la reunió, els partits polítics es van
comprometre a no utilitzar el fet migratori amb voluntat partidista durant la campanya electoral.
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Signen un acord amb Reempresa per
afavorir la continuïtat de les explotacions
El coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, i el president de la patronal catalana Cecot i del
Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, van
signar l’1 d’abril un acord de col·laboració mitjançant
el qual els afiliats del sindicat podran beneficiar-se de
l’assessorament d’aquesta entitat pel que fa a impulsar
la transmissió empresarial i per evitar el tancament de
petites i mitjanes explotacions per falta de relleu.
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