2017: FEM ENTRE TOT@S
UNA VILAFRANCA EN COMÚ, UN PAÍS EN COMÚ
L’estiu de 2014 es va posar en marxa el procés de confluència
d’organitzacions i persones que va cloure en la constitució de Vilafranca en
Comú. Una proposta municipal participativa, democràtica i transformadora que ha
permès guanyar espais per a la ciutadania a les places i carrers i a les institucions
de la nostra vila. Des de Vilafranca en Comú s’ha treballat per la igualtat, la
defensa dels drets socials i la participació ciutadana a partir de les accions que
recollia el nostre programa electoral i de les propostes que han sorgit dels Grups de
Treball i de les Assemblees.
Avui, dos anys i mig després de la formació de Vilafranca en Comú,
segueix molt viu l'esperit de confluència que la va fer néixer i la voluntat de
treballar amb tots els grups i persones que la varen formar. Tots els que participem
en aquest projecte podem sentir-nos orgullos@s de la tasca desenvolupada, sempre
millorable amb la participació de totes i tots.
Vilafranca en Comú ha esdevingut una eina imprescindible per el
necessari canvi de majoria en el govern municipal per tal de millorar la vida dels
vilafranquins i vilafranquines tot avançant en la igualtat i l’equitat i per construir una
ciutat que prioritzi a les persones i al seu teixit associatiu.
(www.vilafrancaencomu.cat).
Si ampliem l’horitzó de la nostra mirada, ens adonem que al nostre país i al
món vivim canvis profunds que marquen un nou temps i exigeixen que fem un pas
endavant, per teixir noves eines. Cal que la ciutadania surti al carrer i s’organitzi per
defensar els seus drets, recuperar les institucions i posar-les al servei de la gent.
Cal passar de l'apatia i la resignació, a la indignació i a la proposta i la
il·lusió. Cal que entre tot@s obrim una nova època al nostre país i per a fer-ho
possible s’ha posat en marxa el projecte Un País en Comú
(http://unpaisencomu.cat/)
Un País en Comú recull el llegat de totes aquelles persones que, des de
tradicions diverses, han lluitat i lluiten per la igualtat, la fraternitat, la llibertat i el bé
comú.

Un País en Comú es constitueix per eixamplar el sentit de sobirania fins
arribar a totes les esferes de la vida i la política i construir un altre món enmig dels
reptes que imposa l’esgotament del vell.
Els grans canvis que el país necessita i reclama només es podran fer en
comú, i la desigualtat social no és l’única divisió que haurem de superar. Som un
poble que s’articula a partir de la seva diversitat, reconeixent que per damunt les
diferències generacionals, territorials, de gènere i d’origen, venim a construir una
alternativa per a tot el país que faci de la diversitat la nostra major fortalesa, en
què cada persona, cada municipi i cada territori pugui esdevenir una llavor del
canvi. Venim a fer un pas endavant perquè ningú no hagi de fer un pas enrere.
Catalunya necessita un espai polític, que ajudi a crear un nou bloc històric
del canvi, per a una nova època. És l’hora de construir un nou espai polític per a
totes les catalanes i els catalans, una proposta guanyadora i de majories. Perquè no
volem només guanyar unes eleccions, venim a guanyar un país.
I des de Vilafranca i des del Penedès volem ser-hi!

Que passeu unes molt bones festes!

