L’EPICA D’UN POBLE.
De crisis em passat unes quantes en els darrers 20 anys. Potser la que
recordem mes es las crisis del petroli, en la que es varen restringir els
crèdits i els moviments econòmics, financers i el treball varen patir una
forta sotragada.
Volem recordar el que ha estat en Catalunya, en èpoques anteriors.
Després de la derrota del 1714, quan les tropes castellanes i franceses
entraven a la ciutat de Barcelona com a vencedors es varen trobar, les
botigues i comerços oberts i la gent dels diferents gremis treballant.
En l’època de la Mancomunitat de Catalunya i davant de la necessitat
d’elevar el nivell de formació i el nombre d’escoles, es varen construir i
ampliar aquestes en les millors tècniques i coneixements de l’època.
Posteriorment es va crear a Barcelona, l’escola del Treball, per poder
donar formació al poble dels oficis mes necessaris en aquell temps (torners,
fusters, tèxtils, electricitat, metal·lúrgics), eixís com la creació de l’escola
d’enginyers, cosa que va permetre crear una potent industria metal·lúrgica i
tèxtil en la que es varen construir les màquines de tren de vapor i els ponts
de ferrocarrils i estacions d’arreu del Estat, durant mes de 50 anys.
Ara des de fa 5 anys estem vivint la crisis mes forta dels últims temps i
afecta ja a tota Europa. Pot ser que estiguem vivint en un canvi de cicle i
que el sistema econòmic i financer hagin de fer canvis profunds. El temps
ens donarà la resposta.
La qüestió es “en que contem a Catalunya per fer front i fer els canvis
necessaris?” La gent, el poble les seves persones, agrupacions i entitats
respondran a aquest reptes per que tots portem a dintre el fort com a poble
ens portarà igual que en temps passats a superar tots i cada un dels
problemes.
Els desafiaments actuals afecten a tots els pobles del planeta en el que hi
han i perduren moltes injustícies (morts, malalties i persones que passen
gana) de manera que el 70% de l’humanitat es pobra per tant podem
afirmar que el capitalisme salvatge ja ha tocat sostre. A partir d’ara per
guanyar diners ja no serveix l’economia basada en l’especulació. El únic
camí que funciona per mantenir i millorar l’estatus es l’economia
productiva de justícia, es a dir amb una distribució justa de la riquesa
creada, a nivell planetari. Aquesta es també la nostra esperança.

