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La resposta a les al·legacions al PALS
El passat mes de febrer el Col·lectiu Xocolata per Tots vam
presentar algunes al·legacions al PALS. Si ho recordeu també
les vam publicar en aquest mateix espai. Com que les respostes
del consistori també han estat publicades, creiem que val la
pena comentar-ne algunes coses.
En primer lloc, volem deixar clar que entendríem la decisió de
l’ajuntament de no contractar ni un dinamitzador cultural, ni un
mediador cultural, si aquesta decisió anés acompanyada d’altres mesures. La nostra proposta no ha de ser (per descomptat!)
l'única bona per resoldre els problemes que tots coincidim a
apuntar. Però les coses no són així, es rebutja aquesta proposta
i les que ens proposen com a alternativa no veiem que es duguin a la pràctica, mentre que molts pobles estan optant per
aquesta via, malgrat no haver patit les tensions viscudes a Cassà. El que encara entenem menys són els motius exposats,
especialment un d’ells, que deia més o menys així: "decidim
continuar donant suport a la tasca realitzada pels col·lectius
GRAMC i Xocolata per Tots". Aquesta resposta ens la donaven
en l’al·legació on demanàvem la creació d’un dinamitzador cultural. Abans que res cal dir que suposem que es tracta d’un
error, ja que ni el GRAMC ni nosaltres treballem en el camp de la
dinamització cultural; per tant, imaginem que el seu lloc deuria
ésser a la que proposava la creació d’un mediador cultural, on
nosaltres, i sobretot el GRAMC, síque hi tenim alguna cosa a dir.
Podríem entrar en consideracions subjectives sobre aquest
“continuar donant suport”, ja que seria fàcil dir que últimament
el suport rebut ha brillat per la seva absència. Així es va veure en

no acceptar la invitació a participar en la taula rodona que vam
fer sobre immigració, lloc que consideràvem idoni perquè l’ajuntament fes arribar les seves propostes alternatives a la gent interessada en aquests temes; o en la manca de serveis als immigrants des que el GRAMC no dóna l’abast per oferir classes de
llengua, conduir, etc., mentre que des d’aquest col·lectiu porten
anys demanant el mediador cultural. Si això és donar suport…
Però és que ens sembla que encara que aquest suport fos
molt major, la política de serveis no ha d’ésser la de donar suport
a entitats que els ofereixen altruistament, ja que un servei al
ciutadà que depengui del voluntariat, estarà sempre penjant
d’un fil. Que consti que aquesta crítica no va dirigida, només, al
nostre ajuntament, ja que aquesta és una política emprada a
tots nivells dins de la nostra administració. Per exemple, la cooperació internacional de l’Estat es limita bàsicament a subvencionar les grans ONG’s, enlloc de fer de la solidaritat una qüestió
d’Estat, i alliberar aquestes entitats i col·lectius de feixugues
feines administratives de les que s’hauria d’encarregar l’administració. És clar que llavors tota aquesta massa social potser
deixaria de trencar-se les banyes en com aconseguir diners per
enviar al tercer món, i començaria a plantejar-se el perquè de
tanta desigualtat i qui se’n beneficia.
A nivell local les coses són més simples, tan sols demanem
que s’assumeixi la necessitat d’uns serveis al ciutadà, i que
com altres localitats ja estan fent, es creï la infrastructura necessària per oferir-los. Així, si hi ha gent que vol dedicar-hi hores del
seu temps, aquest servei guanyarà en qualitat, però si un dia
aquestes persones deixen de disposar d’aquestes hores, el servei no desapareixerà. Creiem que la creixent importància del
fenomen de la immigració, i les primeres tensions que ha provocat al poble, bé que es mereixen aquest esforç per part de l’ajuntament.
També volem aprofitar l’avinentesa per convidar-vos el proper 31 de maig a les 9 del vespre al Teatre municipal* , on es
projectarà la pel·lícula “la marcha”, que explica la història d’algunes de les persones que cada dia intenten passar l’Estret
fugint de la misèria, i al debat obert sobre immigració que es farà
seguidament, que pretén continuar el que vam començar amb
la taula rodona del 15 de febrer.
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* és possible que des d’ara fins al 31 de maig, degut a probables
solapaments amb altres actes de la Festa Major, aquesta data canviï,
per això penjarem programes pel poble quan estigui confirmada.
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