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Ponència B: “La Catalunya del futur”

1. Marc conceptual
Aquesta ponència convida la societat en general a fer una mirada
àmplia de les persones grans en relació amb el país on vivim, com
ens l’imaginem i, per tant, què estem disposats a construir
juntament amb la resta dels nostres conciutadans i conciutadanes,
sigui quina sigui l’edat, el sexe, les creences o ideologies, les
preferències sexuals, el nivell d’educació o econòmic de cada
persona.
Tractarem de prendre una postura sobre diferents temes que
considerem clau perquè el nostre país avanci per un camí que
transformi un desig en una realitat, des de la base del diàleg
constructiu i acollidor dels diferents punts de vista i amb voluntat de
fer possible l’apropament entre persones i els seus pensaments i
ideologies, tot posant en pràctica els valors del respecte i la
confiança entre tots i totes.
Això ho farem aportant reflexió, però sense deixar de ser pràctics.
Concretarem accions que considerem que caldrà portar a terme,
sense deixar de banda les qüestions més punyents, conscients que
vivim un moment molt rellevant de la història de Catalunya. Com a
persones grans que formem part d’aquesta societat, ens volem
manifestar pel que fa al present, així com fer referències a un futur
proper. Tenim la seguretat que el 7è Congrés ens brinda una
oportunitat brillant per fer-ho.

2. L’escenari actual
Els darrers anys, ens hem vist involucrats en un escenari sense
precedents, estem assistint amb perplexitat a una crisi econòmica
profunda que s’allarga excessivament i no en veiem una sortida
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clara i ràpida, tot i l’optimisme recent que llegim més en clau
d’interessos partidistes que no pas com un indicador clar de
restabliment. Aquesta crisi, no provocada directament per nosaltres,
està influint notablement en els nostres hàbits de vida i canviant-los,
per la desconfiança que tenim envers els nostres governants.
La idea que ens venen, que res no serà com abans –i ens referim
als millors temps de benestar recents–, ha impregnat un estat
d’ànim de desesperança. Hi ha un índex d'atur a uns nivells
desorbitats dins la zona euro que anima a la diàspora de molts
joves a la cerca d’oportunitats; també hi ha un entorn de frau
permanent, corruptela i desconfiança en el sistema i en les
institucions polítiques que provoca indignació i un fort desig de
justícia social.
S’han fet fortes retallades que han afectat la sanitat, l’educació, les
pensions, l’atenció a la dependència, altres prestacions socials i els
salaris; no hi ha disponibilitat de crèdit i les empreses no poden
funcionar amb normalitat, i, si bé s’està aturant el degoteig de
tancaments, sembla ciència-ficció generar llocs de treball suficients
per absorbir l’atur.
Moltes famílies s’han empobrit fins al punt que han perdut el seu
habitatge i estan a recer de la gent gran, amb qui ara han de
compartir llar i pensió. A més, veiem un Govern que està patint un
ofec econòmic com a conseqüència de la dependència que
Catalunya té de l’Estat espanyol i com això ha provocat situacions
límit.
Estem en un escenari que ha portat a mobilitzacions i mostres de
solidaritat extraordinàries en la ciutadania, a la vegada que s’ha
mostrat clarament la voluntat de construir i autogestionar el nostre
país i així donar respostes directes i de proximitat assumint totes les
responsabilitats de govern i gestió directa. Definitivament, és un
escenari que hem de veure com una oportunitat per impulsar un
canvi essencial per construir una societat falcada en valors que no
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han fracassat i representen l’altra cara del que hem viscut i estem
vivint actualment; s’ha apostat per la llibertat, la igualtat, el civisme,
la solidaritat i l’equitat de gènere, la cultura de l’esforç, el voluntariat,
l’ètica professional i la responsabilitat com a valors principals,
emparats en la nostra llengua i la nostra cultura.

3. El rol de les persones grans
Les persones grans som ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Representem un actiu molt important per a la societat i tenim la
responsabilitat de compartir tot allò que hem anat incorporant a la
nostra vida mitjançant les múltiples experiències que hem viscut.
Cada dia en creix el nombre i vivim més anys, i seguim sent un
potencial que encara no ha trobat l’encaix que li vagi millor per anar
retornant al conjunt de la societat tot allò que hem conreat: saber,
saber ser, saber fer i saber compartir.
La finalització de l’activitat laboral s’ha d’entendre com la
disponibilitat de més temps per aconseguir un envelliment actiu a
partir dels potencials de cada persona, de les seves conviccions,
dels seus desitjos i amb interacció amb tota la societat. Hi ha molta
vida després de la jubilació i hem de saber il·lusionar-nos a seguir
gaudint d’una vida activa.
Cada persona gran pot contribuir a fer possible que les societats
avancin i ha de fer-ho, la qual cosa no és, només, un tema d’estats.
Les singularitats que caracteritzen les persones grans, cal prendreles com a punt de partida per desenvolupar polítiques de formació
permanent, de participació en tots els àmbits de la societat i
d’aprofitament de les seves potencialitats.
Hi ha infinitat d’espais i temàtiques on les persones grans podem
centrar esforços i dedicació, fer-hi aportacions personals o
voluntàries, com ara en relació amb els reptes educatius i de
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desenvolupament sostenible, la mentoria, la solidaritat, la
cooperació global. Calen polítiques decidides que contribueixin a
identificar els potencials i els interessos de les persones grans i ens
ajudin a construir un pla d’acció de futur.
Som capaços de fer-ho i d’identificar i catalitzar les oportunitats.
Adoptar un compromís personal de portar una vida activa, com en
les altres edats, depèn de nosaltres mateixos, sempre que no se’ns
posin limitacions en què l’edat esdevingui frontera i la concepció
social de la vellesa sigui entesa no tan sols des del punt de vista del
consum i la decadència.
Entenem que les administracions públiques han de contribuir a
facilitar l’accés a una participació activa, per això han de portar a
terme polítiques que afavoreixin una vida de qualitat. Si bé poden
motivar, la responsabilitat de viure un envelliment actiu i saludable
és de cada persona, sempre que sigui possible. Ens toca a
nosaltres tenir la voluntat manifesta de seguir compromesos amb la
societat en què vivim, però també ens calen ajuts i col·laboracions
per fer-ho realitat. Tenim la capacitat, el dret i el deure de continuar
aprenent i seguir participant en la societat i formant-ne part.
Tenim el desig de seguir formant-nos i de formar, també en l’àmbit
universitari. Contribuir a fer front als reptes educatius i al
desenvolupament
sostenible,
assessorant
emprenedors
i
emprenedores, fer de mentors, estar actius en els mitjans de
comunicació tot aportant coneixements i reflexions, són qüestions
que s’han d’implementar amb normalitat al més aviat possible.
Podem aportar coneixement a l’àmbit local en l’abordament de
temàtiques relacionades amb l’entorn, proposant idees que han
funcionat amb costos raonables i amb vocació ecològica i de
sostenibilitat.
Tot allò que vagi adreçat al bé comú, a oferir informació a la
ciutadania, a fomentar el diàleg, l’entesa, la resolució de conflictes,
la justícia social en el marc de l’associacionisme i el voluntariat, ha

5

Oficina del Congrés
Avinguda Paral·lel, 52
08001 Barcelona
Tel. 93 483 18 58
gencat.cat/benestarsocialifamilia/gentgran/congres
congresnacionalgentgran.bsf@gencat.cat

de tenir un bon encaix en l’interès de les persones grans.
Ens cal també estendre la motivació, perdre la por, tenir confiança i
rebre reconeixements més associats als projectes i al grup de
persones que els fem realitat per generar així impactes
comunicatius que ofereixin noves mirades de la societat envers les
persones grans i identifiquin el valor que aporten i poden seguir
aportant. Disposem de coneixement i experiència en tots els àmbits,
caldrà reforçar-los, actualitzar-los amb el compromís de seguir
retornant a la societat tot el que ens ha aportat.
Ens interessa la política, l’economia, el món de l’empresa, el
cultural, el social i l’associatiu, on podem seguir aportant talent i així
fer de l’envelliment actiu un projecte de vida. Necessitem mantenir
l’autonomia i tenir cura de la nostra salut per viure amb la millor
qualitat de vida possible i superar les limitacions relacionades amb
els pocs recursos econòmics que tenim per poder mantenir una
alimentació adequada i practicar activitat esportiva o gaudir de
l’oferta cultural, així com afrontar els efectes de la manca de
polítiques de conciliació laboral i familiar o la manca d’oportunitats
per participar-hi activament.

4.Un nou pacte social i intergeneracional
L'Assemblea Mundial de l'Envelliment (2002) va plantejar la
importància de construir una societat per a totes les edats a través
de l'intercanvi intergeneracional i de la lluita contra la discriminació
per motius d'edat. Recentment, el 2012, el Parlament Europeu va
promoure l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat
Intergeneracional. Tot plegat ha servit per donar valor a l’esperança
de vida aconseguida amb l’aportació i la solidaritat de les diferents
generacions. A la vegada, s’ha posat de manifest un repte per a les
societats europees que se centra a fer front a l’envelliment
progressiu de la societat amb l’increment de població de més de
seixanta anys.
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En un moment en què els recursos són insuficients, cal pensar més
que mai en el bé comú, i només la suma d’esforços i el tracte just és
el que farà possible que puguem mantenir entre totes les
generacions l’equilibri necessari per viure en harmonia i en
cooperació constant.
La promoció de les relacions entre generacions és clau per donar
resposta als reptes de futur que té la nostra societat. Les famílies i
altres unitats de convivència són espais on ens sentim molt
implicats, a la vegada que veiem com la nostra aportació reverteix
en benestar personal i col·lectiu. En aquests entorns intercanviem, a
més de coneixements i experiències, suport econòmic, atenció i
col·laboració en situacions de vulnerabilitat.
Ens cal un pacte social i intergeneracional global nou en el qual
cada generació, joves, adults i grans, trobi el seu espai i la seva
utilitat en el si de la societat, tothom en igualtat i cadascú en funció
de la seva especificitat. Un espai en què s’acordi el repartiment de
riscos i obligacions, funcions i responsabilitats, costos i beneficis,
col·laboració i participació de forma equitativa i justa, qui, quant i
què paga i qui, quant i què rep, per tal de mantenir la cohesió social
per construir una societat per a totes les edats.
En l’entorn laboral veiem en el respecte i en les transferències de
coneixements la base principal i una relació mútua positiva.
Considerem que cal facilitar el relleu dins del mercat als joves, però
amb l’equilibri necessari per poder exercir el dret al treball més enllà
de l’edat de jubilació. Les persones grans poden seguir aportant
experiència a l’entorn laboral, posteriorment a una data que es fixa
com a topall. La finalització de l’activitat laboral hauria de ser una
opció personal, una decisió pròpia que cal respectar. Apostem,
doncs, per un període de jubilació gradual perquè les condicions,
les capacitats i el rendiment d’una persona no coincideixen amb una
data de jubilació determinada.
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La persona gran pot ser una bona guia per als més joves, que
aprenen ràpidament, si es valoren les seves potencialitats, i es
compromet en una feina efectiva, i més si s’empara en l’experiència
que els aportagran. Les tutories, els assessoraments, la consultoria,
les relacions institucionals, són espais que han de desenvolupar les
empreses per conservar el talent. Per tant, cal conciliar programes
d’aprenentatge remunerat, reducció progressiva de la jornada
laboral compatible amb la pensió de jubilació, costos empresarials
equilibrats, salaris justos i dignitat laboral.
Cap persona hauria de suposar una càrrega per a cap sector ni per
a la societat. La definició i l’assumpció dels drets i els deures de
cadascú són els paràmetres més saludables per generar respecte,
establir canals de participació i proveir de l’atenció necessària a qui
pugui necessitar-la.
Ens cal compartir espais i interessos i evitar construir una societat
fragmentada o fortament segmentada per sectors on l’edat no sigui
una raó de compartimentació. La promoció de l’envelliment actiu és
un instrument eficaç per combatre l'aïllament social de les persones
grans, així com per estimular les relacions entre les generacions.
Com a concepte general, la jubilació de les persones grans esdevé
una resposta al relleu laboral i s’hauria de convertir en una
oportunitat perquè els joves poguessin accedir al mercat de treball.
Però en cap cas es pot admetre que la substitució de la persona
gran per la jove suposi, per a aquesta, un mal salari i unes
condicions de quasi maltractament.
Entenem les relacions intergeneracionals com un vincle sense
jerarquització on tothom que hi participa dóna i rep, ensenya i
aprèn, ajuda i comparteix; com una suma que donarà un resultat
d’inclusió i de transformació, amb itineraris sense confrontacions,
amb voluntat d’entesa i a on la cooperació superi la competitivitat.
A la gent jove se l’ha de deixar fluir perquè marquin els perfils dels
temps nous amb un pacte tàcit sobre les coses que es considerin
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essencials. Tant la gent gran envers els joves com les generacions
intermèdies, tenim moltes coses per aprendre els uns dels altres.
Les persones grans tenim una experiència que podem aportar als
joves, i els grans podem aprendre noves maneres de fer, una de les
quals és l’ús de les noves tecnologies, que en la nostra joventut no
les teníem i ara formen part de la nostra vida quotidiana.
A més de l’intercanvi de coneixements, veiem que, amb solidaritat i
ajudes mútues, plegats podrem assolir una qualitat de vida millor. Si
sumem reflexió, experiència, seny, saber fer, tradicions, memòria i
costums, emprenedoria, coratge, modernitat, noves mirades i nous
enfocaments, podrem construir un nou model de futur.
Cal fer una pedagogia veritable de la vàlua de les persones
indiferentment de l’edat que tinguin; de tothom és conegut que
continuem abocats a una societat que dóna importància en excés a
conceptes com la joventut, la bellesa, així com a visions falsejades
de salut, èxit... El que s’ha de fer és escoltar i ser escoltats. Aquesta
amalgama donaria resultats espectaculars, diàleg per poder afrontar
conjuntament les dificultats i els reptes de futur.

5. La nova Catalunya
Catalunya té mil anys d’història i durant set-cents anys ha mantingut
llengua, cultura, institucions, lleis i ha gaudit d’autogovern. Avui, una
part de la ciutadania creu que l’Estat no la comprèn, no la respecta i
la margina respecte a altres territoris. I com a poble definit i
consolidat, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a decidir com
volem ser governats i a quin espai geopolític volen pertànyer.
Però, al marge de la lliure decisió que la ciutadania prengui en
aquest aspecte, també és convenient que les persones grans
aportem un projecte d’organització, funcionament i estructura de
valors principals que la converteixin en un país d’excel·lència, just i
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equitatiu per a tothom; que no permeti la corrupció ni el frau, que
fonamenti totes les seves polítiques públiques en els valors que la
nostra societat diversa ha anat identificant com a fonamentals; on la
seva gent se senti satisfeta de viure-hi, sigui coresponsable, amb
igualtat entre homes i dones i, a la vegada, pugui ser protagonista
de la seva governança amb la seva aportació. Es tracta de bastir un
país de proximitat entre les persones amb responsabilitats
polítiques i la seva gent, sense privilegis per a ningú, on els
governants compleixin amb transparència els compromisos
adquirits, mantenint l’ètica política durant el seu mandat, no sols
aparentant honradesa, sinó essent honrats davant la ciutadania
quan els demanen confiança.
Cal comptar amb un país que pugui decidir amb una administració
pública renovada, austera, justa, sense privilegis, suficient i amb
qualitat democràtica, cogovernat amb la coresponsabilitat de la
ciutadania, amb un tercer sector potent i col·laborador que faci
possible una participació activa i productiva entre el poder públic i la
societat organitzada; que en l’objectiu bàsic del bé comú, es tingui
una justícia eficaç igual per a tothom; que valori el capital humà; que
prioritzi l’educació pública, que inverteixi en recerca i noves
tecnologies, economia, emprenedoria i oportunitats de treball; on
l’empresariat i el món laboral promoguin la creació de riquesa i que
aquesta es reparteixi amb equitat, amb un sistema de pensions
garantit i sòlid; que tota la població disposi d’habitatge; on hi hagi
seguretat, protecció dels drets, atencions socials, prevenció i cura
de la salut escurçant les llistes d’espera, posant una atenció
especial en les persones més vulnerables i a atendre la
dependència; on les noves generacions disposin d’oportunitats
formatives, laborals i d’una vida il·lusionant i satisfactòria.
El nostre país ha de ser sobirà, democràtic, lliure, obert i acollidor,
consolidador de pau, socialment just i culturalment avançat, vinculat
estretament a la Unió Europea i a institucions internacionals, que es
relacioni i mantingui l’interès per aprendre de tots els altres països
del món i, a la vegada, promogui, aporti i rebi intercanvis culturals,
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coneixements, interessos econòmics, solidaritat, col·laboració i
equilibri amb les altres nacions.
Cal que sigui un país transparent i honest, amb mitjans de
comunicació oberts i lliures de censura on es prioritzi bé la despesa
pública garantint un sistema públic d’ensenyament i de salut, amb
prestacions socials i una fiscalitat progressiva i distributiva, amb un
desenvolupament sostenible, que inverteixi en benestar i en tots els
aspectes creadors de riquesa i prosperitat, amb el desenvolupament
de la responsabilitat social de les organitzacions i respectuós amb
l’entorn natural; sensible als interessos de les persones en els
diferents moments de la seva vida; cohesionat socialment, que no
discrimini ningú, que practiqui la llibertat de culte i la convivència
intercultural. Un país per a totes les edats que aposti pel
desenvolupament integral de la persona, la igualtat d’oportunitats, el
treball en xarxa i la cooperació i la solidaritat intergeneracionals. Un
país amb governs de compromís social i conscients de les
necessitats del poble català, molt sensible amb les pròpies de la
gent gran.
Conscients que la nostra actitud serà un motor de canvi respecte a
com s’estableixin les relacions comercials, de consum, entenem que
hem d’incorporar en el nostre dia a dia formes de viure orientades
envers la prevenció de la salut, el respecte a l’altre, compartir més i
viure amb harmonia amb el planeta; consumidor de productes de
proximitat, que no entri en propostes d’economia especulativa, que
recicli i reutilitzi els materials, que ens permeti manifestar-nos
críticament, defensar els drets i practicar els deures; tot plegat pot
ser la base per aconseguir grans avenços. Permeuteu-nos citar ara
el poeta Joan Maragall quan ens diu que “del treball ben fet en
depèn tota la humanitat”.
Ens cal, com dèiem al començament, tenir mirada àmplia, però
també escriure propostes que siguin assolibles i que durant l’etapa
postcongressual puguem treballar-les i implementar-les. Per
aconseguir-ho, cal programar i desenvolupar una estructura
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politicoadministrativa nova i una voluntat política que es vertebri al
voltant dels eixos següents:
Cal considerar l’envelliment de la població com un fet positiu i com
una conquesta social. Per això, cal promoure aquesta idea i fer-ne
pedagogia perquè ajudarà a entendre la vellesa també en la seva
concepció més activa i d’aportació a la societat.
Fa falta revisar els drets socials i assegurar el manteniment d’un
estat del benestar suficient, sostenible, igual per a tothom, centrat
en la persona, que promogui la dignitat i permeti viure d’acord amb
aquesta, i que doni a la gent gran el poder de créixer en la vellesa.
Cal avançar en una estructura del Govern i de les institucions que
sigui austera, de qualitat i eficient, a on s’exigeixin un conjunt de
valors, entre d’altres: l’honorabilitat, la responsabilitat i la bona
gestió.
El país ha de tenir una veritable independència i llibertat d’actuació
entre els tres poders: el legislatiu, l’executiu i el judicial, així com en
les institucions de control i supervisió necessàries.
Cal disposar d’un sistema fiscal propi, sensible a l’emprenedoria de
la ciutadania, equitatiu i progressiu, a on pagui més qui més
guanya, i que persegueixi el frau fiscal en totes les seves vessants.
Ha de tenir poder de decisió per gestionar els recursos que es
generen a Catalunya i així poder distribuir-los segons les
necessitats del poble.
Cal una llei electoral que garanteixi la vinculació dels representants
amb la ciutadania del seu territori, amb llistes desbloquejades, que
actuïn amb llibertat de consciència, i un parlament representatiu que
promogui la bona governança i el respecte i la participació de les
minories i també amb limitació de mandats dels càrrecs públics.
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S’ha de donar suport a la família, a les diverses unitats de
convivència i a les comunitats perquè siguin un referent fonamental
per a les persones, i combatre la soledat.
És convenient repensar el model educatiu independentment del
poder polític per evitar el fracàs escolar i facilitar l’accés dels joves
al mercat de treball.
Cal donar oportunitats de retorn als joves que han marxat,
possibilitar-los viure en el seu país i recuperar així el seu talent i la
seva implicació en la construcció de la Catalunya que volem.
S’ha de promoure la cultura, les arts, el respecte a la llengua, una
educació cívica, la llibertat d’expressió, la independència i l’ètica
dels mitjans de comunicació, així com el debat ciutadà i
l’associacionisme amb llibertat.
Cal atendre les persones en situació de vulnerabilitat especial per
raons de tipus personal, social o territorial, impulsant mesures
centrades en l’ètica i en la persona i amb respecte a les diferents
creences, i fer-ho a través de la coordinació entre administracions.
S’ha de fer que un bon equilibri territorial, respectuós amb el medi
ambient, permeti a tothom l’accessibilitat a tots els serveis i
prestacions, al transport i la comunicació entre tots els pobles i
ciutats, que faci possible accedir a la formació i al desenvolupament
personal i tenir una vida en igualtat de dignitat i satisfacció amb la
de l’altra gent.
Cal promoure la reorientació dels casals de gent gran en
equipaments cívics prenent com a referència els diferents models
multigeneracionals, com ara els ateneus o els casals cívics,
aconseguint una flexibilització estructural i funcional dels
equipaments perquè hi puguin participar i promoure activitats
entitats i persones de totes les edats. Cal reforçar els casals
catalans a la resta del món per donar a conèixer a l’exterior el
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moment històric que viu Catalunya i promoure l’intercanvi
internacional amb una presència significativa de les persones grans.
S’ha de comptar amb la gent gran com a actors de la construcció
del país que hem dibuixat. S’ha d’acabar amb la nostra invisibilitat. I
per això, s’ha de promoure la participació de les persones grans en
institucions i organitzacions de tot tipus, en òrgans assessors i de
govern. Caldria revisar i actualitzar la Carta dels drets i deures de la
gent gran de Catalunya perquè ha de ser el punt de referència per
dissenyar les polítiques d’atenció i de promoció de les persones.
El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb el suport del
Consell de la Gent Gran de Catalunya i la implicació
d’organitzacions i institucions clau, un pla integral per a la promoció
de la participació activa i l’atenció a les persones grans.
S’ha d’elaborar un recull de bones pràctiques i donar-les a conèixer
per tot Catalunya, a la vegada que cal fomentar la dinamització de
la participació activa i compromesa de les persones grans, amb
molta sensibilitat per la realitat del territori, amb la cooperació dels
consells consultius de la gent gran de les comarques i amb la
intenció que es formin grups motors amb objectius, metodologia i un
tant per cent mínim de projectes comuns i diferenciats.
Cal facilitar l’accés a la formació universitària normalitzada sense
requeriments de titulació acadèmica prèvia, amb preus ajustats a
les possibilitats de la majoria de les persones grans, a la vegada
que s’han de dissenyar programes nous de preparació per a la
jubilació orientats al coneixement personal, al desenvolupament del
talent, a la gestió de les emocions i les relacions amb l’entorn i a la
construcció de plans de vida.
Cal articular oportunitats de continuïtat voluntària en el món laboral
mitjançant la consultoria i la mentoria, la recerca i les relacions de
representativitat, tot fent-ho compatible amb la incorporació dels i
joves al mercat de treball.
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El Consell de la Gent Gran de Catalunya ha d’assolir una dimensió
més àmplia i abordar temàtiques d’interès per a la població en
general, i també consolidar-se com a òrgan consultiu del Govern del
nostre país. Aquesta és una tasca que s’ha d’orientar vers la millora
de la qualitat de vida de tothom i amb molta cura per a les persones
grans.
Constatem que la gent gran coincidim en com volem que sigui el
nostre país i entenem que ja ho hem descrit amb detall, tot i això,
observem que les opinions sobre com ha de ser Catalunya són
moltes i diverses, i s’han de relacionar amb l’Estat espanyol. D’altra
banda, estem convençuts que el futur d’una comunitat, d’un estat o
d’una nació l’ha de decidir el poble i que les lleis han de seguir sent
instruments que facin possible una bona convivència i un bon
desenvolupament i han d’estar al nostre servei, que hi són per
avançar i no pas per limitar la llibertat. Catalunya és la seva gent, és
un país lliure que té tot el dret a construir el seu futur.
I, finalment, s’ha de fer una memòria històrica, que treballi per posar
llum a les circumstàncies excepcionals que van viure les nostres
famílies i que s’ha de reconèixer la seva aportació al país.

