Acció Catòlica Obrera
Diòcesi de Lleida

Lleida, 27 de maig de 2011
Acció Catòlica Obrera de Lleida (ACO) donem el nostre suport a les mobilitzacions que des del 15 de maig
s’estan produint a les places de diverses ciutats de Catalunya i de l’estat i, en particular, a la que té lloc a la
Plaça Ricard Viñes de Lleida.
Ciutadans i ciutadanes desconeguts de totes les edats i condicions socials, creients o no, de diferents
ideologies polítiques (o directament apolítics) han sortit al carrer a expressar la seva preocupació i el seu
malestar sobre com estan funcionant les coses.
Volen participar en la societat i se n’adonen que, qui mana realment són els poders econòmics, que els
polítics només se’n recorden dels votants cada 4 anys, i que n’hi ha una bona part tacats per la corrupció que,
tot i això, continuen exercint els seus càrrecs.
Volen gaudir dels drets democràtics que van conquerir les generacions anteriors però veuen que actualment
es qüestionen i que els mecanismes que es van anar construint ja no responen a la voluntat de democràcia
participativa a què aspiren.
Volen viure dignament però troben barrat l’accés a la feina i a l’habitatge a causa d’una especulació salvatge
que va fer créixer l’economia, però d’aquest creixement només se’n van beneficiar uns pocs. Ara, a més a
més , els excessos s’han de pagar en forma de retallades socials.
A les places es viu un ambient d’autogestió, de germanor, de compartir. Tothom hi és benvingut, tothom és
escoltat, tots poden aportar segons les seves ganes i les seves capacitats.
De bon començament s’ha treballat per a excloure els possibles aldarulls i es vetlla per tal de mantenir
l’ordre i la neteja. En aquest sentit, el moviment alternatiu ha fet un gran pas tot desempallegant-se de la
violència que, exercida per uns pocs, era el gran llast que arrossegava i l’excusa per a no escoltar les seves
propostes.
El que és més sorprenent de tot plegat és el cas gairebé nul que n’està fent la classe política. Les darreres
eleccions locals han tingut (sobre tot a Lleida) la participació més baixa de la democràcia. Si els polítics
s’atansessin a les places, podrien trobar les causes de la desafecció de la ciutadania. Estan sorpresos
d’aquestes noves vies?.. O és que no els interessa obrir camins nous, perquè els vells els hi donen
seguretats?
Les places s’han convertit en una nova àgora on la ciutadania es reuneix per a expressar-se. Atansem-nos-hi,
participem-hi. Escoltem les propostes, per agosarades que siguin! Trobem tots plegats nous camins de
participació!

ACCIÓ CATÒLICA OBRERA (ACO) DE LA DIÒCESI DE LLEIDA
ACO som dones i homes creients de totes les edats. Treballadors, aturats, mestresses de casa o jubilats, que volem
transformar la societat a favor dels més febles tot fent-hi present el missatge cristià.
A part de la diòcesi de Lleida, som presents en altres de Catalunya i de la resta d’Espanya.

PD: Lamentem els fets que s'han produït avui mateix (27 de maig) en què s'han desallotjat per la
força les concentracions de Lleida i de Barcelona. És una llàstima que aquesta hagi estat l'única
reacció del poder polític davant d’una ciutadania pacífica que volia fer sentir la seva veu.

