Catalunya reivindica el valor la CULTURA
Aquest Sant Jordi reivindiquem de nou al nostre país el valor de la cultura
mitjançant la lectura. Si bé el 2020 van viure confinats una jornada atípica,
allunyada del color i moviment que empeny i acompanya la celebració
d’aquest dia especial, aquest 2021 l’encarem amb una visió més
esperançada i amb ganes de poder gaudir amb intensitat aquesta Diada,
única al món, i que Catalunya ja comença a exportar com un altre
indiscutible valor català.
El grup municipal d’ERC a Guissona aposta SEMPRE per la cultura, per
aquest motiu vam presentar dues mocions, aprovades per unanimitat,
lligades a aquest concepte, la recuperació del comerç i la cultura durant (i
després) de la pandèmia, i el punt d’intercanvi de llibres, molt adient en
aquestes dates i que entenem que qüestions de seguretat sanitària han
impedit la seva posada en marxa. Guissonencs i guissonenques
participaran ben aviat d’aquesta activitat que va molt més enllà
d’intercanviar llibres… parlem de persones intercanviant cultura,
coneixement, experiències... aprenent i viatjant a través dels llibres, però
sobretot, COMPARTINT amb majúscules perquè compartir cultura és
l’eina més eficaç contra la intransigència i a favor de les llibertats
individuals i col·lectives.
Quan la incertesa ocupa aquest espai que deixa la por i el desconcert
davant la situació que vivim des de fa un any llarg, quan allò que creiem
inamovible i etern s’ha demostrat efímer i incontrolable, és també quan
constatem que la cultura sempre hi és... en totes i cadascuna de les seves
expressions, i sempre també per a fer-nos reflexionar, per distreure's, per
acompanyar-nos... La cultura és com una bona mare, sempre de part
nostra i sempre al nostre costat, i per aquest motiu hem de tenir cura
d’ella en tots els seus àmbits, l’hem d’animar, estimular, defensar,
fomentar, repartir, regalar... la jornada de Sant Jordi és un dia perfecte per
fer-ho, perquè llegir és ser lliure, és triar, es traslladar-se a altres llocs i
moments, és no sentir-se mai sol, i un cop més... és compartir.
Si la pandèmia no et permet sortir com voldries.., queda’t a casa amb la
excepcional companyia d’un bon llibre.

