
Parlament per l’1 de Maig, dia de la Classe Treballadora 

 

El jovent hem estat un dels sectors socials que ha rebut més ofensives en aquests darrers 

anys en els quals, amb l’excusa perfecta de l’anomenada crisi, a la classe treballadora ens 

han anat prenent drets i, a més, ens hem anat empobrint mentre uns pocs s’enriquien a 

costa nostra. 

Se’ns ha volgut enganyar amb una falsa pau social, però la realitat ens mostra que aquest 

sistema fa aigües per totes bandes. Per això hem cregut necessari unir-nos i instruir-nos 

juntes. Per això hem format l’Espurna amb el propòsit de generar consciència entre el 

jovent badaloní i establir un punt de trobada per tal de donar resposta a les problemàtiques 

que ens afecten.  

Tal com recordava aquest dimecres en David Fernàndez a Llefià, als Països Catalans 

tenim un 25% i un 50% d’atur juvenil. No és casual que dins d’aquest cultura depredadora 

que domina el món, el jovent, com altres col·lectius socials, quedem en un segon terme. 

Aquest procés de divisió és una dinàmica intrínseca del sistema capitalista, que alhora 

utilitza tots els mecanismes al seu abast per tal de tenir-nos ignorants, silenciades i 

submises.  

Quan ens adonem d’això, ens volem mobilitzar i volem canviar el món però, com tampoc 

és casual, les estructures de l’estatus quo i de la normalitat forçada, desperten la repressió 

i ens volen aturar. 

Ens volen fer creure que estem en igualtat, i que soles cadascuna de nosaltres tenim els 

mateixos drets independentment de la nostra edat, sexe, ètnia, religió, o classe social, però 

casos com el d’Alfon, el de Patricia Heras o el de les encausades per protestar en la lluita 

veïnal a Can Vies, demostren que les qui hem de treballar per viure, les qui hem perdut 

més drets, no estem en igualtat de condicions amb qui ens explota i ens reprimeix. Ells 

estan units pels seus interessos de mantenir-se en el poder, i nosaltres ens hem d’unir per 

a derrocar-los. Cal doncs, que ens organitzem.  

L’única manera d’organitzar-nos és buscar aquest punt d’unió. Som poble, i a Badalona, 

som unitat popular. Aquesta és l’aposta que el jovent de Badalona volem, l’aposta capaç 

de visbilitzar i lluitar en contra de totes les opressions que patim. 

Aquí, les diverses forces del poble ens hem unit per al poble amb l’entusiasme i el 

compromís de qui creu, vol i treballa per un futur millor.  

Tal com digué Gramsci, instruïm-nos, perquè necessitem tota la nostra intel·ligència. 

Organitzem-nos, perquè necessitem tota la nostra força. Mobilitzem-nos, perquè 

necessitem tot el nostre entusiasme. 

Lluitem per la nostra terra, els nostres drets i el nostre futur! Guanyem Badalona en comú! 
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