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XXXIII ASSEMBLEA GENERAL DE LA FATEC 
Palamós, 13 d’abril de 2016 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA 

Autoritats, membres de la junta electoral, president Cugat, companys voluntaris i equip professional de la Fatec, 
compromissaris, delegats, senyores i senyors. 

Compareix-ho davant vostre com a candidat per presidir la nova junta directiva 
de la FATEC i per demanar-vos el vot i la confiança per poder tirar endavant 
tots els projectes i objectius que ens hem marcat i que, més endavant,  
explicaré.  

En primer lloc, permeteu-me presentar-me: sóc Josep Carné Teixidó, tinc 68 
anys i en fa 41 que estic casat amb la M. Carme, tenim dues filles (l’Anna i la 
Rosa) i tres néts (la Júlia, el Conrad i el Llibert). 

Sóc el petit de dos germans d’una família humil de pagesos de Bell-lloc d’Urgell 
i, quan tenia 18 anys, vaig anar-me’n a Barcelona per buscar feina. Tot 
treballant, vaig cursar els estudis de publicitat i durant 47 anys he treballat 
sempre a la mateixa empresa: una multinacional del ram de l’alimentació, amb 
responsabilitats dins del camp del màrqueting, la publicitat i les promocions. 

Durant aquests anys, només he estat pendent de la feina i de la família, sense 
preocupar-me de tenir un oci important que m’omplís el dia de demà. 

Al jubilar-me, tenia en ment molts projectes a realitzar de les coses que no 
havia pogut fet i cap d’ells no va prosperar amb èxit. Sense adonar-me’n, 
m’estava enganxant a la meva solitud. No vaig voler veure que el passat era 
passat i, per tant, irrevocable, i no tenia clar que el que havia de fer era pensar 
en les coses del present i, sobretot, en les del futur. 

D’una forma casual, vaig contactar amb la Fatec i quan vaig conèixer la seva 
filosofia, els seus objectius i –sobretot- els seus components, em vaig adonar  
que estava davant de persones dedicades de forma altruista a fer coses per als 
altres, amb un punt d’entusiasme i tenacitat dignes d’admiració, treballant 
sense regatejar esforços per aconseguir allò que es proposen. Fent-ho sense 
aspirar a rebre afalacs ni reconeixements, per part de ningú, sinó únicament 
per la satisfacció personal que la seva feina pot ajudar la gent gran. Això és el 
que em va fascinar. M’hi vaig apuntar com a voluntari i a involucrar-me amb el 
projecte. 

De tot això en fa sis anys i ara els meus companys em fan l’honor que 
encapçali aquesta candidatura per optar a la Presidència de la FATEC.  
Conjuntament amb un grup de persones, ens presentem per formar la nova 
junta directiva, amb compromís, responsabilitat i vocació d’un servei social i 
comunitari. Tots nosaltres som voluntaris que estem fent feines que rarament 
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tenen res a veure amb les activitats que portàvem a terme, quan érem 
treballadors actius; però ho fem des de la llibertat i convicció que la nostra 
activitat pot ajudar a aconseguir una societat més justa i més digna. 

Jo personalment, i tots el meus companys de candidatura, no estem lligats a 
cap opció política, i no hem admès ni admetrem mai que ningú ens condicioni. 
Només vosaltres i únicament vosaltres, com a representants de les entitats, sou 
els qui ens podeu demanar explicacions i resultats dels nostres actes i de la 
forma de procedir.  

Per tant, tot el nostre treball estarà basat en l’ètica, en la dignitat personal i en 
l'eficàcia; renunciant a realitzar actes que no s’ajustin a aquests principis, 
perquè, per sobre de tot, volem mantenir la dignitat. Tanmateix, estem 
disposats a col·laborar i entendre’ns amb totes les institucions i grups 
parlamentaris, siguin del color que siguin, en tot allò que pugui ser convenient 
al servei de la gent gran. I si ens atorgueu la representativitat, l’exercirem 
davant de totes aquestes institucions, tant locals, nacionals, estatals i 
internacionals, buscant el suport dels mons polític, social i cultural del nostre 
país. 

Fins aquí res de nou. Això és tot al que ha vingut fent la FATEC, des de l’any 
1983, i volem continuar sent fidels a aquest principis. Tota la feina que s’ha 
portat a terme ens ha posicionat com una federació respectada, valorada,  
reconeguda i distingida en tots els àmbits, i nosaltres volem mantenir aquesta 
imatge.   

Ara bé, som molt conscients que, actualment, el model social i el benestar 
entesos com a millores en termes econòmics i materials s’han esgotat, i ara, 
ens cal estar presents en la lluita per a la construcció d’un nou model que 
garanteixi les necessitats bàsiques per a tothom.  

A Catalunya, en el temps confús, conflictiu o il·lusionant, que estem vivint, 
tenim grans reptes i hem de defensar que som un país normal, compost per 
persones normals, i volem que es respectin: els nostres drets, la nostra cultura, 
la nostra llengua i les nostres llibertats. Els grans hi podem contribuir, amb els 
nostres punts forts: seny, coneixement i experiència acumulada. 

Som un actiu que cal tenir-lo present. La societat no es pot permetre el luxe de 
prescindir de la nostra aportació, ja que estem disposats i motivats per estar al 
dia en tot el que ens envolta i volem que la nostra veu pugui arribar allà on faci 
falta, amb la confiança que pot servir per poder millorar l’estat del benestar. 

Sovint, veiem que la majoria de dirigent polítics, quan ens parlen a les persones 
grans, ho fan sobre pensions, dependència, malalties i poques coses més. No 
hi ha un discurs actualitzat i de futur. No sé si s’adonen que, a Catalunya, dels 
7,5 milions d’habitants que hi ha, 1,4 són més grans de 65 anys i que d’aquí 30 
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més en serem 2 milions. A tot Europa, hi haurà més de 80 milions de persones 
més grans de 80 anys. Per tant, hem d’exigir que els poders públics, mitjançant 
polítiques públiques, ens puguin donar ocupació i activitat, alhora que se’ns 
garanteixi la protecció per poder portar una vida digna i independent. 

Quan ens jubilem, entrem en una etapa de la nostra vida que és la més llarga: 
pot durar de 20 a 30 anys i no ens podem resignar a viure-la de forma 
contemplativa. Hem de saber il·lusionar-nos per seguir gaudint d’una vida 
activa i socialment productiva, participant com actors en la construcció d’un 
nou rol social: ja que res no ens pot aturar; perquè, encara tenim força, molt a 
fer, molt a dir, a donar, a experimentar, i també a aprendre, fins i tot, després 
d'haver assolit una edat avançada. 

I tenim bones raons per fer-ho; ja que, ben entrada la segona dècada del segle 
XXI, és una realitat indubtable que Catalunya té una esperança de vida i en 
bona salut de les més altes de les societats desenvolupades. I, per tant no és 
cap mala notícia que la gent visquem més anys: és una bona, molt bona 
notícia que ho fem amb més qualitat de vida.   
 
Això ho hem d’aprofitar i, per aquest motiu, a Catalunya, la FATEC, des de fa 
anys està impulsant l’envelliment actiu i saludable, a fi d’assolir el nostre 
potencial de benestar físic, mental i social. A més d’encoratjar la nostra 
participació dins de la societat, per al manteniment i la prolongació de 
l‘autonomia personal, i alhora combatre la discriminació per edat.  
 
Com a filosofia general, l’objectiu d’aquesta nova junta directiva -si ens doneu 
la confiança- és no esperar que se’ns solucionin les coses per si soles o que 
les solucionin altres; sinó que, abans que el problema es faci gran, volem 
afrontar-lo i buscar-hi solucions, tot pensant en els nostres fills i néts. Crec que 
hem de plantar arbres perquè les noves generacions puguin tenir ombra. Com 
a voluntaris que som, el nostre treball no està pensat per omplir els buits i 
substituir els incompliments de les institucions públiques, ni per disminuir els 
costos dels serveis que tenen el deure de garantir als ciutadans, sinó que ho 
fem per lluitar i per estimular aquestes institucions, a fi que responguin 
adequadament a les nostres necessitats, ja sigui formulant lleis o assegurant el 
bon funcionament dels organismes i serveis existents. 
 
Això no ho volem fer sols. També necessitem la vostra col·laboració per saber 
de primera mà quines són les necessitats, projectes i pensaments de vida, tant 
dels nous jubilats com dels que ja fa temps que s’han jubilat. I també saber 
quines eines socials, culturals, comunitàries, familiars i polítiques, hi fan falta. 
 
No dubteu que aquesta junta remourà cel i terra, amb esperança i persistència, 
buscant el suport del món associatiu, els poders públics i els mitjans de 
comunicació, per poder aportar respostes, que serveixin per aconseguir un 
futur  respectable i il·lusionant. El lema d’aquesta Assemblea es basa en què 
en temps de canvi demanem compromís i participació. 
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Els candidats a la nova junta directiva volem ser fidels a aquest lema i volem 
aportar el compromís del nostre esforç, treball, dedicació i entusiasme; però 
sobretot  ho volem fer, amb la vostra participació. Les línies estratègiques 
d’actuació que, com a objectiu, ens hem marcat per portar-les a terme en els 
proper 4 anys, les volem resumir en aquests 10 punts. 
 
1. Preocupació pels temes de salut; per això treballem i ens 
comprometem a continuar treballant en aquest ítems: 

• Realitzar xerrades sobre salut, fent èmfasis en la conscienciació de la 
importància de la prevenció, tant la sanitària com la social.  

• Continuar estant al dia del desenvolupament del model i estar-hi 
presents en els debats, per formular propostes i recomanacions que 
permetin millorar el sistema sociosanitari, com a membres del Consell de 
participació del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i 
Sanitària, conegut com a (PIAISS).  

• Reafirmar la nostra participació en el Pla Integral per la Promoció de la 
Salut, mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS), per 
promoure la creació d’entorns favorables que facilitin l’adopció d’estils de 
vida sana. 

• Potenciar els tallers que organitzem de reanimació cardiopulmonar, per 
a la gent gran, que també pot salvar vides. 

• Seguir treballant amb el Consell General de l’Esport de la Generalitat i el 
Departament de Salut per a la potenciació de l’exercici físic per a les 
persones d’edat, i buscar altres alternatives que facilitin aquesta activitat.   

• Continuar reivindicant el Sistema de Salut de Catalunya, perquè tingui 
especial cura en: les atencions mèdiques, el temps d’espera, l’accés a 
les prestacions i, sobretot, que sigui un servei disponible, accessible, 
assequible, complet i continuat. Insistirem també en demanar la 
incorporació de més gerontòlegs per atendre millor la gent gran.  

• Persistir en reclamar l’anul·lació del copagament dels productes 
farmacològics per als malalts crònics. 

2. Preocupació pels temes econòmics; treballem i ens comprometem a 
continuar treballant per: 

• Presentar propostes i buscar solucions davant l’amenaça de posar en 
perill el futur de les nostres pensions. Això ho farem com a membres del 
grup de treball del Consejo Estatal de Personas Mayores depenent del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. També utilitzarem totes 
les plataformes a les que tinguem accés per reivindicar unes pensions 
dignes i segures. 

• Reivindicar una millora en les prestacions complementàries a les 
pensions dels no contributius, millorar l’injust percentatge del 52% a les 
vídues. També demanar mesures compensatòries per a les dones que 
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arribin a la jubilació amb una prestació insuficient, com a conseqüència 
de les desigualtats de gènere en el treball.  

• Fer difusió que cal presentar la declaració de renda, estimulant les 
persones i famílies amb baixos ingressos que hi estan exempts, a fi que 
la presentin, perquè molt possiblement els en tornin diners. A més, 
donarem suport al projecte de la Taula del Tercer Sector Social per a la 
posada en marxa del projecte d’IRN, perquè se’n puguin beneficiar les 
famílies amb situacions més vulnerables. 

• Treballar per defensar els drets dels consumidors, ja sigui en el camp 
dels serveis financers, per la compra de béns o serveis, com també en 
el subministrament energètic i telefonia, per evitar els abusos que patim 
sobretot els més grans. 

• Instar, com a membres actius dins del Grup d’inclusió i lluita contra la 
pobresa, els grups parlamentaris per implementar solucions contra la 
situació que avui pateix Catalunya i exigir canvis en les polítiques 
socials, sobretot les que ens afecten a nosaltres. 

3. Preocupació per la seguretat; treballem i ens comprometem a continuar 
treballant en: 

• Realitzar cursos de prevenció, conjuntament amb els Mossos 
d’Esquadra, Bombers i Guàrdia Urbana  

• Potenciar el treball per a la sensibilització de les persones de més edat 
sobre els riscos de la conducció i la circulació viària, amb la difusió del 
projecte Mou-te amb gran seguretat 

• Treballar perquè els maltractaments de qualsevol tipus, a les persones 
grans, no quedin invisibles davant la societat. Per això potenciarem des 
de la FATEC l’oficina d’atenció al maltractament per ajudar els afectats o 
el seu entorn i a rebre denúncies anònimes.  

• Volem fer arribar les xerrades del bloc testamentari, a tot el territori, per 
sensibilitzar i explicar que hem de deixar les coses arreglades en la part 
final de la vida, tant sigui el patrimoni, testament vital, la tutela i curatela.   

4. Preocupació per la formació; treballem i ens comprometem a continuar 
treballant per: 

• Donar resposta a les inquietuds de la gent gran que es vol formar o bé 
reciclar-los, per estar al dia de tot el que ens envolta. Des de la FATEC 
potenciarem qualsevol tipus de curs que ens ajudi a aconseguir aquest 
objectiu: català, anglès, informàtica, xarxes socials, telèfons mòbils, 
escacs, etc. Bé sigui a la nostra seu o ajudant a fer-los pel territori.   

• Oferir autoformació per estar al dia de les necessitats més peremptòries 
de la societat: amb les trobades al CSIC amb persones rellevants de la 
política, la cultura i la societat, per poder reflexionar, opinar i debatre 
sobre la realitat de les temàtiques que més ens afecten i  preocupen.    
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• Potenciar la realització dels cursos de preparació per a la jubilació per 
als qui s’acaben de jubilar o la tenen propera. Hi buscarem suports i 
aliats, sobretot al món empresarial.    

5. Preocupació per la imatge i la comunicació; treballem i ens 
comprometem a continuar treballant per: 

• Defensar els drets de les persones grans davant el Consell Audiovisual 
de Catalunya i també amb la participació en tots els mitjans de 
comunicació als quals tinguem accés.  

• Potenciar la difusió de les nostres pàgines web, buscar col·laboracions 
perquè se’ns pugui consultar i visualitzar des d’altres webs d’entitats o 
organismes de tot Catalunya. La nostra pàgina web no és tan sols de la 
junta directiva, és també de totes les entitats federades i adherides; per 
tant, està oberta a tothom que hi vulgui publicar les seves informacions.    

• Mirar d’accedir al món de les noves tecnologies, per poder fer pressió 
perquè en el desenvolupament de nous productes ens tinguin en 
consideració i escoltin quins són els nostres requeriments i necessitats;  
per exemple: volem que hi hagi telèfons mòbils i aplicacions que ens 
siguin útils. Les noves tecnologies han d’estar pensades per ajudar-nos, 
no per complicar-nos la vida.  

• Continuar treballant per l’actualització de les nostres pàgines web, les 
xarxes socials i el butlletí digital, perquè tothom estigui assabentat de 
quina és la realitat sobre els temes que més ens interessen. 

• Obrir una línia directa amb el president, a través de la nostra pàgina 
web; perquè tothom, de forma fàcil, ens puguin fer arribar les seves 
consultes, suggeriments, aportacions, etc. Des d’aquí -i jo al capdavant- 
ens comprometem a contestar tothom. 

6. Preocupació per l’estat del benestar; treballem i ens comprometem a 
continuar treballant en: 

• Implementar el programa de visites a residències, per facilitar a la gent 
gran i als seus familiars orientacions a l'hora d’escollir-ne una, amb la 
informació facilitada en el Llistat d'aspectes positius observats en les 
visites. Buscar recursos i mitjans per ampliar el programa a més 
comarques.  

• Demanar que es compleixi l’aplicació de la Llei de dependència, en tot el 
seu àmbit: que s’escurci el temps que va des del moment de la sol·licitud 
del servei fins a la resolució final (no pot ser que és tardi de 4 a 6 
mesos), exigir-hi transparència, sobre els copagaments que hem 
d’assumir i les llargues llista d’espera, reclamar una millora en el suport 
al cuidador familiar. També volem reobrir les xerrades de cuidar el 
cuidador.  
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• Reivindicar els drets universals de l'accés a l'atenció a llarg termini, 
tenint en compte que no és un cost, una càrrega o un problema, sinó un 
dret de la gent, a mesura que envellim, i sobretot un dret a la dignitat  
fins al final de la nostra vida.  

• Reclamar, a la secretaria d’habitatge, pressupost per als arranjaments a 
la llar de les persones sense recursos: en farem difusió i els ajudarem a 
sol·licitar-ho.   

• Fer pressió perquè es regulin els costos dels serveis funeraris. No és 
admissible el que fan pagar per l’acte final de la nostra vida ni la gran 
diferència que hi ha d’aquest servei, entre ciutats. 

• Insistir a demanar que els serveis socials estiguin centrats en la persona, 
ja que no són les persones les que s’han d’adaptar al serveis, sinó que 
són aquests els que s’han d’adaptar a les necessitats personals de 
cadascú, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida. 
 

7. Preocupació per la relació amb els joves; treballem i ens comprometem 
a continuar treballant en: 

• Dialogar conjuntament amb els més joves, ja que és una ocasió per 
conèixer altres cultures, altres maneres de fer i de pensar, altres desitjos 
i també altres maneres de conviure, per convertir-ho en experiències 
positives. 

• Fer possibles aquestes relacions, ja que l’edat no ens separa. Treballar, 
de forma conjunta, sobre temes d’interès social que afecten les dues 
generacions, com el posicionament sobre pensions dignes, la no 
precarietat o la conciliació familiar. 

• Potenciar les trobades amb els universitaris, per aconseguir posar en 
contacte les dues generacions, amb la finalitat d’aprendre, compartir i 
aportar coneixements mutus.   

8. Preocupació perquè la nostra veu sigui escoltada; treballem i ens 
comprometem a continuar treballant per reivindicar els nostres drets: 

• Fer arribar la veu de les persones grans per opinar, proposar, 
reivindicar, valorar i influir davant del partits polítics, governs, 
administracions locals, comarcals, regionals, d’àmbit nacional, estatal o 
europeu, a fi d’exigir que aportin solucions i respostes a temes cabdals 
com: la salut, la dependència, les pensions, la pobresa, l’habitatge 
social, els maltractaments, la viduïtat, etc.  

• Demanar a totes les administracions que, d’una forma proactiva, 
transparent i concisa, informin i ajudin els més vulnerables de quins són 
els nostres drets i com podem reclamar i exigir que ens en donin una 
resposta àgil i clara. 

• Posicionar-nos, donant suport a totes les iniciatives, per denunciar la 
vulneració de drets socials i humanitaris, com: la signatura de l’acord 
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entre la UE i Turquia, en relació a l’acollida de refugiats; mostrar la 
indignació amb les sentències del TC sobre el fons de 0,7% de l’IRPF 
per a les entitats socials catalanes, com la que prohibeix al Govern a 
garantir el subministrament d’energia a les famílies més vulnerables. 
Rebutjar i condemnar tots els atemptats terroristes.  

• Participar en l’esborrany de la nova llei del pacte de la reforma horària. I 
tant, que hi participarem! La gent gran hi estem molt afectats (els avis no 
hem de ser esclaus dels nostres néts, per problemes d’horaris dels seus 
pares) i amb una nova llei podrem gaudir millor del nostre temps. 

• Estar presents davant la possible construcció d’una nova constitució 
catalana. Ho volem perquè la veu de la gent gran hi pugui dir la seva i 
que no quedem relegats, com dins l’actual espanyola, on només hi ha un 
article (el 50) que en parla. 

9. Preocupació per les relacions amb les organitzacions de la UE; 
treballem i ens comprometem a continuar treballant-hi:  

• Coordinar-nos amb les organitzacions europees, tenint com a objectius  
obtenir informació de quins són els nostres drets i exigir als nostres 
governants que compleixin les obligacions dels drets humans, en virtut 
dels tractats internacionals.  

• Potenciar la nostra presència i col·laboració en els projectes nascuts des 
de qualsevol àmbit de la UE, que hi puguem dir la nostra i que la veu de 
les persones grans de Catalunya, a través nostre i utilitzant la plataforma 
AGE, pugui arribar a les més altes esferes dels mandataris europeus. 

• Donar a conèixer tots aquests projectes i buscar aliats per portar-los a 
terme; continuar amb la difusió de les informacions a tota la classe 
política social i cultural del nostre país, i sobretot a les entitats com les 
que aquí representeu.  

• Potenciar les relacions amb totes les comunitats catalanes de tot el món, 
en especial la relació amb les de les persones grans, per construir un 
lloc d’intercanvi d’informacions i d’experiències entre tots els catalans 
presents en tots els continents.  

• Reafirmar la nostra presència al món, com a membres de la FOCIR 
(Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes) 
i com a ambaixadors de la cultura catalana, exercint una tasca de 
diplomàcia pública i difonent la realitat i la identitat catalanes a l'exterior. 

10. Preocupació pels casals i llars; treballem i ens comprometem a 
continuar treballant per:   

• Estar presents en els consells assessors de gent gran i en tot el món 
associatiu i del voluntariat, per aportar la seva veu en tots els fòrums que 
facin falta. 
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• Fer una crida per encoratjar-nos que tots nosaltres ens adaptem a la 
transformació del concepte de família. Els nostres fills ja no estan a 
casa, en molts casos ni al barri, ni a la ciutat, ni fins i tot potser al país; 
per altra banda, s’estan incorporant al nostre entorn noves cultures, 
religions, tradicions, tot això implica un nou model de convivència que 
pot requerir esforços d’adaptació i d’integració. Hem d’estar preparats 
per assumir-ho, amb responsabilitat i col·laboració.  

• Oferir ajudar-vos en la construcció d’un camí de transformació i de 
renovació del casals actuals, adaptant-los als nous equipaments cívics 
multigeneracionals, que han d’aixoplugar els usuaris actuals i oferir nous 
serveis motivadors a les noves generacions que s’incorporin. 

• Animar-vos a participar en tasques de voluntariat, dins dels pobles o 
barris, ja que cada cop més volem ser més actius i hem d’aprofitar 
aquest valor individual i personal per posar-lo al servei de la col·lectivitat. 

• Posar-nos a la vostra disposició per informar-vos i ajudar-vos a resoldre 
temes de funcionament de les entitats com: la liquidació de l’impost de 
societats o com actuar sobre la responsabilitat personal, davant la 
modificació de la llei penal. També us volem ajudar i orientar en la 
declaració de renda negativa, i ens oferim a assessorar-vos en la gestió 
dels productes financers.  

• Estar al vostre costat per obrir un espai de diàleg per rebre tots els seus 
suggeriments, inquietuds, preocupacions perquè junts hi puguem trobar 
el desllorigador que doni resposta a les nostres necessitats.      

• Buscar oportunitats i ofertes de mercat, perquè puguem gaudir 
d’avantatges per a l’adquisició de productes i serveis. Com a vehicle de 
comunicació, tenim la nostra web socsenior.  

• Creure que els pobles i ciutats han d’estar integrats en el projecte 
Ciutats amigables amb la gent gran, que promou l’OMS, i que pot 
comportar una millora en els espais i en el tracte amb les persones 
d’edat. Farem pressions davant les federacions i associacions de 
municipis per potenciar-ne la participació. 

• Comprometre’ns a fons, perquè sabem l’important que és complir amb 
tots els nostres compromisos amb vosaltres. Buscar recursos econòmics 
que ens permetin dur a terme tots els projectes i poder estar més a prop 
vostre. El món empresarial és un camí i ja l’estem treballant, i ens 
esforçarem molt més per aconseguir aquests recursos que tant ens fan 
falta. Però també ens permetem demanar-vos un esforç per actualitzar 
les quotes, creiem que una fórmula justa i equilibrada podria ser la 
d’arribar a un acord amb les entitats perquè, de forma consensuada, 
s’ocupin de recollir de cada un dels seus socis (sempre de forma 
voluntària) una aportació per a la FATEC: només un o dos euros a l’any. 
Això ens permetria poder reforçar totes les activitats i poder revertir-ho 
als casals, amb una gran cohesió social.    
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Aquests són els nostres projectes de futur. Som conscients que pel davant 
tenim molt camí per recórrer i que haurem de treballar amb coratge i fermesa 
per assolir-los; però sobretot hem d’estar i voler estar junts, ja que hem de 
ser nosaltres (la gent gran) qui hem d’encapçalar la lluita per a la construcció 
d’un futur millor i a ser bel·ligerants davant les dificultats, per aconseguir els 
nostres objectius. Si ho fem plegats, segur que hi sortirem guanyant. Sols ho 
podem fer; però ho volem fer bé i per això necessitem la vostra participació. 
Junts segur que arribarem més lluny, amb esperança i persistència, ja que 
passen els anys, però no el motiu ni la il·lusió per ser-hi i poder creure en un 
futur millor que, en definitiva, serà el dels nostres fills i néts. Aquest és el nostre 
desig i comptem a tots vosaltres per fer-lo realitat; per això, us demanem el 
vostre vot.  

Al llarg de la meva presentació, he fet molta incidència en demanar-vos la  
participació. Reitero en seguir-la demanant, perquè tots hi som necessaris: ja 
que, per aconseguir fites, és necessari ser-hi. I això em porta a recordar aquell 
vell proverbi que diu: si vols veure l’arc de Sant Martí, hauràs 
d’estar disposat a rebre la pluja.  

Per acabar, voldria fer referència a un fragment de la lletra d’una cançó que 
utilitza paraules de Miquel Martí i Pol. Crec que recull l’esperit de la meva 
exposició i diu així: 

... que tot està per fer i tot és possible, 
junts, burlarem el temps que ens queda per viure 
que tot està per fer i tot és possible, si estem junts. 

Moltes gràcies 

Josep Carné 


