FULL PARROQUIAL de 19 de maig de 2019
LES ELECCIONS
Diumenge vinent, els vilatans de Dosrius, els catalans d’Espanya i els socis d’Europa estem cridats
a votar per escollir la persona que governaran el nostre municipi, els diputats que tindran cura de la
sana convivència de les espanyes, i els diputats que han de fer que Europa sigui una comunitat de
nacions.
Aquesta coincidència de tres eleccions en un mateix dia em fa pensar que això d’anar votar, avui i
sempre, és una cosa important; perquè totes les societats, des de la més petita, que és un municipi,
fins a la més gran, que és Europa, són democràcies; la qual cosa vol dir que depenen de la voluntat
del poble (la paraula “demo” vol dir “poble”).
Per tant no podem ser indiferents a aquesta nostra condició, ni poden inhibir-nos de complir el
deure de votar. Perquè ens governaran els qui el poble haurà elegit voluntàriament i lliure; o més
ben dit, ens manaran aquells que representaran la majoria de la població.
Hom pot dir; quina importància té el meu vot davant els mils i milers de vots que s’emetran aquest
dia? No en té cap! Aquesta afirmació seria certa, si fos un de sol el qui pensés així. Certament que
no canviaria la suma de vots, ni les persones elegides.
Però no és així. Quan hom vota no escull una persona qualsevol, que tria a l’atzar; sinó que vota una
persona i un grup de persones que es presenten i proposen governar el poble d’una manera
determinada, amb uns principis i uns projectes concrets. Per tant, votar és escollir la llista (el partit)
de persones que t’agrades i que et sembla que són els millors per al conjunt de la població.
Tornant a la pregunta de si és important o no el meu vot, penso que és evident que sí. Perquè, si
votes, recolzes el grup (o partit) que t’agrada, i li dones un punt més. Si no votes, no solament
deixes de recolzar el grup que t’agrada, sinó que també, indirectament, dones un vot al grup que no
t’agrada; doncs, a l’hora de comptar els vots, el teu grup en tindrà un de menys.
Aquest raonament sembla que sigui un joc de matemàtiques (sumar o restar). Però no! Perquè
darrere aquestes matemàtiques i hi ha unes persones, uns principis i valors humans i polítics, que
seran els motors de les activitats de cada partit.
Potser diràs que no hi ha cap grup que t’agradi i et convenci prou, com per votar-lo. Perquè tots els
grups tenen defectes i moltes vegades no compleixen allò que prometen.
Segurament que tens raó; perquè no hi ha cap partit que pugui posar la mà al foc i no es cremi; però
algú ha de governar el nostre poble (ens agradi o no) i per això hem de votar i recolzar el grup que
menys defectes tingui i que ens sembli que farà més bé al poble.
Finalment també hem de votar perquè així complir el deure cristià de col·laborar i participar en la
construcció d’una societat al màxim justa, lliure i de sana convivència.
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