
MANIFEST DE LA FESTA DE TARDOR 2020
Durant  tot  l’any  hem anat  preparant  la  festa,  amb una participació  de les entitats com mai
s’havia vist. Hi havia molt d’interès i molta il·lusió, moltes ja havien preparat activitats i material,
vam convocar un concurs de cartells, amb premi inclòs, del qual va sortir el cartell definitiu,
havíem previst una taula rodona amb dos convidats de pes i havíem redactat aquet manifest,
però finalment, l’assemblea d’entitats, valorant que no es poden organitzar activitats presencials
i que ens hauríem de limitar a fer-ho tot virtualment, hem decidit per majoria anul·lar la festa. 

El manifest diu així:

Enguany la Festa de Tardor ha estat molt marcada per la situació que estem vivint al voltant de
la pandèmia de la  COVID-19,  per això vam decidir  centrar-la en la JUSTÍCIA SOCIAL i  la
SANITAT PÚBLICA, perquè volem que “la nova normalitat no deixi ningú fora”.

Durant els mesos que vam estar confinats expressions com “ens en sortirem” i “tot anirà bé”
eren molt freqüents i, sense caure en l’exageració, podríem afirmar que van convertir-se en els
lemes del propi confinament. Fins i tot des d’alguns sectors semblava promoure’s la idea que la
situació que ens esperava després seria molt millor, amb veïns i veïnes unides fraternalment
com mai abans ho havien estat.

Malauradament el temps ha passat i “res ha anat bé”. Cada cop hi ha més gent que la nova
normalitat abandona a la seva sort, el nombre d’aturats va pujant, els preus dels habitatges són
inassequibles  per  a  molts,  seguim  amb  discriminació  per  raons  de  sexe,  de  raça  i  de
procedència i l’equilibri ecològic està amenaçat. Però també és cert que algunes entitats s’han
mobilitzat per atendre els casos més urgents, com, per citar-ne un parell, els diferents grups de
joves que s'han auto-organitzat durant el confinament per ajudar a persones vulnerables o bé
l’esforç dut a terme per Càritas per poder atendre un 85% més de famílies.

I si hi ha dos col·lectius que la pandèmia ha castigat amb especial duresa des de totes bandes,
són el sanitari i el de les persones grans. Com a conseqüència de les successives retallades
aplicades durant anys, les eines i els mitjans de què han disposat han arribat tard i han estat
insuficients. Han patit molt i molts ens han deixat.

Per tot això des de la Festa de Tardor volem que es reconegui el treball que fan les entitats no
només a nivell d’integració, sinó com a agents actius de lluita contra les desigualtats inherents
al sistema actual  i  que la COVID-19 ha accentuat enormement i  exigim a la Generalitat,  a
l’Ajuntament i a l’Administració Estatal, que prioritzin millor l’aplicació dels recursos i destinin els
mitjans necessaris  per garantir  una vida digna per a tothom, sense excepció,  i  un sistema
sanitari públic, de qualitat i d’accés universal.

Malgrat els contratemps, les entitats seguirem treballant amb la major eficàcia possible perquè
arribin temps millors i perquè la nova normalitat sigui un crit d’esperança i d’il·lusió. Tornarem a
somriure!


