Missatge de benvinguda de la presidenta d'Amunt!-Acció per la justícia social
Sis anys més tard de l’inici d’això que anomenem crisi, sense que es vegin altres perspectives
d’un canvi substancial i regressiu del model de societat, un grup de companys i companyes, i
també altres amics que no ho són però que participen dels mateixos anhels i neguits, acabem
de constituir una associació que hem denominat “Amunt!”.
Amunt! perquè és una expressió positiva, animosa, enèrgica i fins i tot imperativa, “Amunt!”
també perquè és la primera paraula amb la que arrenca el cant de La Internacional, Amunt
perquè expressa clarament la necessitat de reaccionar davant l’estat de coses actuals i de no
resignar-nos.
Per tant, Amunt! és més que un nom, és una senya d’identitat.
Partim de quatre premisses:
La primera s’articula al voltant de la idea que la queixa per si sola és estèril si no va
acompanyada d’acció, i ara necessitem reaccionar, no tancar-nos en la resignació i la
desesperança.
La segona vol recuperar el sentit més directe i immediat del socialisme, el de la fraternitat
activa, el de l’ajuda mútua, el de la cooperació per afrontar i per a transformar les coses, per
trencar l’aïllament a que duu l’individualisme, per altra banda tan convenient i pràctic per
poder-nos imposar un sistema basat, altre cop, en la desigualtat.
La tercera prové de la concepció que una organització disposa d’un enorme
capital humà, d’un gran potencial que no sempre sabem aprofitar en totes les seves
potencialitats, potser perquè ens manca una mirada més horitzontal i menys orgànica. És hora
que tot aquest capital d’homes i dones amb les seves capacitats, amb els seus coneixements,
amb les seves experiències, amb les seves energies es posi en marxa tal com en el passat es
treballava en les societats obreres, en les cooperatives, en el ateneus populars... alhora que
també es lluitava en els sindicats i en els partits per allò que anomenàvem l’emancipació
de la classe.
Ara, segurament, s’haurà de fer el mateix amb formes noves però amb el mateix esperit
emancipador, amb la mateixa voluntat d’una societat justa, igualitària i lliure, amb el mateix
treball frec a frec entre persones.
Per això hem posat en marxa Amunt!, perquè volem contribuir amb la seva activitat a afrontar,
des de diverses perspectives, els estralls que causa l’actual model econòmic i social i
volem treballar per a la recuperació i sosteniment de la cohesió i la justícia social, posant a
la persona i la seva dignitat al centre del seu objectiu social.
Volem contribuir a la cohesió i la justícia social, a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans
i ciutadanes, a la formació i capacitació en l’àmbit de l’economia social i a promoure l’ocupació
i el treball decent, i ho volem fer en col·laboració amb entitats que ja hi
treballen, venim a empènyer, a sumar, amb la convicció que el tot és molt més que la suma
de les parts.

Per això, volem tant afrontar les situacions d’emergència que l’actual “crisi” i
les polítiques que s’apliquen provoquen com incidir, en la mesura de les nostres possibilitats,
en el model econòmic.
El primer projecte que es va posar en marxa s’anomena “Un estiu com cal” i té a veure
amb la situació dels menors que, en tancar-se les escoles per vacances, podien quedar en
una situació en que es veiés reduït el nombre d’àpats necessaris que podessin prendre.
Per això varem pensar que la millor manera era aprofitar els casals d’estiu per a proporcionar
aquest menjar en un àmbit pròxim i normalitzat, en un entorn lúdic que els hi permet
la convivència amb altres menors que segurament coneixen del barri o de l’escola.
El projecte concreta en la pràctica els nostres objectius i plantejaments com ara:
La voluntat és treballar de forma articulada i en col·laboració amb entitats arrelades al barri i/o
amb entitats amb experiència en els camps que abordem. Per això, hem acordat fer-ho amb el
Casal Sant Rafael del barri de la Guineueta de Barcelona, doblant el nombre de
menors que tenen habitualment al casal i proporcionant un àpat complert en col·laboració
amb l’empresa d’inserció social Futur experimentada en cuina per a menjadors socials.
Atès que voldríem que les nostres activitats a la llarga, i a ser possible a la curta, incideixin
en l’economia i, fins i tot, puguin generar llocs de treball, ens proposem la contractació dels
dos monitors suplementaris que són necessaris tenint en compte el nombre de menors del
casal.
El projecte és modest en abast per la nostra condició de nou nats i la necessitat de ser realistes
d’acord amb les nostres possibilitats actuals, però sabent també, i per això ho fem,
que tota acció, gran o petita, no és irrellevant i incideix en el curs de les coses.
Tenim una eina modesta en la seva dimensió, però amb una immensa voluntat i ambició de
propòsits, que us hem presentat no sols per a que en tingueu coneixement, com sobretot
perquè tenim necessitat de tots els vostres coneixements i de tota la vostra força.
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