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XXXIV Premis d’Actuació Cívica  

Barcelona, 2 de març de 2017 

President de la fundació, consellera, diputades, diputats, membres del jurat, 

guardonats, autoritats, amigues i amics, és un veritable plaer ser aquí i participar en 

aquesta trenta-quatrena edició dels premis d’Actuació Cívica, atorgats per la 

Fundació Carulla.  

Abans de res, com no pot ser d’altra manera, he de felicitar els guardonats. Per tant, 

moltes felicitats, Ramon, Felip, Martí, Filo, Mohammed i Laia. Felip, m’ha sabut greu, 

eh?, no t’he contestat en el combat perquè és que hauria perdut. Canto molt 

malament, i el meu combat el tinc cada dia al Parlament. 

Avui estic molt contenta de ser aquí. Primer, perquè els premiats, també ho ha dit la 

consellera, són de diversos indrets dels Països Catalans. Ens faltava algú del País 

Valencià, però ja hi ha els cantants. Per tant, ja hi som tots. Bé, ens falta algun 

càrrec; però Déu n’hi do, estic contenta. I també perquè hi ha altres persones que 

es dediquen al món de l’ensenyament. Jo tota la vida hi he treballat, en el món de 

l’ensenyament. A més, amb un vam coincidir en el Sedec i amb l’altre vam coincidir 

quan vaig anar al Vallès Occidental, on ell feia d’inspector. Per tant, col·legues 

premiats per la seva acció ciutadana, de manera que estic contentíssima.  

Us hem de felicitar, però sobretot us hem de donar les gràcies, perquè sou referents. 

Totes les societats necessiten referents, necessiten persones que s’hi comprometin, 

que treballin pel bé comú, sense pensar en els seus propis interessos i de manera 

voluntària. Jo crec que vosaltres ho sou. 

Al nostre país, per sort, tenim una societat implicada, ja. Aquests premis demostren 

que tenim moltes, moltíssimes, persones que cada dia treballen de manera voluntària 

per fer que la vida dels altres sigui millor. I això és un tresor incalculable de què ens 

hem de sentir orgullosos i de què vosaltres sou un exemple. 

També vull donar les gràcies a la Fundació Carulla, que any rere any, i ja en són 

trenta-quatre, premia el treball d’aquestes persones. És molt rellevant que premiem 
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les accions i els valors cívics, que reconeguem la moltíssima gent que treballa cada 

dia per construir un país millor. 

Per què us ho dic, això? Perquè, mireu, els veritables canvis socials els hem de fer 

tots cada dia. És molt més important que cada dia tots fem un petit pas que no que 

tres o quatre persones en facin de molt grans. Aquest és el canvi social. Perquè 

nosaltres podem fer lleis, podem legislar, que ja ho fem, però si realment el conjunt 

de la societat no vol fer el pas no hi ha canvi social. Per tant, el que cal és que tots 

fem cada dia aquests petits passos per construir una societat millor. 

Aquests premis consoliden els valors republicans, els valors de la llibertat, la igualtat, 

la solidaritat. Ja l’antiga Grècia valorava aquesta virtut cívica, aquests ciutadans 

cívics. Perquè nosaltres tenim la idea de la república com una forma de govern, però, 

veritablement, la paraula ‘república’ ens remet al concepte de ciutadania, a la cosa 

pública, al fet que els ciutadans s’impliquin i treballin tots per construir un país millor.  

Amb els exemples dels premiats avui, amb aquesta ciutadania que estima tant la 

llibertat, que estima tant la igualtat, que estima tant la solidaritat, hem d’estar 

contentíssims, perquè, amb ells, si treballem aconseguirem qualsevol repte que ens 

proposem. 

Res més. Moltes gràcies. Gràcies als premiats per la vostra feina, gràcies a la 

Fundació Carulla i gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. 

 


