Carme Forcadell i Lluís
Presidenta

Acte de lliurament de beques a l’excel·lència
universitària
Amposta, 9 de desembre de 2017

Bona tarda a tothom. Primer de tot, vull felicitar els becats, perquè rebre aquesta
beca és fruit de la persistència, de la tenacitat. Vosaltres heu persistit, heu estat
tenaços, us heu esforçat i heu guanyat. Per tant, us mereixeu aquest premi i un fort
aplaudiment. Gràcies, moltíssimes gràcies, per haver treballat tant. Amposta se sent
orgullosa de tots vosaltres. També vull felicitar l’ajuntament. Crec que apostar per
l’ensenyament, per la cultura, és sempre –sempre– una bona inversió.
Abans ho explicava: hi ha una correlació entre els països més cultes i els més rics.
Molta gent es pensa que quan un país és ric després és culte. Doncs no: la història,
l’experiència, ens ha demostrat que és a l’inrevés. Que primer els països inverteixen
en cultura, en ensenyament, i després són rics, són països pròspers. I per això crec
que s’ha de felicitar l’ajuntament, perquè ha invertit en ensenyament i en cultura.
Perquè això no és només una inversió, no és només una oportunitat per als nois i les
noies que avui sou aquí. És també una inversió per a la ciutat, per a la comarca i per
al país. I també serveix per donar valor a l’esforç, per donar valor a l’excel·lència,
per donar valor a la cultura del treball, de la persistència i de la tenacitat. Per tant,
també vull agrair a l’ajuntament que faci aquest esforç, que crec que el continuarà
fent.
I ja que parlem de beques, us voldria dir una cosa, perquè tinc ganes de dir-la. Mireu:
l’any 2001, el Tribunal Constitucional va fer una sentència que deia que la gestió de
les beques, tant de l’ensenyament superior com del mitjà, s’havia de traspassar a la
Generalitat. D’això en fa setze anys. Fa setze anys que el govern espanyol incompleix
aquesta sentència, però ja sabeu que quan el govern espanyol incompleix una
sentència no passa res. I què passa? Doncs que ara a Catalunya tenim el 50 per cent
menys de beques que a la resta de l’estat espanyol. I sabeu per què? Doncs perquè
les beques es donen d’acord amb el poder adquisitiu de la família, d’acord amb la
renda ‘per capita’ de la família. Però, és clar, el mateix sou no és el mateix aquí a
Catalunya que a la resta de l’estat espanyol, perquè aquí el cost de la vida és molt
més alt. I diuen: “A aquest alumne que viu a Catalunya no se li pot donar aquesta
beca, perquè la família té una renda molt alta.” Però, realment, aquesta família, aquí
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a Catalunya, no pot arribar a final de mes. I, per tant, hi ha una desigualtat, perquè
el cost de la vida no és el mateix.
Malgrat això, però, el govern de Catalunya no desisteix i demana cada any el traspàs
de les beques. I el més important és que com que no es resigna ha creat les beques
Equitat, que pretenen ajudar i compensar aquests estudiants, i les seves famílies,
que no poden tenir una beca de l’estat espanyol. I per això, per compensar aquest
50 per cent menys de beques que tenim, és especialment important que els
ajuntaments, com el d’Amposta, i altres institucions en donin.
Vull insistir en això: que, malgrat la situació injusta, no hem desistit, hem persistit.
I això és el que també us vull demanar a vosaltres, nois i noies que teniu la vida per
endavant. Us demano que no desistiu mai de les vostres responsabilitats; que des
de les diverses opcions polítiques, les que siguin, no tanqueu mai els ulls a les
injustícies socials; que no defugiu mai les responsabilitats socials; que defenseu
sempre les llibertats, personals i col·lectives, i, sobretot, que ajudeu les persones que
ho necessiten, perquè aquesta serà l’única manera de fer el país millor que tots
volem. Tots volem un país millor, pensem com pensem, vinguem d’on vinguem, i una
manera de fer-lo possible és assumint responsabilitats tots i cadascun de nosaltres,
però, sobretot, no tancant mai els ulls a les injustícies socials, tant és que siguin
contra vostra, contra els vostres companys o contra el vostre entorn. Defenseu
sempre –sempre– la justícia social. Us ho demano especialment a vosaltres perquè
sou joves i teniu la vida per endavant. Crec que és una bona manera de fer aquest
país i aquest món millors que tots volem.
I com que sóc aquí com a presidenta del Parlament, també us vull demanar a tots
que el dia 21 voteu. Voteu l’opció que us sembli millor, però voteu. No deixeu que
els altres facin la política per vosaltres, perquè ja sabeu què deia Joan Fuster: “Tota
política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres.” Per tant, voteu i no deixeu
que ningú decideixi per vosaltres.
Moltes gràcies i moltes felicitats als becats.
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