Identitat i futur
Qui perd els orígens perd la identitat, ho dèiem fa molts anys en un context de
recuperació democràtica i continua essent necessari avui, davant la
globalització que ens envaeix, amb el perill d’afectar greument la nostra cultura.
La memòria històrica col·lectiva i individual és un fet indispensable en el camí
de mantenir la nostra identitat com a poble, avui ciutat, i això és el que podem
aportar a Catalunya i al mon per que la globalització sigui una suma enriquidora
d’identitats ben definides, viscudes i localitzades, i no una capa uniforme que
les esmorteeixi.
El doctor Jaume Codina ens va ensenyar a estimar la història del Prat i el Delta,
a fer-nos sentir que formàvem part de la història de Catalunya i a reconèixer els
escenaris on molts dels fets de la nostra història havien passat, el nostre
patrimoni històric, edificis i paisatges que encara avui podríem identificar i
recuperar, després d’haver-ne perdut molts per una manca de sensibilitat i
efectivitat davant aquest fet per part dels qui ens governen.
Hem parlat molt de patrimoni els darrers anys, hem fet els cursos d’història del
Prat, però avui encara tenim molts edificis en perill, l’Artesà, el Semàfor, els
Carrabiners, el Golf, la casa del Mar a la zona militar, Can Monés i moltes
masies que encara no tenen un pla d’usos ni uns ajuts, amb tot el terreny que
les envolta i que forma part del nostre paisatge.
La granja de la Ricarda encara no ha iniciat la seva reconstrucció, l’Artesà
encara no té un projecte de reutilització, les antigues oficines de la paperera
encara no tenen uns nous usos dins el projecte del Prat Nord.
Molt de patrimoni pendent de pensar en quins son els seus usos de futur, molts
nous carrers al nord i al sud, que haurien de contribuir amb els seus noms a
mantenir la nostra memòria històrica. Molta feina per fer en aquest sentit per
entrar al futur amb la nostra historia sota el braç, amb nous usos per als edificis
que guarden el record dels nostres orígens, i amb la millora del paisatge que és
la cara visible de la nostra identitat.
Continuarem treballant des de la Comissió del Patrimoni d’Amics del Prat per
defensar el progrés i el futur de la nostra ciutat sense perdre la identitat.
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