40 anys de Constitució
L’any 2018 se celebren els primer 40 anys de la Constitució. Es pot dir, sense
equivocar-nos, que es la Constitució que més anys ha estat en actiu. Des de la
de Cadis fins la del 1978, cap Constitució havia durat tant anys.
L’elaboració de la Constitució va ser un dels moments més democràtics de la
transició. Sí, en un primer moment el Rei Joan Carles I va haver de jurar les Lleis
del Movimiento, era lògic que s’establís una nova estructura legislativa a
Espanya.
Després de molt anys de dictadura, la Constitució va significar tranformar
Espanya en un Estat social i democràtic i gràcies a ella, es van començar a
aprovar els diferents estatuts d’autonomia, es va estructurar el poder legislatiu,
van haver-hi eleccions constitucionals, llibertat d’expressió, llibertat de càtedra...
Quaranta anys després potser hi ha certes coses que han pogut quedar
desfasades de la Constitució del 1978, i és lògic perquè la societat espanyola ha
evolucionat. Ara bé, aquests quaranta anys han estat els millors de la història
contemporània espanyola pel que fa a nivells de llibertat, de drets i de deures.
La societat espanyola que avui en dia forma part de la societat ha crescut i s’ha
fet gran gràcies a la Constitució. Moltes de les llibertats que gaudim son gràcies
a ella. I a vegades ens oblidem de tot això. Som fills de la Constitució i hem de
ser responsables amb ella i amb nosaltres mateixos per tal de conservar-la.
Es per tot això, i aprofitant el seu aniversari, que des del PP de Mollet hem
presentat una moció perquè el nostre Ajuntament li rendeixi un homenatge,
donant suport a tots aquells actes que els partits democràtics puguin organitzar
en honor a la Constitució.
Es cert que el promotor d’aquesta moció es el PP, però creiem que tots els partits
constitucionalistes haurien de donar-li suport, o fer-la seva, perquè l’esperit
democràtic els obliga a fer-ho. Pot ser les circumstàncies han canviat, però aquell
esperit, segueix viu.

