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Presentació

Aquesta edició és una iniciativa de la comissió promotora de l’Assemblea Social de
Catalunya. Amb ella s’ha volgut caracteritzar i resumir els aspectes clau que intervenen
en la crisi actual i les conseqüències que comporten per a la majoria de la ciutadania.
Per facilitar l’accés a altres lectures, en varis dels temes s’indiquen les adreces d´internet
on es pot ampliar la informació.

Una altra de les intencionalitats d’aquesta guia és difondre algunes de les veus que
s’han pronunciat sobre la crisi, sobretot a partir del 15M, i informar sobre la constitució
de l’Assemblea Social de Catalunya, vinculada a les Messes Ciutadanes per la Conver-
gència i l’Acció.

La finalitat última d’aquesta publicació és analitzar la societat neoliberal, que la mateixa
estructura social tracta d’ocultar, per fomentar el debat social, dissenyar alternatives i pro-
moure l’acció ciutadana.

Per raons diverses no s’ha pogut concloure la maquetació del llibre fins a dies després
de la manifestació global del 15 d’octubre. L’èxit de les convocatòries, malgrat les glosses
intencionades dels  mitjans que pronosticaven la desaparició del 15M perquè havia estat
una cosa passatgera, una febre d’estiu, la realitat és que el moviment es consolida i arriba
cada vegada a més població fastiguejada de les solucions dels governs que segueixen re-
corrent a més del mateix: retallar els drets socials.

No obstant això, la consolidació del 15M podria també significar un canvi d’actitud del
poder respecte a aquest moviment. De l’intent d’ignorar i menysprear aquesta incipient
desobediència civil es passarà a intents de deslegitimació, introduint elements violents
( com les accions del 15-O a Roma) que justifiquin l’augment de la repressió policial i la
manipulació mediàtica. Davant això, ha de ser el treball pacífic i la voluntat d’una cada
vegada major quantitat d’indignats i indignades els qui imposin al poder un canvi de po-
lítica que afavoreixi a la ciutadania i no al capital.
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Introducció

La crisi que sacseja el món des de l’any 2007 és molt més que una crisi econòmica i fi-
nancera. És també una crisi social, ecològica, política i, sobretot, ètica. En realitat, és una
crisi sistèmica que engloba tota la nostra realitat planetària.

Poc després que el 2008 es propaguessin les primeres notícies d’una crisi només com-
parable a la de 1929, es van difondre alguns anuncis de “brots verds” i fins i tot alguns
sectors de l’esquerra internacional van arribar a anunciar la mort del neoliberalisme.
Aquestes notícies pertanyen al passat. La realitat és que el neoliberalisme s’ha refermat
encara més.  

La ràpida adaptació dels grans agents econòmics ha mantingut intacta la seva capacitat
política. Han pressionat amb èxit fins a exigir el seu rescat per part dels Estats i, sense cap
responsabilitat amb el futur, han posat les garanties dels beneficis financers per davant de
qualsevol altre aspecte (ja sigui social o econòmic), utilitzant totes les eines polítiques al
seu abast per traslladar els costos de la crisi als sectors socials més febles.

Analitzant la història del segle XX, hi ha dues dates clau. La primera fou 1945, finalit-
zada la Segona Guerra Mundial, quan es va instaurar un nou ordre internacional amb la
polarització del món en dos blocs antagònics: el món capitalista, liderat per Estats Units,
i el bloc anomenat comunista, liderat per la Unió Soviètica; i la tensió entre ambdós es va
denominar Guerra Freda. La segona data clau fou 1989, amb la caiguda del mur de Berlín,
el desmantellament de la Unió Soviètica (1991) i dels països De l’Est. En desaparèixer
l’amenaça soviètica, es va consolidar la ideologia neoliberal del «pensament únic» amb
polítiques de desregulació, liberalització i corporativisme. La globalització va accelerar
aquest procés1 i es va establir una nova etapa que podria denominar-se «el fonamentalisme
del capitalisme».

Crisi econòmica i financera

L’explosió de la crisi econòmica i financera no va sorgir com el resultat inevitable de
la inestabilitat pròpia dels mercats financers desregulats, sinó com l’efecte de la falta
d’honradesa i de la irresponsabilitat d’alguns agents financers mal controlats pels poders
públics. 

La bombolla financera i immobiliària

Els orígens de la bombolla financera i immobiliària es remunten als primers anys del segle
XXI. Lina Gálvez Muñoz i Juan Torres López, en el seu llibre Desiguales: mujeres i hom-
bres en la crisis financiera2, expliquen així el procés de creació i la profunditat de la crisi:

1. Es triga quatre segons a invertir 1.000 milions d’euros (segons Jérôme Kerviel, ex agent de borsa).
2. Icaria, 2010.
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A partir de l’any 2001 i després dels atemptats de l’11 de setembre, per fer front als
problemes econòmics, les autoritats dels Estats Units van acordar, entre d’altres me-
sures, rebaixes molt importants dels tipus d’interès, que es van arribar a situar en l’1 %.

El crèdit barat i la seva publicitat va augmentar la demanda de préstecs per a ha-
bitatge, consum, ampliació de negocis o per a la seva utilització en operacions espe-
culatives en la borsa. El negoci immobiliari va començar a multiplicar-se. Les llars
s’endeutaven per comprar els seus primers o segons habitatges i els preus comença-
ven a apujar-se. Així es va formar el que es coneix com una «bombolla», en aquest
cas, immobiliària.

Com que els tipus de referència eren tan baixos, la rendibilitat dels crèdits que con-
cedien no era gaire alta. Els bancs es van arriscar a concedir-los a famílies que estaven
en condicions econòmiques poc segures i, sobretot, a minories vulnerables. Així van
néixer les hipoteques subprime que eren les que tenien més risc d’impagament.

Les normes internacionals assenyalaven que els bancs no podien concedir crèdits
per sobre d’un determinat percentatge del seu capital. Així que per augmentar el ca-
pital van començar a utilitzar la titulació dels seus actius. El banc venia el contracte
de préstec hipotecari. Per a això, els bancs creaven un «vehicle», és a dir una societat
d’inversió a la qual anaven a vendre el contracte. Aquesta, al seu torn, s’encarregava
després de vendre’l en els mercats financers. D’aquesta manera, el banc treia del seu
balanç el contracte (i el risc inherent a aquest contracte) i a canvi rebia diner líquid
que li permetia continuar oferint préstecs cada vegada amb més risc, proporcionant-
li més beneficis.

L’entitat «vehicle» emetia nous títols que en realitat eren els contractes que havia
comprat i els venia en els mercats financers a tipus d’interès més elevats que els le-
gals existents. Així es va anar multiplicant una oferta multimilionària de productes
financers derivats dels contractes hipotecaris originals.

Els inversors que compraven aquests productes solien ser en un primer lloc els
grans especuladors, els anomenats inversors institucionals: bancs, companyies d’as-
segurances, fons de pensions, fons d’inversions…

Quan aquestes hipoteques tan arriscades foren poc atractives per vendre-les a tra-
vés dels seus vehicles, van aconseguir que la Reserva Federal autoritzés una nova
fórmula enganyosa: agrupar les hipoteques en «paquets», de manera que les dolentes
es barregessin amb les bones i així dissimular el seu risc.

Amb aquests mecanismes piramidals i d’empaquetatge de deute, els bancs podien
incloure en un mateix producte tant actius d’alt risc com de baix risc, amb l’avantatge
que aquests productes finals eren poc transparents i pràcticament impossible de co-
nèixer el seu contingut.

Per afavorir encara més la dissimulació (o veritable engany) es va recórrer a les
anomenades «agències de qualificació». Entitats privades contractades per les entitats
emissores de títols que valoren la qualitat de les seves emissions.

Quan la Reserva Federal dels Estats Units va apujar els tipus d’interès, es van
començar a deixar de pagar les hipoteques i els préstecs que s’havien subscrit amb
els bancs. Els bancs van començar a registrar pèrdues multimilionàries i es va iniciar
una autèntica debacle financera.

Inicialment, van ser els bancs nord-americans els que van començar a patir pèr-
dues gegantines i fallides, però el procés es va estendre ràpidament per tot el món
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En el cas d’Espanya, una explicació visual i molt didàctica de la bombolla immobiliària
és la que el dibuixant Aleix Saló ha penjat en la xarxa en forma de còmic: Spanistan. Es
pot veure en el lloc www.youtube.com/watch?v=WcbKHPBL5G8=.

Mercats de futurs i crisi alimentària

Un altre autor, Francesc Reguant, en el seu llibre Entendre l’agricultura: una eina im-
prescindible per sortir de l’embolic del segle XXI 3, aprofundeix en el desenvolupament
dels mercats i la crisi alimentària que afecta, especialment, als països menys industrialitzats
i més dependents de la seva producció agrícola.

perquè les finances internacionals són realment l’únic aspecte de la vida econòmica
que està completament globalitzat. Els productes derivats de les hipoteques escom-
braries inicials s’havien difós per les sucursals bancàries de tot el món.

La conseqüència immediata fou una generalitzada crisi de confiança: cap banc
es refiava de la solvència de cap altre i van deixar de prestar-se diners entre ells.

Com que avui en dia, a més a més, les empreses es nodreixen de finançament
aliè, la seva carència va enfonsar sense remei els mercats, va paralitzar gairebé del
tot milions d’empreses que van haver d’acomiadar els treballadors i es va reduir el
consum.

La crisi hipotecària inicial dels Estats Units es va fer financera i global i, final-
ment, una crisi de l’activitat econòmica real, no solament de la banca o dels grans
inversors financers.

L’increment de la despesa pública per salvar la banca d’una banda i per evitar el
col·lapse, d’una altra, afegit a la pèrdua d’ingressos públics com a conseqüència de la
menor activitat econòmica, van produir un increment extraordinari del dèficit i el deute
públic. Els Estats van recórrer a fonts de finançament igualment extraordinàries.

Quan els mercats financers i l’immobiliari van començar a donar mostres de fla-
quesa i invertir-hi resultava excessivament perillós, els capitals especulatius van can-
viar de destí per dirigir-se cap al petroli i els productes alimentaris.

Els preus de les matèries primeres i del petroli s’incrementaven aparentment
sense cap lògica, empenyent a l’alça la inflació i fent que la crisi real derivada de
la falta de crèdits s’aguditzés i, pitjor encara, que provoqués la mort de milers de
persones que s’alimenten d’arròs o dels cereals bàsics, el preu dels quals es dispa-
rava dia a dia com a conseqüència de l’especulació.

Durant els últims quatre anys hem assistit a la formació de dues bombolles ali-
mentàries (2007-08 i 2010-11) amb un espectacular increment de preus dels aliments
bàsics. 

3. Pages editors, 2011.
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Deute a Espanya

Espanya ha tingut la seva pròpia cadència a l’escenari mundial. En els primers moments
es va anunciar que la crisi era una crisi financera internacional, que no tenia causes inter-
nes. Però en poc més d’un any (entre finals de 2007 i principis de 2009), la caiguda dels
promotors immobiliaris, l’espectacular augment de l’atur i el descens general de l’activitat
econòmica van plantejar que el problema tenia arrels locals i es va anunciar un període
d’estancament prolongat i incert. 

En el traspàs del deute privat al deute públic ha intervingut la governança econòmica
europea aplicant receptes que es basen en polítiques neoliberals. 

La demanda creixent i la disminució conseqüent d’estocs alimentaris va convertir
la situació en explosiva. La tensió de demanda venia originada per l’increment in-
cessant de la població mundial i el desenvolupament econòmic dels països emergents
que modificava els hàbits de consum cap a una dieta més proteica i, per tant, més
exigent en recursos. Així mateix reforçava aquesta tensió l’expansió dels biocarbu-
rants, i encara més quan des del cor de l’economia mundial s’expressava la voluntat
d’imposar, per norma legal, un gran creixement del consum d’etanol o biodiesel en
el futur pròxim. 

En definitiva, una demanda creixent i unes expectatives de demanda futura con-
firmades per decret obrien la bretxa de l’especulació alimentària de base financera
a través de la compra de futurs, facilitada per uns excedents de liquidesa que fugien
dels mercats saturats, com l’immobiliari. Això va propiciar una explosió de preus
als mercats de futurs alimentaris que aviat van tenir reflex als mercats físics en forma
d’onada especulativa. Efectivament, després de la inicial pujada de preus dels ali-
ments bàsics, va venir una desviació del comerç de països productors de cereals i
primeres matèries alimentàries bàsiques que veien millor retribuït el seu producte
en els mercats dels països més solvents o desenvolupats, la qual cosa va obligar a
bloquejar o dificultar les exportacions per part de països productors. Al mateix temps,
molts productors van optar per retenir la producció amb l’esperança especulativa
d’obtenir majors guanys en una venda posterior.

En conjunt, apareixia el fantasma de la inseguretat alimentària o, dit amb rotun-
ditat, la fam amb totes les seves conseqüències humanitàries, socials i polítiques.

Els mercats de futur no van ser la causa de fons, però l’especulació sobre ells va
ser clarament un distorsionador dels mercats a més del detonant i accelerador de l’ex-
plosió especulativa. Malgrat que els mercats de futurs es van crear el 1848 a Chicago
com a eina estabilitzadora dels mercats alimentaris, actualment la seva utilització in-
apropiada dins el joc especulatiu financer provoca l’efecte contrari posant en risc
quelcom tan essencial com la provisió d’aliments i amb això l’estabilitat mundial. 

En resum, és fonamental regular els mercats de futurs, especialment els re-
ferits a aliments bàsics. Cal limitar dràsticament la participació d’agents no vincu-
lats a la a la real comercialització física del producte. 
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Actualment, les polítiques impulsades pel Consell Europeu a través del Pacte de l’Euro
no són res més que una estratègia política per obligar els Estats a una bateria de noves re-
tallades de drets socials poc favorables a la cohesió social: atac als drets laborals (flexibi-
lització laboral, desmantellament de la negociació col·lectiva, retardament de l’edat de
jubilació, minva dels salaris), reduir dràsticament la funció pública, tant en personal com
en retribucions, privatitzar el sistema de pensions i concloure amb el procés de desman-
tellament progressiu dels serveis públics.

Stéphane Hessel, autor d’Indigneu-vos i Comprometeu-vos 4, recorda en els seus llibres
els èxits aconseguits en la segona meitat del segle XX en l’àmbit dels drets humans. Sosté
que les conquestes socials que es van aconseguir a partir de 1945 a França (un pla complet
de seguretat social, una jubilació digna, nacionalització de les fonts d’energia, electricitat
i gas, premsa independent, i fins i tot programes econòmics per a la nacionalització de la
banca) estan en via regressiva. Per a Hessel, els grans èxits de la seva generació van ser,
d’una banda, crear la Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal dels Drets
Humans i, d’una altra, pacificar Europa i la descolonització.

Juan Torres López en col·laboració amb Alberto Garzón Espinosa, en el seu llibre La
crisis de las hipotecas basura ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?5 , expliquen
de manera molt clara i exhaustiva els amagatalls i vaivens del neoliberalisme i les finances
en l’economia, les bombolles especulatives i els arguments sobre la crisi. Quant a la crisi
espanyola, «encara que era negada per les autoritats, ja havia començat a albirar-se bastant
abans que la crisi financera internacional emergís a la superfície econòmica perquè estava
més relacionada amb l’inevitable esclat de la bombolla immobiliària».

Consideren que, en efecte, «molts governs, com l’espanyol, tenien superàvit pressu-
postari abans de 2007 i 2008 però quan van haver d’augmentar la despesa pública per fer
front als efectes de la crisi van començar a incórrer en dèficit i a haver d’emetre deute.
Com els bancs públics van desaparèixer fa anys en aplicació de les polítiques neoliberals
de privatització, per finançar-la no els quedava més remei que recórrer als bancs centrals
o als mercats (els bancs i grans inversors, els fons d’inversió o tenidors de liquiditat). […
] Així va ser com els bancs i especuladors que havien provocat la crisi van aconseguir,
primer, que els governs sortissin en el seu suport. Després, que els governs haguessin d’en-
deutar-se per finançar aquest suport, per rescatar-los i per evitar que l’economia s’enfonsés
per la seva causa. I, finalment fer negoci comprant els títols de deute públic que llavors
van emetre els governs i, al mateix temps, aprofitar l’ocasió per extorquir-los imposant-
los les mesures i reformes que convenen als propietaris del capital. Així es tancava el
cercle que permetia que els mateixos que havien provocat la crisi sortissin molt ben parats
i tornessin a esclavitzar als pobles».

Mentre els Estats prestaven diners a la banca a baixos tipus d’interès, amb l’objectiu
que aquesta els prestés a les empreses i famílies, la banca estava dedicant aquests diners
a comprar deute públic. D’aquesta forma, la congelació dels crèdits a empreses i famílies
va agreujar la crisi i va donar origen a la recessió econòmica.

4. Ambdós títols publicats per Destino, 2011.
5. Editat per Attac i disponible en format pdf de descàrrega gratuïta: www.attac.es/novedades-attac-espana/.



Guia abreviada de la crisi mundial i els seus efectes en el deute espanyol

11

Les operacions especulatives entorn del deute públic, encara que proporcionin beneficis
elevats  per als agents financers que les duen a terme, comporten un creixent perill sistèmic.

Per a Juan Torres i Alberto Garzón, «és veritat que cap país pot suportar que el seu
deute creixi il·limitadament, però el problema d’aplicar les polítiques d’austeritat i d’a-
justament que ara proposen els governs europeus per complaure als mercats és que, en
comptes de constituir una veritable solució a la crisi, provocaran el seu agreujament».

Nombrosos economistes coincideixen en afirmar que les propostes d’austeritat i d’a-

justament pressupostari no són la millor manera de reduir el dèficit i el deute, sinó
una nova dimensió de les anomenades polítiques deflacionistes 6. D’altra banda, és evident
que seria més eficaç i just incrementar els ingressos de l’Administració pública com-
batent de manera directa el frau i l’evasió fiscal, i aconseguir que contribueixin fiscalment
els qui obtinguin guanys extraordinaris. Però no amb els diners de tots els ciutadans i el
suport legal de l’Estat.

Tot apunta que tornaran a reproduir-se les crisis financeres i que seran cada vegada més
perjudicials per a amplis sectors de la ciutadania mundial. El canvi que requereix aquesta
crisi és sistèmic i radical. El capitalisme ha fracassat en fracassar el sistema financer. Juan
Torres i Alberto Garzón afirmen que «Han fracassat institucions com el Fons Monetari
Internacional (FMI), els governs i els bancs centrals que, malgrat el poder acumulat, han
estat incapaços, bé per complicitat, bé com a efecte dels aclucalls ideològics amb què ana-
litzen la realitat, d’anticipar el que evidentment ocorreria i, per descomptat, de fer front a
la crisi amb eficàcia i immediatesa quan aquesta es va desfermar. […] Les esquerres i els
moviments sociopolítics alternatius de tot el planeta també s’han mostrat incapaços de fer
veure a la ciutadania el que en realitat hi havia darrere la crisi i, sobretot, empoderar-la

per fer possible que s’engeguessin decisions alternatives a les que s’anaven aplicant i s’a-
pliquen per salvaguardar els interessos dels més rics i privilegiats».

Malgrat que el poder és a les mans de les grans corporacions i bancs, la seva contribució
a la riquesa de l’Estat no té la mateixa magnitud.

En aquest sentit, el col·lectiu de l’Observatori Metropolità de Madrid7 aporta la següent
reflexió en La crisis que viene: 8

6. «Un component essencial del neoliberalisme han estat les polítiques deflacionistes, que són aquelles
que, amb el fi aparent de controlar la inflació provoquen una disminució de la capacitat potencial de creació
d’activitat econòmica i ocupació de les economies» (Juan Torres López i Alberto Garzón Espinosa, op.cit.).
7. www.observatoriometropolitano.org.

8. Ed. Lemur-Traficantes de sueños.

A la pregunta de qui paga la despesa pública, la resposta és sorprenent, ja que ni
els empresaris, ni els molt rics, ni tampoc la nova casta institucional de rendistes fi-
nancers contribueixen significativament als pressupostos de l’Estat. En el cas espa-
nyol, al voltant del 75 % dels ingressos no financers i no patrimonials de les
administracions públiques prové dels impostos sobre la renda, les cotitzacions a la
Seguretat Social i els impostos sobre el consum (com l’IVA). Es tracta d’impostos
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Democràcia Real Ja (DRY) explica en el document L’estafa del deute,9 mitjançant grà-
fics i fonts documentades, que un possible rescat de l’economia espanyola, com s’ha vingut
insinuant des de publicacions de la UE i del FMI, no estaria justificat. 

que paguem tots i totes, i que a més a més no tenen res de progressiu… En les dar-
reres dècades, d’altra banda, l’impost sobre la renda ha perdut bona part de la seva
progressivitat –entesa com que els rics han de pagar proporcionalment més que els
més pobres–. I per si això fos poc, el sistema impositiu en el seu conjunt és objecte
de tota mena de desgravacions i petites formes de frau, que només aquells amb més
recursos i informació saben fer. Els beneficis empresarials contribueixen poc als
pressupostos de l’Estat, entorn del 15 %.

En gran manera, per tant, els ingressos de l’Estat són produïts pel conjunt de la
societat, els seus salaris i el seu consum. Evidentment, en un règim amb un mínim
contingut democràtic que anés més enllà de la mera formalitat, només el cos so-

cial hauria de poder decidir en què es gasta i com es gasta.

Les condicions actuals de mal·leabilitat i manipulació del mercat financer suposen
una perversa trampa en la qual tots els ciutadans i ciutadanes estem presos…

Les dades comparatives macroeconòmiques reflecteixen que l’estat dels comptes
públics espanyols no és més greu que el d’altres estats europeus i internacionals.

Espanya ha acumulat des de 1996, i especialment des de 2002, un creixent deute
que ha superat recentment els quatre bilions d’euros. D’ells, gairebé 3,4 bilions cor-
responen al deute contret pels bancs, les empreses i les famílies. Mentrestant, el deute
de l’Estat, que ha crescut a partir de 2007, ha superat els 600.000 milions d’euros.

És a dir, mentre que el deute privat arriba al 340 % del PIB, el deute públic se
situa lleugerament per sobre del 60 % del PIB. Dit d’una altra manera, el deute pri-

vat suposa el 82 % del deute total i el deute públic el 18 % restant.

Per explicar el sobredimensionat deute privat cal remetre’s a l’endeutament mas-
siu de tots els seus components en la coneguda «bombolla immobiliària», on la con-
cessió d’hipoteques es va disparar a causa del gran negoci que les entitats creditícies
van trobar en la circulació de crèdits, donant lloc a la proliferació de les hipoteques
subprime o préstecs escombraries.

Contràriament, l’increment del deute públic es deu a la necessitat de finançar un
dèficit creixent, provocat per la caiguda dels ingressos de l’Estat a partir de 2007,
degut, principalment, a la baixada o la supressió de determinats impostos directes
(trams alts del IRPF i de l’impost de societats, supressió de l’impost de patrimoni,
etc.), així com a la caiguda d’ocupació (reduint així les cotitzacions socials i incre-
mentant la despesa en desocupació que es va duplicar de 2008 a 2010), a la punxada
de la «bombolla immobiliària» o a l’efecte en cadena de fallida de pimes ofegades.

9. www.declaraciondeuda.democraciarealya.es/files/2011/07/La.Estafa.De_.La_.Deuda_.pdf.
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També cal citar el Manifest d’economistes aterrits,10 redactat per quatre economistes
francesos que provenen d’horitzons teòrics molt diversos i que ha tingut múltiples adhe-
sions (3.675, en el moment de l’edició). El text denuncia deu falses evidències que s’han
difós reiteradament pels governs, com per exemple: «els mercats financers afavoreixen el
creixement econòmic i són eficients», o «cal reduir les despeses per reduir el deute públic». 

També proposen vint-i-dues mesures alternatives que permetrien fer front a la situació
de crisi. Una d’elles és realitzar una auditoria pública i ciutadana dels deutes públics per
determinar el seu origen i conèixer la identitat dels principals posseïdors de títols del deute
i els impostos respectius.

S’ha acusat a la despesa pública com a causant del dèficit, quan en els fons han
estat els ingressos públics els que s’han enfonsat, com s’ha explicat en el paràgraf
anterior.

En comptes d’intentar motivar l’ocupació i de millorar aquests ingressos, s’ha
atacat la despesa pública, especialment la social (recordem que la Seguretat Social
té superàvit històric i un fons de reserva –estalvis– de 65.000 milions d’euros).

En l’actualitat, Espanya presenta un deute públic de mes del 60 % del PIB i té
una prima de risc i un tipus d’interès molt elevats, principalment a causa de la mala
publicitat que han rebut els nostres comptes públics.

D’aquesta mala imatge i de la «confiança» que produeixi en l’inversor depenen
tant el tipus d’interès del deute públic com la prima de risc. Per tant, tota la informa-
ció que incrementi aquesta confiança en l’inversor farà que el tipus d’interès o la
prima de risc siguin més baixes i, al contrari, tota la informació que deteriori la
imatge d’un país i la seva economia debilitaran la confiança de l’inversor i, per tant,
incrementaran aquestes xifres.

Així mateix, aquestes tensions en els preus dels tipus d’interès podrien respondre
també a interessos en operacions especulatives a curt termini amb el deute sobirà.
[…]

Considerem que la situació tant del deute sobirà com del dèficit d’Espanya per si
mateix no justifica aquesta caiguda en la confiança en els bons espanyols i creiem
que es deu a atacs amb ànim especulatiu, i per promoure o forçar un rescat d’Espanya
en rebaixar els seus bons a un grau que no es mereix o que abans es mereixerien
economies com Itàlia, Bèlgica, França, Alemanya, Regne Unit, tal com hem demos-
trat amb les dades aportades en aquest document.

10. http://blog.ccoo.es/gallery/10/Manifiesto%20economistas%20aterrados.pdf.
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Actualitat recent: mesos de juliol i agost de 2011

El món atzarós dels mercats i la seva volatilitat han creat un caos en aquests mesos de
juliol i, sobretot, a l’agost de 2011, que va pel camí de convertir-se en un dels mesos més
negres dels mercats financers. Després de quatre anys des del col·lapse interbancari de
l’estiu de 2007, els mercats continuen patint hipertensió, les borses, els diferencials dels
bons corporatius i la tensió als mercats interbancaris estan novament en els mateixos ni-
vells que els dies previs a la fallida de Lehman Brothers. 

Tant als Estats Units, on va esclatar la crisi del dèficit, com a Europa hi ha hagut una
frenada del creixement econòmic. Els dubtes sobre la liquiditat de la banca han llastat les
borses. França i Itàlia van patir un atac dels mercats. I Espanya també ha tingut les seves
pròpies conseqüències en disparar-se la seva prima de risc fins a xifres rècord, segons dic-
taminaven les agències de qualificació. Una fase perillosa que, segons es deia, podria de-
sembocar en una recessió global.

Davant d’aquestes perspectives, el Govern del PSOE, amb el suport del PP, ha impulsat
una reforma de la Constitució, felicitada per Ángela Merkel, que consisteix a instaurar  el
0,4 per a l’any 2020 com a xifra topall del dèficit estructural de les Administracions. És a
dir, introduir un límit al dèficit públic.

El límit al dèficit no és quelcom abstracte, és el que determinarà que una persona tingui
o no accés a l’educació o a la sanitat, entre d’altres moltes coses. Limitar el dèficit és li-
mitar la inversió en la societat. 

Juan Torres i Alberto Garzón consideren «que aquesta mesura impedirà sortir de la crisi
i que Espanya elimini el dèficit social que té respecte als països del seu entorn, i a més a
més constitueix un atac frontal als principis més elementals de la democràcia que demostra
que el capitalisme neoliberal és cada vegada més incompatible amb aquesta última. No
sols per la forma suggerida per aprovar la reforma de la constitució, evitant el referèndum
i pronunciament directe del poble, sinó també perquè el seu contingut mateix restringeix
el marge de maniobra que tenen els Estats per gestionar la seva economia».

Crisi geopolítica

La crisi econòmica-financera s’ha pogut dur a terme degut a una crisi de representació
de la democràcia tant a escala estatal com de les organitzacions internacionals.

Govern a Espanya

Els Estats ja no són plenament sobirans en matèria econòmica. La limitació dels seus
poders ve marcada per la globalització financera i l’hegemonia dels mercats. Mentre els
governs continuen sent nacionals, les grans empreses són multinacionals. A més a més,
són tan poderoses econòmicament que els governs temen enfrontar-se a elles, per la qual
cosa la corrupció corporativa queda fora del seu control. Propagació explícita d’una ideo-
logia que declara el mercat superior a l’Estat.
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La connivència que generen els governs amb els bancs deriva principalment del fet
d’haver-hi de recórrer per demanar crèdits per al finançament de les seves campanyes
electorals. D’aquesta manera, l’economia envaeix el terreny de la política i genera la de-
pendència suficient per mirar cap a un altre costat quan el comportament de les empreses
creua el límit.11

Joseph E. Stiglitz sosté: «No confonguem salvar els banquers i els accionistes amb salvar
els bancs. Socialitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis és pitjor que nacionalitzar».

Una mesura urgent seria crear una llei de finançament dels partits polítics per alli-

berar la dependència de la política respecte de l’economia. 

És èticament reprovable el fet que els ex-líders que han exercit el seu poder com a càr-
recs públics passin a ser alts càrrecs o consellers d’empreses privades, posant al servei
d’una empresa els coneixements que han adquirit en l’exercici del seu càrrec, com és el
cas dels dos últims excaps de Govern: José M.a Aznar (Endesa) i Felipe González (Gas
Natural). I, a més a més, les seves pensions vitalícies haurien de ser incompatibles amb

els ingressos privats.

No obstant això, hi ha un exemple destacat d’un polític que és l’antítesi del que acabem
de citar. Federico Mayor Zaragoza, exministre d’Educació i Ciència en el Govern Espanyol
el 1981, exdiputat al Parlament Europeu i exdirector de la UNESCO durant dotze anys.
Després de la seva tornada a Espanya va crear l’any 2000 la Fundació Cultura de Pau, i
ha estat una veu molt crítica amb els abusos i delictes de la globalització. No es cansa
d’insistir en la perversió que representa el fet que en el món moren de fam diàriament
70.000 persones mentre es gasten 4.000 milions de dòlars en armes i altres despeses mi-
litars. També és una de les veus crítiques en el panorama de la crisi.12

Organitzacions internacionals implicades en la crisi

Les Nacions Unides (ONU), entitat amb legitimitat mundial, ha estat postergada pels
grups integrats pels països més rics (G-7, G-8, G-20) que són els que han provocat la crisi.
Des de mitjans dels anys vuitanta, aquests grups amb ajuda de les desregulacions i la glo-

11. El principal banc d’Espanya, el Santander, ha estat defraudant a Hisenda durant molts anys, fins al
punt que l’Audiència nacional va cridar a declarar al seu president, Emilio Botín, per un frau fiscal de 600
milions d’euros.                                                           
Anteriorment, «davant el descobriment d’una sèrie d’irregularitats, com el maneig de prop de mig bilió de
diner negre, etc., l’acusació va sol·licitar per al president del Banc de Santander un total de 170 anys de
presó i una multa de més de 46 milions d’euros. El País informava el 27 maig de 2008 que per defensar-se
de l’acusació de suposats favors a aquest banc, l’ex ministre d’economia Rodrigo Rato va presentar un escrit
a l’exsecretària d’estat de Justícia, M.ª Teresa Fernández de la Vega, perquè es cursessin a través de l’advocat
de l’Estat instruccions demanant que no es promogués cap acció penal, gràcies a la qual cosa el seu president
ni tan sols va ser jutjat per les seves actuacions». JuanTorres, op. cit. pàg. 35.                                               

12. Ha escrit Delito de Silencio (Comanegra, març 2011), i Reacciona (Aguilar, abril 2011), amb d’altres
autors. F. Mayor Zaragoza també ha fet una crida a diversos actors de la societat civil mundial per construir
el fòrum mundial de xarxes socials Ubuntu (www.ubuntu.org), antiga paraula africana que significa «hu-
manitat».
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balització han format una plutocràcia que influeix també en el Banc Mundial (BM), el
FMI i l’Organització Mundial del Comerç (OMC).

Actualment, l’ONU té poca autoritat ja que no hi ha hagut voluntat política dels governs
en l’assoliment dels objectius marcats. 

L’any 1964  els països industrialitzats van assumir l’acord de destinar el 0,7 % del seu
producte interior brut (PIB) als països en via de desenvolupament, però en l’actualitat des-
tinen el 0,25. També l’any 2000, es va publicar el document Objectius de desenvolupament
del mil·lenni. Una sèrie de propòsits de posar remei a les desigualtats i les injustícies socials
més importants. Es pretenia reduir a la meitat la població subalimentada abans del 2015.
Actualment som molt lluny d’aconseguir-ho.

No obstant això, tant Stéphane Hessel com Federico Mayor Zaragoza, persones que
han estat implicades en l’organització de l’ONU, són partidaris incondicionals d’aquesta
institució. Consideren que és un marc amb una estructura que pot ser democràtica, dotant-
la de major autoritat i majors recursos. Creuen més positiu que en comptes d’intentar des-
mantellar-la per a després substituir-la, es reorienti cap a una regulació signada per tots
els Estats del planeta, en el sentit de legitimar «Un Estat, una veu, i no un dòlar, una veu».
Sempre d’acord amb l’ideari ja existent de la Carta de Drets Humans. 

Opinen que en l’estructura de l’ONU falta una Organització Mundial o Consell de Se-
guretat Mediambiental, a més de les diferents organitzacions actuals per al treball, la salut,
l’educació, la ciència i la cultura, l’alimentació, el desenvolupament i la infància.

De fet la creació de l’ONU, després de la Segona Guerra Mundial, va ser una fita davant
les amenaces que el totalitarisme, el nazisme i el feixisme projectaven sobre la humanitat.

El BM, el FMI i l’OMC

Com a òrgans de control internacional, es troben a les mans dels Estats comercialment
més importants. Després dels acords de Bretton Woods, a aquests organismes els corres-
ponia garantir l’estabilitat econòmica i financera mundial.

Molts economistes van avançar i van advertir del que ocorreria. Des del primer moment
hi havia molta informació.13 Havien reconegut des de temps enrera el risc que s’estava
forjant en les finances internacionals, encara que a l’hora de la veritat van fracassar en no
actuar per evitar la crisi. A més a més, el BM té la major capacitat investigadora del món.

13. «Una dona, Brooksley Born, presidenta de la Commodity Futures Trading  Commission, va arribar a
comparèixer 17 vegades davant el Congrés d’Estats Units reclamant la regulació dels productes derivats
per considerar que estaven resultant excessivament perillosos per a l’estabilitat financera, però no va obtenir
més que negatives i vots en contra dels dirigents econòmics conservadors de les administracions de Clinton
i Bush» (Lina Galvez i Juan Torres, op. cit., pàg. 37-38).
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Governança europea

Amb l’acordat «pacte de l’euro» es limita la sobirania dels països, s’imposa una única
política econòmica, que està acabant amb el model social europeu, i s’accelera l’Europa
a dues velocitats amb Alemanya i França en un bloc enfront de la  resta de països.

Els responsables econòmics europeus, amb les seves polítiques basades en l’austeritat,
han frenat el creixement i no han aconseguit avançar en la resolució de la crisi, sobretot
en el que concerneix a crisi de Grècia,14 ja a punt de fer suspensió de pagaments, amb el
conseqüent perill que arrossegui a altres països. Això s’ha convertit en un punt crucial en
l’història de la Unió Europea i els dirigents europeus no semblen estar a l’altura de trobar
solucions. 

El Banc Central Europeu (BCE) és qui defineix la política monetària de la zona euro i
fixa els tipus d’interès. En l’evolució de la crisi, ha estat poc inclinat a actuar com a finan-
cer dels governs dels països de l’euro, com ho han fet la Reserva Federal dels Estats Units
i el Banc d’Anglaterra, que han finançat bona part del deute sobirà. Alemanya és qui més
ha promogut aquesta política per la gran influència que té al BCE, tant des del Bundesbank
com a través dels seus dos últims directors, que eren alemanys. 

Els països de l’euro tenen una mateixa moneda però no una mateixa política fiscal i
social. Per això, el Tractat de Maastricht prohibeix finançar els governs, donar crèdits di-
rectes o comprar deute en el mercat primari, és a dir comprar deute directe als governs.
Només es pot fer al mercat secundari15 i sempre amb el vistiplau del BCE i per unanimitat
dels seus membres. 

Al juliol de 2011, el Consell Europeu16 va aprovar comprar deute als països de l’euro-
zona, però encara cal ratificar-ho. L’aplicació dels «eurobons» unificaria els tipus d’interès
del deute públic en la mitjana de tots els països de la zona euro. De moment, Alemanya
s’oposa a l’emissió d’eurobons, ja que perjudica els interessos dels seus bons actuals, i
tampoc s’aclareix el camí per tal que els parlaments aprovin l’ampliació i noves compe-
tències del Fons Europeu d’Estabilitat Financera (FEEF), que hauria d’ampliar-se a
780.000 milions d’euros perquè els fons efectius fossin de 440.000 milions. Tan sols ho
han ratificat alguns països, entre ells Espanya. 

Contràriament, davant del temible fracàs de l’euro, Alemanya és la més interessada en
el seu futur, ja que ha estat la principal beneficiada de la moneda comuna, i això influiria
en el seu poderós lobby exportador. 

14. Fins a finals de 2009 el bo del Tresor grec era tan segur com l’alemany. El seu deute el van comprar
principalment bancs francesos i alemanys, que actualment són creditors de deute qualificat del major risc.
En augmentar el seu deute sobirà i la seva prima de risc, va haver-hi un primer rescat, especialment per
evitar que els bancs creditors d’aquest deute fessin fallida, i, d’aquesta manera, els seus interessos van créixer
exponencialment agreujant el deute. La crisi grega és també una crisi estructural del capitalisme, que una
vegada més ha carregat les seves dificultats sobre la ciutadania. En aquests moments, Grècia es troba cada
vegada més en una situació d’emergència.                  

15. El mercat primari proporciona fons als emissors, mentre que el mercat secundari proporciona liquiditat
a les inversions en accions i obligacions (com més fàcil sigui comprar o vendre un títol determinat, més
líquid és el mateix).

16. Per a Espanya, l’emissió de eurobons representaria un estalvi de 6.400 milions d’euros.
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També s’està parlant últimament de la necessitat de recapitalitzar els bancs europeus.
S’ha decidit injectar liquiditat en dòlars a tres mesos per alleujar els problemes de finança-
ment dels bancs de l’eurozona. Però es corre el risc que els bancs obtinguin els diners barats
sense que reestructurin els seus negocis (ja va ocórrer que en comptes de prestar diners a
empreses i famílies, es va dedicar a recapitalització per comprar deute públic), ja que des
d’entitats com el BCE no se’ls pressiona per canviar els seus perfils de finançament. És la
formula dominant de la nostra societat: tractar els símptomes però no les causes.

Les agències de qualificació

Son organismos especializados en valorar el riesgo de impago y deterioro de solvencia de
los emisores y tienen una función promocional. A escala internacional, el sector funciona
como oligopolio y, entre las muchas agencias que existen, las que controlan el mercado
son: Moody’s y Standard & Poors, en EEUU, y Fitch, en Reino Unido. 

Estas agencias calificaron con AAA (máxima calificación) las hipotecas basura e in-
fluyeron con sus opiniones en el desenlace de la crisis financiera17. Lógica predecible
cuando los propios calificados les pagan cuantiosas sumas que van desde 300.000 a
600.000 euros anuales. Y ya se ha visto que pueden decidir sobre las economías de los pa-
íses. Últimamente, han calificado la deuda española de manera poco ortodoxa. 

¿Cómo ganaron tanto poder? En un principio se lo dio el Gobierno de EEUU18, después
comenzaron a aceptar el dinero de los emisores de deuda a cambio de asesoramiento para
lograr las mejores calificaciones.

Indicadors econòmics i instruments de mesurament

Per avaluar una societat, l’economia de mercat té com a indicador el PIB. És una mesura
de benestar material que expressa el valor monetari de la producció de béns i serveis finals
d’un país durant un període de temps (normalment un any).

És una mesura distorsionadora19 que a més a més exclou de l’àmbit econòmic tots els
actius intangibles que contribueixen al creixement. No té en compte el treball no remune-

17. La comissió del Congrés d’EEUU que va investigar la crisi va concloure que les agències de qualifi-
cació van ser peces essencials de la «maquinària de destrucció financera». Raymond McDaniel és president
executiu de Moody’s Corp des de 2005 i amb ell es va produir l’auge de les qualificacions d’alta solvència
a títols recolzats per hipoteques escombraries… El Congrés d’EEUU ha triat Moody’s com un cas d’estudi
per il·lustrar les «fallades abismals» de les agències sense les quals la crisi no hauria ocorregut… Malgrat
això i malgrat la caiguda de beneficis de Moody’s, l’empresa ha donat a McDaniel i als seus executius re-
tribucions rècord el 2010 (El País, 27-3-2011).

18. La regulació bancària que va sorgir del col·lapse borsari de 1929 incloïa la supervisió de la qualitat
dels bons en els quals invertien els bancs. La responsabilitat de distingir els que eren bons o dolents es va
delegar en elles (Sandro Pozzi, El País, 28-8-2011).

19. Joseph Stiglitz ho anomena «fetitxisme del PIB» i sosté que «Si uns banquers es tornen molt més
rics, la mitjana dels ingressos pot pujar encara que els ingressos de la majoria de la gent estiguin decaient.
De manera que les estadístiques sobre el PIB per capita no reflecteixen el que està succeint a la majoria de
ciutadans» (El País, 20 -9- 2009).
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rat, sobretot el que es realitza des de les llars bàsicament per les dones, ni tampoc tot treball
en relació amb la natura i la preservació del medi ambient (un bosc transformat en paper
incrementa el PIB, però en tant que bosc per preservar la vida no es considera riquesa).
En definitiva l’economia monetària fa invisible el context social i ecològic on la vida es
desenvolupa. Hi ha altres indicadors que es corresponen més amb la realitat:

• IDH (índex de desenvolupament humà). L’economista pakistanès Mahbub ul
Haq va idear un nou concepte per explicar la riquesa d’un país, l’IDH (índex
de desenvolupament humà), que pondera el producte nacional amb altres va-
riables relacionades amb la salut i l’educació, l’esperança de vida i l’alfabe-
tització. Aquest índex es té en compte en els informes del PNUD (Programa
de les Nacions Unides per al Desenvolupament). 

• IPG (índex de potenciació de gènere). Reflecteix el grau de respecte dels drets
de les dones en els diferents països i la mesura de la seva participació en la
vida política, econòmica i social.

• IBES (índex de benestar econòmic sostenible). Té en compte tant els
béns individuals com els col·lectius; els béns tangibles (econòmics i ecològics)
com els intangibles (nivells culturals, professionals, seguretat, pau etc.).

No obstant això, actualment l’hegemonia la té l’índex del PIB. D’aquesta manera, els
països més rics segons aquest indicador tenen més autoritat per governar sobre els resta.

Els diners

El capital financer és deu vegades el PIB mundial. Ho expliquen amb detall Juan Torres
López i Alberto Garzón Espinosa en La crisis de las hipotecas basura ¿Por qué se cayó
todo y no se ha hundido nada?, citada anteriorment.

El diner que circula pel món és fals, ja que en l’economia financera dels mercats
de canvis i en les borses es mouen 5,5 bilions de dòlars, mentre que el comerç mun-
dial és cent vegades menor.

En els últims decennis s’ha fet cada vegada mes freqüent que els inversors es de-
diquin a obtenir beneficis no dedicant el seu diners a impulsar activitats productives,
creant riquesa efectiva i ocupació, sinó comprant i venent i tornant a comprar i a
vendre. És a dir, especulant. Quan això ocorre és quan solen aparèixer les anomena-
des bombolles especulatives.

Les nombroses bombolles financeres del nostre temps i l’especulació constant
han pogut ser cada vegada més habituals i grans perquè els diners dedicats a alimen-
tar-les han crescut contínuament. 

El diners no està format només per l’anomenat diner legals (les monedes i els
bitllets) que és, efectivament, el que crea l’Estat. En realitat, aquest últim representa
una petitíssima part del total dels mitjans de pagament que utilitzem: entre el 5 % i
el 10 %. Una part molt major (entre el 60 % i el 70 %) és l’anomenat diner bancari,
que és el que neix del deute que generen els bancs a partir dels dipòsits que els sub-
jectes econòmics hi realitzem.

I resulta que el diner bancari té una característica peculiar. A diferència del diner
legal que creen els Estats, és creat pels propis bancs.
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No és fàcil seguir el rastre del diner. La complexitat i l’opacitat de moltes operacions
bancàries impedeix saber on està invertit. Una part del què es diposita als bancs anirà a
parar a paradisos fiscals que estan finançant armes o el blanqueig de diner procedent de
la droga. I com  sabem bé, la penalització de la droga, origina el narcotràfic, que és un
dels grans problemes internacionals, sobretot a Amèrica Central i del Sud, generant el crim
organitzat a escala mundial. Quan un quilo de cocaïna surt de Colòmbia costa 1.000 $,
quan passa a Mèxic arriba als 100.000 $.20

Alguns bancs, entre ells el Santander i el BBVA, acusats de tenir sucursals en els dits
paradisos fiscals, han tret uns fons d’inversió responsable (ISR), que exclouen la inversió
en companyies d’armament, tabac o drogues, però la majoria acaben en la renda privada
de grans empreses. 

La banca ètica és una alternativa d’economia social i solidària. La transparència i sos-
tenibilitat són les seves condicions inapel·lables. Principis bàsics, ja que és precisament
la falta de transparència la que ha permès al món financer generar la crisi actual en

ocultar la situació real dels seus negocis. La banca ètica inverteix només en projectes
que tinguin a veure amb la sostenibilitat ecològica, el comerç just o cooperatives i empreses
que compleixin amb els requisits de política social i mediambiental. A Espanya hi ha el
Tríodos Bank i la Banca Fiare. 

Esquema de poder de decisió: la piràmide invertida

20. Mario Vargas Llosa opina: «No hi ha, doncs solució? Estem condemnats a viure més tard o més d’hora,
amb els narco-Estats? N’hi ha. Consisteix en descriminalitzar el consum de drogues mitjançant un acord de
països consumidors i països productors. La legalització comporta perills, per descomptat. I per això s’ha
d’acompanyar d’un redireccionament de les enormes sumes que avui dia s’inverteixen en la repressió, des-
tinant-les a campanyes educatives i polítiques de rehabilitació i informació com les que han donat bons re-
sultats amb el tabac» (El País, 10-1-2010).

21. Els diners de les persones més riques, poderoses i influents en les polítiques, com molts dels membres
del Club Bildelberg, que es reuneixen anualment en privat. 

La revista Forbes publica anualment la llista dels homes més rics. Per formar-ne part, cal tenir un patri-
moni mínim de 1.000 milions de dòlars. La llista del 2011 la conformen 1.210 persones, amb una fortuna
íntegra de 4,5 bilions de dòlars. 
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Com s’observa en aquesta piràmide invertida, el poder de decisió política de la societat
global segueix l’equació «el poder polític és inversament proporcional a la seva legalitat
democràtica». D’aquesta manera:

• El risc dels mercats és impredictible i incalculable. Els responsables de la im-
prudència i els trucs financers que han generat tant de malestar i mortaldat a
escala global haurien de ser jutjats en el Tribunal Penal Internacional, igual
que altres delictes de genocidi.

• El veritable poder dels grans lobbys es troba fora de l’abast de les institucions
polítiques.

• Les agències de qualificació, pagades per les corporacions, decideixen sobre
la fiabilitat dels mercats i els governs dels Estats sobirans no saben amb ante-
lació com reaccionaran aquests mercats. 

• Com a conseqüència d’això, les polítiques que duen a terme els governs reben
la pressió dels mercats per frenar les polítiques socials.

Davant d’aquesta situació, algunes polítiques encaminades a subvertir-la són:

• Una legislació global.

• Substituir l’actual indicador d’avaluació de les economies (PIB) per altres pa-
ràmetres que indiquin els conceptes reals de la riquesa d’un país.

• Impedir que el diner augmenti en una proporció mai coneguda en la història.22

Frenar els alts salaris dels consellers de les corporacions, magnats de la co-
municació, del món de l’espectacle o del negoci del futbol. I assegurar-se que
els seus guanys no evadeixen la tributació fiscal. 

• Qualsevol mesura de privatització23 també referma la base de la piràmide in-
versa. Les empreses privades subjectes a les normes de mercat, la finalitat de
les quals és generar ingressos, contribueixen a una polaritzada redistribució
de la riquesa. 

22. Alguns exemples relacionats amb l’especulació: «John Paulson, far dels qui es dediquen a les finances
d’alt risc, va anunciar que va guanyar 5.000 milions de dòlars l’any passat» (El País, 30-1-2011). «Wall
Street bat un altre rècord donant 104.000 milions d’euros als seus directius» (ADN, 13-10-2010).               
El futbol és també una indústria multimilionària i deslocalitzada. El Barça rebrà 166 milions de la patroci-
nadora Fundació Qatar. Alguns jugadors guanyen més de 20 milions per temporada, més les primes si gua-
nyen els partits. D’aquesta manera, l’esportivitat es converteix en una finalitat econòmica.

23. A més de les privatitzacions que els governs estan duent a terme sobre educació, sanitat i altres serveis
públics, també li ha tocat al sector del l’«exèrcit». Segons Tony Judt, «els exèrcits, especialment el nord-
americà, depenen cada vegada més dels serveis privats quant a suport logístic, provisió de materials i trans-
port, la qual cosa, a més, genera un cost altíssim». Això, sense menysprear el factor ètic. El major exèrcit
de mercenaris és el de l’empresa privada Blackwater USA, que va intervenir en la guerra de l’Iraq. 
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Crisi social

Com a resultat d’aquesta crisi financera internacional s’està procedint a reduir la des-
pesa pública i a desmantellar els sistemes sanitaris, d’educació i de protecció social, tot
promovent la privatització. No perquè aquesta despesa sigui injustificadament alta, sinó
per fer front als excessos generats per l’especulació i la desregulació. Aquesta resposta a
la crisi, no sols és injusta en, sinó que també perjudica el involucrar en una regressió

social a la ciutadania que pagarà una crisi que no va crear i que a més a més era evi-

table desenvolupament econòmic, empobrint la població i aguditzant els problemes de
deute públic dels països.

Les pressions del govern europeu sobre la retallada social distorsionen, a més a més,
les estadístiques24 per aconseguir els objectius. Les administracions autonòmiques que
tenen competència en la major part de les polítiques socials, s’han precipitat a fer-les com-
plir. A Catalunya, el govern de CIU tan bon punt va accedir al poder ja dictaminava me-
sures dràstiques sobre sanitat i educació, la llei Òmnibus i, recentment, el boicot al PIRMI
(la renda mínima d’inserció).

Si bé ja sabem que la pobresa, la misèria, la fam, l’atur i la marginació són part del fun-
cionament del sistema capitalista basat en la desigualtat, no hem de donar-ho per «natu-
ralitzat». En un Estat de dret, els drets inalienables dels éssers humans, estan consensuats
en la Declaració de Drets Humans:

«Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. Dret al treball,
la salut i el benestar, i en especial a l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència
mèdica i els serveis socials necessaris. Tota persona té dret a l’educació. Tota persona
té dret a circular lliurement i a elegir la seva residència en el territori d’un Estat». 

Enfront d’això, es podria pensar que el govern i els poders públics haurien d’actuar
com un mecanisme de garantia social dels sectors més fràgils. D’entrada, hauria d’haver-
hi una pensió mínima garantida a totes les persona, és a dir, una renda bàsica. 

El dret al treball

La taxa d’atur, una de les dades més preocupants en l’economia, hauria de ser el prin-
cipal objectiu del govern. Amb prop de cinc milions d’aturats i una taxa d’atur juvenil de
més del 40 %, Espanya se situa al capdavant dels països de la Unió Europea en desocu-
pació. A més a més les persones joves assalariades ho són amb contractes escombraries i
amb sous molt baixos. El 45 % d’elles té contracte temporal, sis de cada deu joves entre
18 i 30 anys viu amb els seus pares i el 55 % depèn d’ells per sobreviure. Espanya és
també el quart país europeu amb major bretxa salarial entre homes i dones, amb un 34,4 %

24. Un exemple: Ángela Merkel exigeix menys vacances a Espanya, encara que Espanya és un dels països
on es realitzen més hores de treball (41,9 hores/setmana); més que Alemanya (41,7), França (41), i molt
més que països més productius aparentment com Noruega (39,2) i Luxemburg (40).

25. Segons Adecco i l’escola de negocis IESE
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de diferència en les seves retribucions.25 Amb aquest panorama, hi ha deu milions de per-
sones en risc d’exclusió social i pobresa i un 9 % de llars en què no treballa cap membre
de la família. 

En aquest context, allargar l’edat de jubilació o la jornada laboral són mesures contràries
a reduir la desocupació. Els principals punts de la reforma del govern el 2011 han consistit
en el fet que l’edat de jubilació passi de 65 a 67 anys i que siguin necessaris 38,5 anys co-
titzats per aconseguir el 100 % de la pensió als 65, i 37 als 67, procés que es completarà
el 2027, i en l’augment del període per al càlcul de la base reguladora de la pensió que
passa de 15 a 20 anys. 

Les reformes dels sistemes de seguretat social persegueixen contractar plans de pen-
sions privats per complementar les pensions públiques, la qual cosa porta a elevar la pirà-
mide de poder, en detriment de les classes populars. Els fons de pensions operen cercant
la màxima rendibilitat possible, sense importar el mercat en què inverteixen. Fins i tot
molts d’ells estan registrats en paradisos fiscals. 

Les mesures neoliberals també fan estralls entre les pimes negant-los crèdits,26 quan
són elles les que operen fonamentalment en el mercat intern i les que creen la major part
de l’ocupació (el 89 % el 2006). En canvi, afavoreixen a les grans empreses que operen
en el mercat internacional i continuen obtenint beneficis fora del país i escapant a la seva
contribució fiscal. A Espanya, el 80 % de les empreses de l’Ibex 35 opera en paradisos
fiscals,27 mentre el frau fiscal es calcula en un 23 % del PIB, deu punts per sobre de la
mitjana europea.

El dret a l’habitatge

Prop de 300.000 desnonaments des de l’inici de la crisi; una xifra que en el panorama
actual podria tenir un creixement exponencial. Mentrestant, hi ha més de tres milions d’ha-
bitatges buits a l’Estat espanyol.

Fa trenta anys Espanya tenia una economia altament regulada i conservadora respecte
a l’habitatge i el sòl, amb hipoteques de tipus fixos d’interès més aviat alts. La llei del Sòl
de 1998 va permetre la requalificació de milions de metres de sòl rústic i la baixada dels
tipus d’interès, la qual cosa va generar un mercat controlat per un oligopoli de propietaris
del sòl, promotores, constructores i polítics corruptes. 

Espanya és un país que té un alt percentatge d’habitatges de propietat ja que no hi ha
hagut polítiques efectives d’implantació de l’habitatge de lloguer. El 1985, la llei Boyer
(PSOE), amb l’eliminació dels contractes indefinits i la liberalització dels lloguers, va
donar el toc de sortida per promoure la compra d’habitatges.

26. «El terratrèmol econòmic i financer que sacseja el món s’ha emportat a Espanya  1.771 petites empreses
durant el segon trimestre de 2011» (El País, 14-8-11).

27. Rafael Díaz-Salazar, Desigualdades internacionales. Justicia ya, Icaria, 2011, pág. 62.



Assemblea Social de Catalunya

24

L’accés a l’habitatge no tindria per què fer-se a través de la propietat mitjançant
sobreendeutament. La indústria de l’habitatge no ha de continuar sent una font de negocis
abusius ni un niu d’especulació i corrupció. És urgent considerar-la un servei públic aten-
tament vigilat i regulat des dels poders públics.

Amb l’esclat de la crisi, la ciutadania no sols està perdent els drets socials, sinó també
poder adquisitiu. Milers de famílies han perdut el seu habitatge per no poder assumir el
deute hipotecari; des de 2007 fins mitjan de 2011 s’han vist afectades 271.500 famílies.
L’any 2010, 93.622 persones es van trobar en aquesta situació.28

El fet de no poder pagar la hipoteca no acaba amb el rescat de l’habitatge pel banc,
sinó que l’afectat ha de continuar pagant la diferència de taxació de l’immoble.29

Els afectats no sols perden el seu habitatge, sinó que descobreixen que mantindran bona
part del deute la resta de la seva vida, fet que els condueix a una exclusió econòmica i, per
tant, social. Constaran com a moroses a tots els efectes (sent un obstacle per llogar un pis,
aconseguir un treball, etc.). Els avalistes també poden perdre el seu habitatge. I ja no di-
guem els problemes psicològics que això pot ocasionar.

A Espanya, la legislació sobre l’habitatge no té parangó a Europa. Els habitatges hipo-
tecats van a subhasta, i són les pròpies immobiliàries dels bancs creditors les que concorren
a les subhastes i acaben adjudicant-se els habitatges a preu de saldo. La llei hipotecària
els permet adquirir l’immoble pel  60 % del preu de la subhasta pública si aquesta queda
deserta, la qual cosa passa en el 90 % dels casos. D’aquesta manera els bancs cobren una
segona vegada. En efecte, a través de les hipoteques la banca ha fet i continua fent un ne-
goci amb un bé de primera necessitat.

El 2011, gràcies a la mobilització de les persones afectades i solidàries, aquesta situació
ha deixat de ser invisible i ha ocupat el focus d’atenció dels principals mitjans de comuni-
cació. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que opera en tot el país, amb el
suport d’altres associacions i persones solidàries, ha aturat nombrosos desnonaments. Men-
trestant, hi ha un ampli consens social a favor de «la dació», que és la fórmula «casa per hi-
poteca». És a dir, que en cas d’impagat la recuperació de l’immoble hipotecat per part del
banc comporti automàticament la cancel·lació de tot deute, com ocorre en altres països eu-
ropeus i als Estats Units, on, si no pots pagar, cedeixes l’habitatge i el deute queda cancel·lat. 

Però els poders econòmics i polítics no pensen el mateix. Segons ells desestabilitzaria
encara més els mercats i podria suposar una «fallida» en el sistema financer espanyol. Za-
patero ha aprovat mesures reguladores per emmudir els afectats, com l’augment del per-
centatge pel qual els bancs es poden adjudicar els habitatges en subhasta, que passa del
50 al 60, embargabilitat del salari, que passa de 705 a 961 €, o abaixar l’IVA del 8 al 4 %
en la compravenda d’habitatge nou. Són mesures que no tindran un efecte rellevant, ja
que no impediran que les famílies continuïn quedant endeutades per tota la vida, sense
possibilitat de cap recuperació. En canvi, seguim sense enfrontar-nos als interessos de les
entitats bancàries.30

28. Xifres del mes d´agost 2011, segons la Plataforma d´ Afectats per la Hipotèca (PAH)
29. En molts casos, a més, els bancs han falsejat a l’alça el valor de taxació dels habitatges.
30. «Des del començament de la crisi, la banca espanyola ha guanyat 66.000 milions d’euros. En el 2010

les 35 grans empreses de l’Ibex 35 van guanyar 47.000 milions (David Fernández, Les veus de les plaçes,
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El dret a la salut i l’educació

Els governs de les comunitats autònomes han optat pels retalls en salut i educació, dos
pilars bàsics de les conquestes socials. A Catalunya, el govern de CIU va dictaminar un
retall del 10 % en sanitat. Actualment alguns hospitals ja han començat a promoure un
ERO per poder acomiadar a part de la plantilla. També s’estan promovent noves formes
de gestió, mitjançant privatitzacions i el plantejament de la fórmula del copagament. Qual-
sevol privatització de la gestió en el cas de la sanitat pot representar un dràstic deteriora-
ment per als sectors que depenen exclusivament de la sanitat pública. 

Quant a l’educació, al dèficit que arrossegava per ella mateixa, s’hi ha afegit un retallada
sense precedents: 2.000 milions. Un cop dur per al sistema educatiu públic. A banda d’al-
tres mesures sobre la governança i mercantilització de les universitats.

Mesures neoliberals que poden tenir efectes desorbitats, com aquest exemple que sem-
bla de ciència-ficció: «l’Autoritat de Qualificacions i Currículums del Regne Unit va apro-
var que la cadena d’hamburgueses McDonalds pogués desenvolupar programes educatius
de formació professional i donar titulacions oficials als empleats».31

Els efectes sobre la població femenina en aquesta crisi són encara més greus. A causa
de la discriminació de gènere, les dones estan més exposades a la pobresa. Hi ha desigualtat
en la taxa d’ocupació, en la bretxa salarial i en els contractes a temps parcial, que el 2010
corresponien a les dones en un 77 %. També el treball domèstic i la cura no remunerada
(que majoritàriament recau en les dones) dificulten moltes vegades l’accés a l’ocupació,
a un salari i, per tant, a algunes prestacions socials i a l’obtenció de crèdits (especialment
en el cas de mares solteres o divorciades).

I no parlem del greuge que per a les dones vídues suposen les exigües «pensions de vi-
duïtat» (actualment el 60 % de la base reguladora). Les dones que han treballat tota la
seva vida (encara que no en el mercat laboral),  la pensió de viduïtat de les quals constitueix
la seva única font d’ingressos, han vist reduir considerablement el seu nivell de vida, i les
mesures de congelació de pensions encara ho endureixen.

La pobresa extrema també agreuja la situació de les dones que, moltes vegades sota
engany, es veuen sotmeses per les màfies en el mercat de la prostitució. 

pàg. 62).  De gener a juny del 2011, les empreses de l’Ibex 35 van guanyar 19.970 milions, un 6,1 % menys
que el mateix període de l’any anterior. Els salaris dels seus consellers van créixer un 13,7 % i el dels directius
un 14 % (El País, 31-7-2011). Mentrestant l’Associació Espanyola de Banca anunciava al març de 2011 que
els beneficis nets de la banca espanyola havien assolit 14.934 milions d’euros en el 2009, un 8,9 % menys
que l’any anterior, la qual cosa no està gens malament per a un any de greu crisi en la venda d’habitatges. 

31. Pascual Serrano, El mejor de los mundos, Icaria 2011, pág. 52.
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Alternatives a l’austeritat

Per reduir el deute públic cabrien moltes altres mesures que no afectessin la majoria de
la població. Amb només un 0,1 % de l’impost a les transaccions financeres s’acabaria el
problema de la generació perduda. O retallar les despeses militars, no sols els fons per a
guerres inútils, sinó també les armes contra enemics inexistents. Tot i que l’ideal seria aca-
bar amb l’economia de guerra.

Arcadi Oliveres, doctor en Ciències Econòmiques, president de Justícia i Pau i de la
Universitat de la Pau, una veu crítica i pedagògica que des de fa molt de temps denuncia
les injustícies socials i desemmascara les seves perversitats, va suggerir algunes mesures
en el discurs que va tenir lloc el 20 de maig de 2011 a la plaça de Catalunya, a Barcelona,
donant suport a l’acampada dels indignats i indignades:32

Sobre l’atur: treballar menys, és a dir «repartiment solidari del treball». Reduir
la jornada de treball en comptes d’augmentar l’edat de jubilació.

Les pensions les ha de pagar l’Estat. L’Estat espanyol paga en pensions cada any
110.000 milions d’euros: pensions per jubilació, viudetat, orfandat, llarga malaltia
etc. La Universitat Pompeu Fabra assenyala que el frau fiscal en l’Estat espanyol és
de 80.000 milions d’euros. Si recuperéssim aquests 80.000 milions d’euros podríem
apujar un 60 % les pensions i no faria falta cap pla de pensions privat.

Caldria nacionalitzar els bancs que han rebut diners públics. És una mesura que
ja van fer governs de dretes com els de W. Bush i Gordon Brown. El cas més espec-
tacular ha estat el de la Caixa de Castella la Manxa, que es dedicava a donar crèdits
als seus directius i a finançar la construcció d’un aeroport a Ciudad Real, en el qual
aterra un sol avió cada dia. Per salvar aquesta Caixa el govern va posar 3.400 milions
d’euros. Dues vegades i mitja el que hagués suposat apujar les pensions aquest any. 

A l’Estat espanyol hi ha les societats d’inversió de capital variable (Sicav). La
gent o les empreses que inverteixen capital en aquests fons només paga un 1 %, men-
tre que la majoria dels mortals paguen un 20, 25 o 30 %. Dos dels grans inversors
en aquestes SICAV són Emilio Botín (president del Banc Santander) i Amancio Or-
tega (propietari de Zara).

La quantitat de diners que s’ha donat a la banca en general i que encara no ha
tornat és de 2,7 bilions de dòlars, exactament 54 vegades més del que és necessari
per eradicar la fam del món… El fet de convertir les caixes en bancs, en societats
amb accions comportarà que desapareguin les obres socials que realitzaven.

Ha arribat el moment de canviar l’euro. Fer dos tipus d’euro, a dues velocitats,
un per a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Holanda i França, i un altre per a Portugal, Es-
panya, Grècia, Irlanda… L’any passat Espanya va haver de pagar per rescatar a Grè-
cia i ara haurà de tornar a pagar, 10.000 milions d’euros. El mateix import de les
retallades de Zapatero d’aquest any.

32. Les veus de les plaçes, Icaria, 2011.
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Cèsar Pérez Navarro en un article titulat « Cifras que se han de tener en cuenta antes
de hablar de economía »,33 es pregunta per què en parlar del dèficit es remarca en el control
de la despesa pública mentre s’omet el debat sobre els ingressos. I fa un llistat de xifres,
segons diu, per comparar i desterrar tòpics.

No apujant les pensions el Govern ha estalviat 1.300 milions d’euros. En canvi
s’han destinat a una partida pressupostària que s’anomena «construcció de l’avió de
combat d’Eurofighter», que Espanya construeix conjuntament amb Alemanya, Itàlia
i Anglaterra. És un avió de disseny, tècnicament 15 anys retardat respecte als models
nord-americans i que no té utilitat per als fins que es van preveure. Gerhard Schroe-
der fa uns anys volia abandonar el projecte però els industrials, els banquers i els
militars el van instar  a desistir.

Quan es parla que els emigrants tenen part de la culpa, s’oblida que les seves apor-
tacions a les arques públiques són notablement superiors a les ajudes que els donem.
Si tenen papers, aporten cotitzacions a la seguretat social i IRPF; aporten, tant si tenen
papers com si no, impostos indirectes, com l’IVA. I nosaltres a canvi els donem serveis
educatius, sanitaris, serveis socials, habitatge, places de guarderia, etc. La Presidència
del Govern de Madrid cada any fa una comparativa d’això i el resultat és un saldo de
6.000 milions d’euros a favor nostre, que dividit per 47 milions d’habitants de l’Estat
Espanyol, significa que els emigrants ens regalen cada any, via pressupostària de
l’Estat, uns 105 euros a cadascun de nosaltres. 

• Als paradisos fiscals hi ha dipositats gairebé sis bilions de dòlars, la qual
cosa equival a un terç dels actius de les fortunes particulars del món.

• Entre 850.000 i 900.000 milions deuen els ciutadans espanyols a la
banca privada. 1,22 bilions és el deute de les empreses privades a Es-
panya.

• 50.000 milions de tòxics ocults té la banca espanyola.

• 26.000 milions d’euros és el deute del Ministeri de Defensa fins a 2025
o 2030 per la compra a crèdit de caçabombarders, tancs, fragates, etc.,
durant els governs del PP (23.000 milions) i PSOE (3.000).

• Deu mil milions de les arques públiques rep a l’any l’Església Catòlica
en concessions, privilegis i ajudes.

• 2.840 milions va ser la partida pressupostària per a educació el 2011. 

• Vuit milions es destinen a la Corona espanyola dels pressupostos gene-
rals de l’Estat.

• 6,88 milions d’euros van rebre en concepte de subvenció de les arques
públiques les fundacions de propaganda política del bipartidisme: FAES
(PP) i Ideas (PSOE). 

33. http://tercerainformacion.es/spip.php?article28569&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter.
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A escala mundial, la crisi social ha estat i serà també devastadora. I la desproporció
continua augmentant, mentre l’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) in-
forma que 925 milions de persones passen fam en el món. Contràriament, una notícia te-
levisiva del 15 de setembre de 2011 era que el «mercat de luxe» aquest any ha augmentat
entre un 5 i 10 %.

Naomi Klein en el seu llibre La doctrina del xoc,34 explica com el neoliberalisme ex-
plota les oportunitats d’un xoc traumàtic o desastre natural per aplicar mesures de retall
social. I en alguns casos, fins i tot es provoquen de manera intencionada. Esmenta gran
quantitat d’exemples ben documentats, amb les seves fonts d’informació (com el cas del
cop d’estat a Xile contra Pinochet, el 1973). Sosté que «Algunes violacions de drets hu-
mans més flagrants d’aquesta època, perpetrades per règims antidemocràtics, es van dur
a terme o bé amb la intenció deliberada d’aterrir la població, o bé amb la de preparar ac-
tivament el terreny per a la introducció de “reformes” radicals de lliure mercat». 

Crisi ecològica

Podem afirmar que ens trobem davant d’una crisi ecològica d’extraordinària magnitud.

Problemes com els del forat de la capa d’ozó, l’increment de gasos d’efecte hivernacle; la
pèrdua de biodiversitat; l’esgotament de recursos renovables i no renovables; la contami-
nació del sòl, de l’aire i de l’aigua; a més de la recent incorporada contaminació electro-
magnètica, requereixen mesures urgents de canvi.

Un recurs natural tan bàsic per a la vida com l’aigua comença a ser considerada com
un bé escàs davant la voracitat i la capacitat depredadora del model capitalista de desen-
volupament. UNICEF estima que 884 milions de persones no tenen accés garantit a l’aigua
potable, la qual cosa comporta cada 20 segons una mort infantil per contaminació de l’ai-
gua. I la tendència és a l’alça a causa de l’escalfament global de la Terra. 

També ocorren catàstrofes a causa de la controvertida indústria de l’energia nuclear. Les
més impactants han estat la de Chernobil (1986), que provocà un enorme nombre de vícti-
mes i la contaminació de la  Mediterrània, que no desapareixerà fins a l’any 2020.35 I la re-
cent explosió nuclear de Fukushima, a més del problema no resolt dels residus nuclears.36

Les institucions oficials reconeixen aquesta realitat, encara que les seves polítiques per
afrontar-la són lluny de solucionar-la. Per començar, en la Declaració de Drets Humans
no figura la paraula «Terra». A escala mundial hi ha el Programa de Nacions Unides per
al Medi Ambient (PNUMA) de poca importància i escassos recursos. En aquest sentit,
Hessel i Mayor Zaragoza apunten la necessitat de crear un organisme mundial per al medi
ambient, amb un paper fins i tot superior i coordinat amb l’OMC i el FMI, i un tribunal
ambiental internacional.

34. Naomi Klein, La doctrina del shock, Empuries, 2007.
35. El País, 6-10-1999.
36.“Mes de 600 caravanes radioactives creuaran Espanya” (Público, 29-1-2010)
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Aquesta crisi ecològica és conseqüència indissociable de l’actual sistema econòmic i
les polítiques reguladores. «Funciona amb la mateixa regla de càlcul financer autodes-
tructiu i regeix la vida de tots en tots els àmbits. Destruïm la bellesa del camp perquè les
meravelles de la natura sense propietari no tenen valor econòmic. Som capaços de barrar

el sol i les estrelles perquè no ofereixen dividends».37

La sobreexplotació de recursos naturals que es troben repartits de manera desigual al
planeta, té conseqüències greus principalment a l’hemisferi sud, a més de fomentar guerres
i règims semiesclavistes.38 En el món, un 18 % de la població consumeix un 80 % dels re-
cursos i condemna a la fam canina i la misèria el 20 % dels seus semblants. Es calcula
que prop de cent mil persones moren de fam al dia. Majoritàriament nens i nenes.

El deute extern (considerat «il·legítim» per algunes ONG que en reclamen la condo-
nació) es refereix als deutes contrets pels països del Sud cap als països i institucions del
Nord (entre ells Espanya). La seva causa principal és el dèficit financer que pateixen
aquests països per l’espoli històric, els intercanvis desiguals o la crisi del petroli dels anys
setanta, que va ser provocada pels països rics i va derivar en un augment del preu dels ali-
ments, resultant especialment desavantatjosa per a aquests països. 

Quan els països en via de desenvolupament es veuen forçats a sol·licitar o renegociar
crèdits a la comunitat internacional, els interlocutors com el FMI o el BM a través dels
plans d’ajust estructural condicionen el préstec als interessos financers dels països més
desenvolupats. Les polítiques neoliberals converteixen aquest deute extern en il·limitat, a
més de servir per exercir amb ell un «mecanisme de control». La pressió dels creditors fi-
nancers internacionals obliga aquestes nacions a implantar pràctiques ecològicament des-
tructives amb la finalitat de pagar el deute.

Hi ha un altre element que fa desaparèixer els diners que haurien de revertir en la ri-
quesa de la població i en infraestructures educatives, sanitàries etc.: es tracta de la corrup-
ció dels règims autocràtics que amb la connivència i beneplàcit de les grans potències
agreugen el problema de l’empobriment.39

37. Toni Judt, citant a J. M. Keynes. El món no s´en surt . La Magrana, 2010, pàg. 132
38. Després de la batalla pel petroli, els diamants, l’urani, el cobalt, etc., actualment és el coltán un dels

mes buscats, ja que presenta una gran resistència a la calor així com extraordinàries propietats elèctriques.
S’utilitza en la fabricació d’elements d’alta tecnologia, armes teledirigides, telèfons mòbils, aparells elec-
trònics, etc. Hi ha un 80 % de reserves a la República Democràtica del Congo, a més d’Austràlia, Brasil i
Tailàndia. L’exportació de coltán del Congo ha ajudat a finançar els diversos bàndols de l’última guerra d’a-
quest país, amb la implicació de Rwanda i Uganda, i amb un balanç aproximat de més de cinc milions de
morts, a més dels desplaçats i de la violència sexual amb més de 400.000 dones violades en l’últim any. És
considerat un dels conflictes més sagnants que s’han registrat després de la Segona Guerra Mundial.          
També de valor geoestratégic per a la indústria de la innovació i l’alta tecnologia, els microxips, els ordina-
dors portàtils, etc., és el compost de minerals «terres rares», que ja comença a promoure la lluita pel seu
control. Actualment, és Xina qui té el 93 % de la seva producció. La seva explotació suposa també un alt
cost ecològic

39. A Guinea Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, un dels homes més rics del planeta en un país amb
grans recursos petrolífers, exerceix la violència contra la població i la manté en l’extrema pobresa. En les
seves visites a Espanya, els governs d’Aznar i Zapatero han obviat la seva extrema crueltat.                        
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Aquesta relació de desajust nord-sud, és a dir dels països industrialitzats respecte dels
països en via de desenvolupament, ha incitat a multiplicar les anomenades «externalitats»
que són danys col·laterals ecològics, entre ells l’abocament de residus tòxics als països
pobres; i ha estimulat aquests països a orientar la seva agricultura a l’exportació, en detri-
ment de la seva agricultura de subsistència, dels seus boscos i la seva biodiversitat.

Contràriament, recents estudis han quantificat en xifres40 el deute ecològic del Nord
cap al Sud i resulta ser molt major que el deute extern financer del Sud cap al Nord, encara
que aquesta realitat continua sense ser reconeguda. 

El deute ecològic és el deute contret pels països industrialitzats amb la resta de països
a causa de la contaminació de l’atmosfera, provocada per l’emissió de gasos que han de-
teriorat la capa d’ozó i són l’origen de l’efecte hivernacle. 

D’altra banda, els països del Nord també han contret un deute respecte als del Sud a
causa de: 

• La biopiratería, és a dir, l’apropiació intel·lectual dels coneixements ancestrals.

• Els passius ambientals, referits al conjunt de danys ambientals, en termes de conta-
minació de l’aigua, del sòl i de l’aire; deteriorament de recursos i dels ecosistemes
produïts sobretot per empreses transnacionals. 

• L’exportació de residus tòxics.

Tot i que els governs han reconegut que l’atmosfera és un bé públic, sembla que ara in-
tenten privatitzar-lo. Es limiten els nivells de contaminació però es poden comprar «els
permisos de contaminació», la qual cosa degenera en l’enfocament mercantilista de pagar
per embrutar la casa d’un altre. Malgrat el Protocol de Kyoto, moltes empreses prefereixen
comprar drets d’emissió abans que establir mesures que deixin de contaminar. «A Europa,
eliminar una tona de residus tòxics costa a una empresa al voltant de mil dòlars. A Somàlia
aquests mateixos residus desapareixeran per 2,5 dòlars».41 També els grans emporis privats
o països rics estan comprant grans extensions de terrenys als països pobres sense necessitat
d’alterar el mapa polític dels països. 42

Petjada ecològica i decreixement

El 1972, el Club de Roma advertia en un informe respecte als límits del creixement.
Sostenia que un creixement econòmic continu no és factible en un planeta limitat (la po-
blació mundial en començar el segle XX era de 1.500 milions d’habitants, l’any 2000 s’ha-

40. Colectivo de Difusión de la Deuda Ecológica CDEs. Deuda ecológica: ¿quién debe a quién? Icaria,
2003, pág. 22-23.

41. Raj Patel, Cuando nada vale nada, Los libros de lince, 2010, pág. 160. 
42. «Una companyia noruega va adquirir 38.000 hectàrees de Ghana a un cap tribal...Això suposarà que

les grans empreses dels països rics controlaran, encara més, l’accés als aliments als països del Sud que ni
tan sols seran amos de les seves terres.» Pascual Serrano, El mejor de los mundos. Icaria, 2011, pág. 17
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via multiplicat per quatre, 6.000 milions d’habitants, i es calcula que ascendirà a 9.000 mi-
lions el 2050). Ni aquest avís ni els següents han aconseguit impulsar un canvi de rumb, i
són cada vegada més les veus que alerten sobre la nostra entrada en un carreró sense sortida. 

El ritme de creixement humà revesteix gravetat sobretot en el sud i l’oest d’Àsia i a
l’Àfrica subsahariana, on ja resulta molt difícil satisfer les creixents demandes de menjar,
aigua i allotjament, sense parlar de les necessitats sanitàries i educatives. En la Conferència
Internacional sobre la Població i Desenvolupament Del Caire, el 1994, es van fer propostes
d’educació primària i creació de serveis públics de planificació familiar. Són mesures di-
fícils de conciliar i la jerarquia catòlica tampoc hi ajuda gens . Encara que el problema
principal no és la fecunditat, que en certa manera s’està frenant, sinó la fatal distribució
dels recursos.43

D’altra banda, l’ésser humà transforma els recursos en residus més ràpidament del que
la natura triga en transformar aquests residus en nous recursos. La societat del creixement

no és sostenible i s’ha convertit en el càncer de la humanitat. En la seva presa de cons-
ciència s’estan impulsant nous models de desenvolupament, que tenen com a acció la sos-
tenibilitat humana, social i ecològica, com és  l’«ecofeminisme». 

Quant a la teoria del decreixement, una les eines que utilitza per quantificar els danys
mediambientals infligits pel creixement desenfrenat, és el càlcul de la «petjada ecològica».
Aquesta, mesura en hectàrees, la superfície bioproductiva que necessitem per mantenir el
nostre nivell de consum: factors com la contaminació de l’aigua, l’aire, la destrucció de
boscos, la capa d’ozó. La destrucció del planeta que el 1986 es reconstruïa l’any següent,
l’any 2009 s’havia exhaurit el 23 de setembre de 2008.

L’espai disponible al planeta Terra és limitat. Representa 51.000 milions d’hectàrees.
L’espai «bioproductiu», és a dir, útil per a la nostra reproducció, és de 12.000. Dividit per
la població mundial actual dóna aproximadament 1,8 hectàrees per persona. Tenint en
compte les necessitats de materials i d’energia, impacte de l’hàbitat, etc., s’ha calculat que
el promig d’espai bioproductiu que consumeix una persona és de 2,2 hectàrees. Per tant,
la humanitat ja ha sortit del límit sostenible. D’ara en endavant, ja vivim en deute i amb
una distribució molt diferent al planeta. Amb dades del 2009, un ciutadà d’EUA consumeix
9,6 hectàrees, un canadenc 7,2, i un europeu 4,5. Si el nivell de vida dels europeus es ge-
neralitzés a tota la població de la terra, es necessitarien tres planetes, o amb el nivell de
vida de nord-americans i canadencs caldrien set planetes. De moment es pot subsistir per-
què en la major part dels països d’Àfrica consumeixen menys de 0,2 hectàrees d’espai
bioproductiu.

Serge Latouche, autor de Pequeño tratado del decrecimiento sereno,44 descriu amb cla-
redat el significat del decreixement.

43. La Universitat de Princenton (EUA) calcula que els 500.000 habitants més rics del món –prop d’un
0,7 % de la població actual– són responsables del 50 % de les emissions de diòxid de carboni del món (El
País, 6-11-2009).

44. Icaria, 2009.
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La teoria del decreixement intenta mesurar l’abast del deliri de la societat de crei-
xement i proposa una alternativa cercant trencar el llenguatge estereotipat dels ad-
dictes al productivisme. És a dir, la renúncia al creixement il·limitat, el motor de la
qual no és un altre que la recerca de benefici dels qui detenen el capital, amb conse-
qüències desastroses per a l’entorn i per tant per a la humanitat.

No es tracta d’un creixement negatiu, ja que la desacceleració del creixement
enfonsa les nostres societats en el desassossec, augmenta les taxes de desocupació i
precipita la renúncia de programes socials, sanitaris, educatius, culturals i mediam-
bientals que garanteixen el mínim indispensable de qualitat de vida. Així doncs, la
teoria del decreixement es basa en una altra lògica: rebutjar el culte irracional i ga-
irebé idòlatra al creixement pel creixement. Abandonar la fe o una religió: la de l’e-
conomia, del progrés i del desenvolupament. Una proposta per tornar a obrir l’espai
de la inventiva i de la creativitat de l’imaginari, bloquejat pel totalitarisme econo-
micista, desenvolupista i progressista.

El projecte de decreixement pretén transformar en cercle virtuós de creixement,
el cercle viciós sintetitzat en vuit «R»: revaluar, reconceptualitzar, reestructurar,

redistribuir, relocalitzar, reduir, reutilitzar, reciclar.

Una reacció enfront de la desproporció, a l’hibris del sistema, que es tradueix en
«híper» hiperactivitat, hiperdesenvolupament, hiperproducció, hiperabundància, hi-
perconsum, hiperrendiments, hipercomunicació…

Els valors que cal ressaltar enfront dels actuals: l’altruisme enfront de l’egoisme,
la cooperació enfront de la competència desenfrenada, el plaer del gaudir i l’ethos
del joc enfront de l’obsessió del treball, la importància de la vida enfront del consum
il·limitat, el local enfront del global, l’autonomia enfront de l’heteronomia, el gust
d’una bona obra enfront de l’eficiència productivista, el raonable enfront del racional,
el tracte humà enfront del tracte material, etc. Preocupació per la veritat, sentit de la
justícia, responsabilitat, respecte per la democràcia, elogi de la diferència, solidaritat
i vida de l’esperit.

Com a mesures polítiques imminents es proposa:

• Integrar en els costos de transport, a través d’ecoimpostos, els perjudicis ge-
nerats per aquesta activitat.

• Reduir el malbaratament d’energia.

• Relocalitzar les activitats.

• Recuperar una empremta ecològica igual o inferior al planeta, reduint els «con-
sums intermedis» (transports, energia, embalatges,45 publicitat) sense perju-
dicar el consum final. És a dir eliminar fonts de malbaratament.

• Restaurar l’agricultura camperola. Encoratjar a la producció local. És important
suprimir progressivament l’ús de pesticides químics, alèrgenics, neurotòxics,
mutagènics, cancerígens i pertorbadors de les glàndules endocrines.

• Transformar els guanys de productivitat en reducció del temps de treball i en
creació d’ocupació, mentre persisteixi la desocupació.

• Impulsar la «producció» de béns de comunicació. El coneixement és un bé
col·lectiu.

45.Els envasos de plàstic són cada vegada més freqüents i sòlids. S’ha passat d’una producció d’un milió
de tones en la dècada de 1960 a 230 milions de tones en el 2009.
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Crisi ètica

No se’ns escapa després d’allò que s’ha descrit en l’àmbit social, en l’ecològic, en la
governança, en la corrupció, en les falsedats… que realment hi ha una crisi de valors: una
crisi ètica. El capitalisme depredador es regeix per una única funció: la recerca de la ma-
ximització del benefici econòmic sense límit en detriment de tota la resta, i promou l’a-
lienació de l’ésser humà i la seva domesticació en l’individualisme, el conformisme i el
consum. 

La frase «El món no canvia si no canvien els déus» de Sánchez Ferlosio és un axioma.
Res no pot canviar de manera permanent amb simples reformes en un sistema que està
malalt, si no es canvien els esquemes mentals inconscients. Cal descolonitzar el nostre
imaginari cultural, cercant les inèrcies històriques.

Per concebre una societat en la qual els valors econòmics deixin de ser centrals o
únics,46 on l’economia sigui un recurs de la vida humana i no una finalitat última. És a dir,
per sortir de la misèria psíquica i moral dels éssers humans i evitar a més a més la des-
trucció de la Terra , cal anar a l’arrel on s’institucionalitzen i normativitzen els conceptes
i les estructures. 

• Penalitzar fermament les despeses de publicitat. Estudiar la possibilitat de pro-
hibir gradualment tota la publicitat durant els programes dirigits als nens, en
particular els missatges que valoren productes perjudicials per a la seva salut.

• Decretar una moratòria de la innovació tecnocientífica. Per exemple, afavorir
més les investigacions d’agrobiología i d’agroecología  que les d’agroindustria.

I també reprendre els projectes més atractius a escala mundial, en particular els
projectes fiscals, preconitzats per Attac (Associació per a la Taxació de les Transac-
cions i per a l’Ajuda als Ciutadans):

• Fiscalitat financera: instaurar un impost a les transaccions de canvi i de la
Borsa. Una taxa unitària addicional als guanys de les signatures multinacio-
nals, per limitar el dúmping fiscal. 

• Un impost sobre la riquesa a escala mundial: eradicant els paradisos fiscals i
suprimint el secret bancari.

• Una taxa a les emissions de carboni.

• Una taxa als residus nuclears de llarga durada i alta activitat.

46. Un exemple de titular de premsa que s’hauria de fomentar, en comptes d’enaltir solament les virtuts
econòmiques de les empreses: «La igualtat atreu clients: les 36 empreses premiades per les seves pràctiques
igualitàries saben que milloren la seva imatge i el clima laboral» (El País, 17-4-2011).
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Paral·lelisme entre patriarcat i societat capitalista neoliberal

Un dels paral·lelisme entre patriarcat i capitalisme neoliberal és que ambdós són histò-
rics, no han existit sempre i, per tant, estan subjectes a rectificació reforma o substitució. 

La importància d’analitzar el patriarcat ve donada, primer, perquè és la instància pri-
mària sobre la qual es basa la societat actual i la més invisibilizada,47 causa de patologies
i desordres a nivell global que afecten les dones i també els homes. Segon, pel fet que si
no existís el patriarcat segurament no podria desenvolupar-se una cultura neoliberal tan
asimètrica en drets humans. I en paraules d’Adolfo Pérez Esquivel: «Si no saps a on vas,
torna per saber d’on véns».

El patriarcat és la «megaestructura» que engloba la resta. La primera categorització
entre «superior» e «inferior» és la relació jeràrquica home-dona. Aquesta primera discri-
minació, és la matriu que permet la resta de discriminacions: l’esclavitud, la colonització,
el racisme, l’explotació i l’alienació dels éssers humans. I al seu torn en totes elles es troba
la primera. En cada classe o grup antagònic, la dona està a més a més oprimida per l’home.

La idea de l’«un» antagònic amb  «l’altre» (antítesi de l’empatia cap a l’altre) ha generat
una sèrie de tendències com són: la depredació que ha portat a ocupar territoris, encara
que per a això s’hagués de vessar sang o fer la guerra. S’han fagocitat societats senceres
privant-les dels seus recursos. La competitivitat, cercant únicament el propi benefici,48 és
una altra de les seves característiques. Com també ho és la incommensurable desproporció
entre riquesa, béns i salaris, i l’acceleració sense harmonia amb el medi ambient. Aquesta
acceleració porta a la constant innovació dels productes tecnològics amb programació de
la seva caducitat, i la utilització de tecnologies sense reparar en les conseqüències fins a
arribar a la saturació i a la catàstrofe. Totes aquestes tendències s’oposen a l’ «harmonia»
i la «sostenibilitat». El contrari de la frase introductòria del llibre Delito de silencio49 de
Federico Mayor Zaragoza: «saber, preveure, prevenir». 

El patriarcat es basa en una organització política, econòmica, religiosa i social basada
en l’autoritat y el lideratge del baró. La figura del pare (amo del nucli familiar amb el seu
nom i el seu llinatge) que en principi comprenia la família patriarcal, ha anat evolucionant
de forma piramidal a través de la història, desplaçant l’autoritat, cap a institucions supra-
familiars: l’Estat, la comunitat científica i les esglésies. En la societat capitalista neoliberal,
el poder també s’exerceix de forma piramidal, la legitimitat democràtica està precedida
pel poder del «gran pare» de les grans corporacions financeres, que semblat al Gran germà
de George Orwell, incapacita l’opinió de la ciutadania i de la democràcia. L’autoritat del
poder es al inrevés de la seva legitimació. 

47. El patriarcat, una institució inscrita en el si de la societat no ha estat mai escrita a l’estil, per exemple,
d’un decàleg religiós o una constitució política, ha quedat per això oficial i jurídicament invisibilitzada.

48. La competitivitat fins i tot la veiem en l’esfera pública. En els seus debats, els de l’oposició no semblen
pertànyer a un mateix país, o lluitar pels mateixos interessos. L’única obsessió és restar-li governabilitat al
contrincant. Donant aires de normalitat a l’insult i fins i tot a la calúmnia. És lamentable que «la socialització
de l’estupidesa» també provingui dels qui la ciutadania ha posat en el més alt nivell de responsabilitat.
Urgeix crear un «codi ètic» jurídic i sever.

49. Ed. Comanegra, 2011. 
50. La mujer no existe: un simulacro cultural, Dolors Reguant, Ed. Maite Canal, 1996.
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La cultura androcéntrica s’ha universalitzat des de l’òptica de «l’inadvertit cultural»,
l’ocultació de mecanismes que reprodueixen la dominació masculina, a través de les re-
presentacions culturals en els mites, les religions o la història, dotant la figura femenina
«sense identitat pròpia»50 i, a través del llenguatge, apoderant-se de la gestió del neutre
per part del gènere masculí. 

La cultura neoliberal per refermar i universalitzar un «pensament únic» utilitza el poder
hipnòtic de la dominació en el saber, la cultura i el llenguatge o bé directament crea con-
dicions d’alarma per espantar a la població. Això es vehicula a través de l’educació, els
mitjans de comunicació (en mans dels oligopolis, amb estratègies basades en la cultura
de l’espectacle)51 i la publicitat, que constitueix el segon pressupost mundial després de
l’armament i representa més de 500.000 milions de despeses anuals a escala mundial. «La
publicitat ens fa desitjar el que no tenim i menysprear el que ja tenim i gaudim. Crea i re-
crea la insatisfacció i la tensió del desig frustrat».52

En el saber, la destrucció del coneixement objectiu es basa en la superespecialització,
compartimentació i fragmentació del saber per no argumentar la complexitat. És a dir, el
coneixement parcel·lat fora de context condueix al desconeixement, ja que és difícil co-
nèixer les parts sense conèixer la globalitat. També la saturació d’informació genera de-
sinformació.53

És òbvia la pèssima divulgació mediàtica de notícies seleccionades i manegades prè-
viament, ocultant, i disfressant el seu significat.54 La qual cosa crea ofuscació i confor-
misme en la ciutadania. I cal afegir a això, les polítiques, cada vegada més freqüents, per
reduir les assignatures d’humanitats a les universitats.

En el llenguatge, la importància rau en que de forma circular la llengua influeix en el
pensament de la mateixa manera que aquest influeix en ella, ja que el sistema de relacions
i categories d’una realitat sociocultural queden fixats en la seva llengua com a expressió
social simbòlica. 

51. L’últim escàndol de la News Corporation (Rupert Murdock), per pràctiques delictives en les escoltes
il·legals per aconseguir informació sobre el cas d’una nena de 13 anys segrestada i assassinada el 2002,n’és
un exemple. News Corporation és la segona multinacional de mitjans de comunicació del món, de la qual
n’és conseller José M.ª Aznar, el líder de la FAES, un think tank (tanc del pensament) dels que abunden a
EUA, laboratoris d’idees per consolidar el pensament neoliberal.

52. Serge Latouche, op. cit. pág. 26.
53. Amb les noves tecnologies, sense menysprear els seves múltiples avantatges fins i tot per a la demo-

cràcia participativa, el món viu una crisi de concentració cada vegada més important. El devessall d’infor-
mació de variat significat i procedència influeix cognitivament i l’excés de dades que circulen influirà també,
per la seva contaminació electromagnètica, en el medi ambient. «Hi ha més de setanta milions de blogs i
150 milions de llocs web, que augmenten a un ritme de 10.000 per hora» (El país setmanal, agost 2011).

54. Un exemple d’això: amb motiu del desallotjament de l’acampada del moviment 15M de la plaça Ca-
talunya, en el mes de juliol de 2011, totes les cadenes de TV van insistir que l’acampada havia costat més
de 240.000 €. De manera subliminal demostren la seva pretesa superioritat moral, responsabilitzaven els
rebels indignats d’aquest cost i enerven la ciutadania per la despesa contributiva que pugui representar.
Estan, a més, distorsionant la realitat, ja que les xifres del pressupost (una actitud de transparència que no
existeix en altres casos) semblen inversemblants ja que el que es veia eren  6 o 8 rajoles trencades i les
plantes dels parterres, que no justifiquen els 240.000 €.
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Es buida de contingut les paraules perquè perdin el seu significat. Per posar un exemple,
la paraula «llibertat» s’ha vampiritzat. Hi ha partits xenòfobs a Europa anomenats de «la
llibertat». A Egipte, els Germans Musulmans van presentar aquest any una nova formació
política denominada Partit de la Llibertat i la Justícia, que per descomptat nega qualsevol
marge d’autonomia a les dones. I tal com diu la “dita” «sense ànima les paraules serveixen
a qualsevol senyor». O bé s’emmascara el significat de la paraula: flexibilitat d’ocupació
= expulsió sense indemnització; regulació de plantilla = acomiadaments;  neteja ètnica =
genocidi.

Respecte a la ficció, així com la literatura, el cinema i el teatre mantenen una separació
tangible respecte a la vida quotidiana, al contrari, la televisió està col·locada en les nostres
cases i flueix directament en la vida quotidiana de les persones. Emmascarada en la funció
d’evasió i entreteniment, la televisió és el principal dispositiu manipulador en la creació
de significats en els mons imaginaris que ens desvetlla. Els programes escombraries tenen
un creixent volum d’audiència, i creen un perfil d’espectador passiu, feble i conformista.
La TV aconsegueix també la naturalització de la violència. És lamentable que la ficció te-
levisiva constitueixi un debat públic marginal. És precís mitjançant «els observatoris» de-
nunciar el sistema de representacions i de significats i reivindicar a l’Estat que, de la
mateixa manera que exerceix control de censura sobre els mercats d’alimentació o jogui-
nes, exerceixi un control sobre la televisió nociva per a l’educació de la ciutadania. 

Vivim en una realitat virtual on ens envolta un tabú: el coneixement de la nostra

pròpia realitat. És un moment d’inflexió important. Convé aclarir quina és la base es-
tructural sobre la qual s’ha edificat la nostra societat, desxifrar de quines formes es mani-
festa l’alienació, analitzar les causes per reflexionar sobre les patologies, i trencar el cercle
viciós de pauperització creixent. 

Les dones van fer entrar en crisi el patriarcat, la qual cosa no vol dir que hagi desaparegut,
però sí que han estat un motor de canvi en la societat. En la seva revolució «no cruenta»,
han desxifrat l’ordre simbòlic, analitzat fins el paroxisme les arrels del patriarcat per desafiar
el model «virtual de dona» (igual que hi ha el model «virtual d’home») en què han estat
aculturades a la recerca de la seva pròpia llibertat. Tot i que encara hi ha una quota d’invisi-
bilitat molt alta : les dones no estan encara al contracte social,55 ja que els precedeix el con-
tracte sexual entre homes.56 La societat requereix renovar un nou contracte social.

La frase emblema del Fòrum Social Mundial antiglobalització «Pensa globalment,
actua localment», podria aplicar-se en el sentit de «Coneix la complexitat del saber per a
l’alliberament individual».

55. Al segle XVIII Jean Jacques Rousseau va definir l’anomena’t «contracte social». A pesar que en l’ac-
tualitat hi ha un cert percentatge de presència de les dones en gairebé totes les àrees de poder, encara no
n’hi ha hagut cap en l’elaboració de la Carta de Drets Humans.

56. Carole Pateman defineix el «contracte sexual» com un pacte entre homes sobre el cos de les dones.
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Democràcia participativa

Tal com hem vist, la voracitat descontrolada i consentida dels poders financers ha creat
una situació d’emergència econòmica, social, política, mediambiental i humana. Ha estat
un cop d’estat encobert a la democràcia. La democràcia parlamentària ha resultat insufi-
cient. És necessari un nou tipus de governança a partir de la conjunció de les instàncies
participatives ciutadanes. 

Per concebre i proposar les diferents modalitats de democràcia participativa, és neces-
sari informar els ciutadans i ciutadanes i fomentar el seu interès per a la regeneració del
pensament polític. Veure com la democràcia participativa pot incidir en la governança. És
a dir, veure com l’horitzontalitat pot subvertir l’actual verticalitat. L’exigència de trans-

parència en tots els àmbits, la creació d’observatoris i referèndums vinculants serien
eines fonamentals.

En el panorama polític mundial cal assenyalar que com més a la dreta es troba un partit
polític més implicat està en les polítiques neoliberals i, per tant, propensos a les retallades
dels programes d’ajuda social. I també més a prop de la xenofòbia i dels instruments de
coacció. En aquest moment la dreta comprèn gairebé tot el mapa d’Europa, i la ultradreta
està progressant.57 Als EUA, el Tea Party58 està guanyant terreny fins i tot al Partit Repu-
blicà. I és de témer que, un vegada instal·lats en el poder, resultarà més irreversible qual-
sevol canvi. A l’escenari polític espanyol hi ha la dictadura del bipartidisme, basada en
una llei electoral antidemocràtica que per la seva estructura de recompte de vots margina
la resta d’opcions polítiques. Per poder impulsar «una veritable democràcia», primer, cal

canviar la llei electoral.

Hem apel·lat moltes vegades a la falta de voluntat política dels governs però, cal dir,
que l’opinió pública també té voluntat política, encara que en els últims anys hagi estat
letàrgica. Martin Luter King va dir: «Quan reflexionem sobre el nostre segle, el que ens
semblarà més greu no seran les malifetes dels malvats, sinó l’escandalós silenci de les
bones persones».59

En els últims temps, hi ha hagut exemples de lluites per implantar la democràcia, com  el
cicle de les revoltes als països àrabs i el Magreb, que han estat una font d’inspiració també
per al moviment l5M. O l’exemple d’Islàndia, un país de poc més de 300.000 habitants:

57. El percentatge de vots obtinguts pels partits d’extrema dreta en les últimes eleccions són: Suècia, 5,7
%; Dinamarca, 13,9 %; Finlàndia, 19 %; Noruega, 22,9 % (un total de 25,1 milions en aquests quatre països)
(La Vanguardia, 8-8-2011).

58. En el mes d’agost de 2011, el Tea Party va estar a punt de deixar els EUA a la vora de l’impagament
de deutes per la seva negativa a augmentar el sostre d’endeutament públic, en contra del criteri dels líders
moderats republicans.                                                  

59. Frase atribuïda a Martín Luther King, que Carlos Taibo va recordar en el seu discurs del 15 de maig a
la Porta del Sol. La rebel·lió dels indignats, Editorial Popular, Madrid 2011.
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El moviment 15MLa rebel·lió de les indignades i els indignats ha estat una reacció
social al cap de dos anys i mig de l’esclat de la crisi. Ho han fet de forma inesperada i
intempestiva i amb la joventut com a protagonista. És una primera sotragada social cap
a una previsible nova onada de mobilitzacions amb el lema «No ens representen». 

Democràcia Real Ja (DRY) és la plataforma que va convocar la mobilització de la ma-
nifestació del 15 de maig. Una manifestació pacífica sota el lema «Democràcia real ja.
No som mercaderia a les mans de polítics i banquers». 

Aquesta Plataforma agrupa multitud de grups i ciutadanes i ciutadans que no provenen
de partits polítics o grans sindicats, sinó persones indignades que volen exigir un gir radical
a les formes de gestió política i financera: l’atur, la corrupció, l’alt nivell d’empobriment
de la societat, la pèrdua de drets socials, la precarietat laboral, etcètera. 

És a dir una reorientació de les polítiques públiques cap a la protecció de l’interès ge-
neral. Exigint canvis en la Llei Electoral, major transparència dels partits polítics, sobretot
del seu finançament, el repudi de la presència d’imputats per corrupció en les llistes elec-
torals, garantir els serveis públics de qualitat, més control sobre els poders econòmics, i
rebutjant les pujades d’impostos indiscriminats o la privatització del sector públic. Acon-
seguir que en els fòrums internacionals es posi límit als paradisos fiscals i al frau fiscal, i
la imposició de la taxa Tobin a les transaccions financeres, és a dir, l’impost sobre el flux
de capitals per avalar plans contra la pobresa mundial. 

En definitiva, benestar i garantia d’uns mínims drets socials que es reflecteixen en la
Constitució espanyola i en les normatives internacionals. Una «Democràcia real ja».

60. Juventud sin futuro, Icaria, 2011, pág.18.

«Islàndia l’exemple més evident que la mobilització és útil i que la transformació
social és possible. Els efectes de la crisi financera deixen un panorama terrorífic a
Islàndia: un Estat en fallida, el deute del qual supera diverses vegades el seu PIB. 

La dinàmica política no s’altera, en primera instància: un canvi de govern antici-
pat, un rescat del FMI i la suspensió de l’activitat borsària. Però amb tot això no n’hi
ha prou per treure al país d’una situació tan greu.

Islàndia fortament endeutada amb els governs inversors de Gran Bretanya i Ho-
landa, vota en referèndum rotundament en contra de reparar el seu deute. Davant
d’això, el FMI congela les ajudes i la població exigeix responsabilitats jurídiques
als culpables de la crisi. Després de detencions de banquers i alts executius s’elegeix
una assemblea constituent per redactar una nova constitució que reculli les lliçons
apreses del procés i perpetuar la victòria.

Islàndia es converteix, davant la por i la censura dels grans mitjans, en un exemple
per  a les resistències d’altres latituds”. 60
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A principis de desembre de2 010 eren només unes deu persones i van crear en Facebook
la Plataforma de Coordinació de Grups per la Mobilització Ciutadana. A partir d’aquí van
anar creixent fins a la mobilització del 15M. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) també es va sumar a DRY.

El 15 de maig fou la data clau. Es van formar les acampades en places de Madrid, Bar-
celona i moltes altres ciutats d’Espanya. Les places van funcionar com un àgora pública i
van rebre un ampli suport de la ciutadania. Els acampats no van acceptar cap sigla. El pro-
cés que van seguir va ser reunir-se en comissions obertes per al debat i assemblees que
més tard s’han descentralitzat i traslladat cap als barris i els pobles. La seva filosofia és el
pacifisme, prohibides les paraulotes, no al “botelló”, no a la droga i tot tema s’ha de de-
batre. En una de les seves pancartes es llegia «Si no ens deixeu somiar, no us deixarem
dormir». És un exemple de «desobediència civil».

Juan José López Burniol, expert en dret civil, opina sobre el moviment 15M:61

Un moviment que rebutja un sistema polític obturat en la seva representativitat i
que és ostatge del poder econòmic. Les acampades han de ser percebudes com un
símptoma clar d’una malaltia greu. L’obturació del sistema polític fa que es desbor-
din els canals de participació establerta i es passi a la desobediència civil.

Cita a Hannah Arendt, qui va afirmar que la infracció de la llei no pot justificar-
se per mitjà de la mateixa llei, ja que:

• La desobediència civil sorgeix quan un grup significatiu de ciutadans es con-
venç que els canals per aconseguir els canvis estan obturats.

• No es pot equiparar la desobediència civil amb la criminal, perquè hi ha una
gran diferència entre el criminal que s’oculta i el desobedient que desafia la
llei a plena llum. A més a més, a diferència del revolucionari, el desobedient
civil accepta l’autoritat existent i la legalitat general.

• Les societats modernes estan subjectes a un accelerat procés de canvi, que el
dret legalitza, un cop produït, però que sol ser resultat d’accions extrajurídi-
ques.

• Per aquesta raó la desobediència civil constitueix una manifestació extrema
del dret del poble a associar-se per reclamar al govern o per protestar per les
seves decisions.

El moviment 15M suposa la fi d’una llarga etapa d’obediència i submissió. Prendre les
«places» va suposar un gest radical. Es van convertir en un espai comú per al debat, la
complicitat i l’aprenentatge polític. Les xarxes d’internet com a eina, feia d’intersecció
entre la xarxa i el carrer. Les diferents comissions (economia, laboral, migracions, habi-

61. La Vanguardia, 11-6-2011.
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tatge, drets civils i polítics, ecologisme, feminisme, etc.) es reunien diàriament en assem-
blea, oberta també a les persones que se sumaven a la plaça. Sense aparells burocràtics,
una nova forma de reinventar la democràcia.

El Moviment 15M sorgit a partir del fòrum Democràcia Real Ja s’ha desbordat i s’ha
transformat en un sentiment compartit per una gran majoria de ciutadans i diferents grups:
Joventut sense futur, Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH)… Ha rebut també el su-
port d’algunes ONG o de les Comunitats Cristianes Populars de l’Estat espanyol (CCP).
La indignació ha passat de l’àmbit personal a socialitzar-se per compartir un estat de cons-
ciència col·lectiva.

A partir del desallotjament voluntari de les places, després dels altercats amb les forces
de seguretat en algunes places de l’Estat espanyol i a Barcelona, concretament, amb els
Mossos d´Esquadra i la Guàrdia Urbana, el moviment es va descentralitzar i es va iniciar
la seva extensió a través de les «assemblees dels barris». 

Un altre objectiu ha estat i és generar una etapa de formació continuada, inicialment
amb la programació de la Universitat Indignada 15M d’estiu, de l’1 al 10 de setembre de
2011, on es van impartir xerrades i tallers sobre diferents eixos temàtics com a vehicle de
transmissió en defensa de la pau, la solidaritat, l’autoorganització, la conscienciació, el
respecte al medi ambient o la defensa de la dignitat humana per acabar amb tota mena
d’explotació i injustícia.
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ASSEMBLEA SOCIAL DE CATALUNYA

L’Assemblea Social de Catalunya vinculada a la Xarxa de Meses Ciuta-
danes per la Convergència i l’Acció, es va iniciar  amb un procés de recollida
de signatures que va donar peu a la constitució de meses ciutadanes amb l’ob-
jectiu d’establir punts de trobada a cada barri, a cada centre de treball, a cada
centre educatiu entre les persones que no estan disposades a que els siguin
arrabassats els drets socials que s’han conquerit en el darrer segle. 

Es necessari evitar que aquesta onada neoliberal utilitzi la crisi com a
pretext per donar un pas enrere. Els drets del  passat, són possibles en l’ac-
tualitat, on hi ha mes progrés tècnic, científic o cultural, és a dir, amb més
capacitat per donar cobertura a les necessitats de la població. 

En canvi, els governs i les forces neoliberals pretenen aprofitar la conjun-
tura per a redistribuir la riquesa d’una manera cada vegada més polaritzada.

La finalitat de l’Assemblea Social de Catalunya és  precisament donar con-
tingut programàtic a la defensa d’aquests drets i promoure el teixit social que
permeti, respectant la pluralitat i sobre la base del consens, punts de trobada i
d’acció compartida, pacífica i solidària de ciutadans i ciutadanes.

No es pretén substituir el procés dels moviments socials que existeixen,
sinó col·laborar en la seva  continuïtat, amb espais de trobada, arguments i
capacitat de convergència que vagin més enllà d’una acció puntual, ja que
la ofensiva neoliberal no acabarà en unes retallades puntuals. 

La primera assemblea del moviment de Meses Ciutadanes va ser el 19 de
febrer de 2011 i  des d´aleshores se n’han constituït en tot l´Estat espanyol :

http/www.assembleasocialdecatalunya.cat
http/www.redconvergenciasocial.org

www.facebook.com/redconvergenciasocial

mesacccat@gmail.com
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