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JORNADA DE SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

MATERIALS I TEXTOS PER AL DEBAT

Tot seguit us presentem un seguit de textos i materials amb la intenció que ajudin a
reflexionar i a treballar prèviament els continguts de la Jornada de Sobirania Econòmica
que, sota el lema ‘Aturem l’atur, canviem l’economia!’, pretén generar propostes per atacar
l’atur, garantir una renda bàsica i treballar per un nou model econòmic des dels municipis.

n

La nostra Barcelona Activa

Andoni Egia (pàg. 3)

Co-construïm alternatives per a què tots i totes puguem viure amb dignitat
i autonomia

n

Núria Garrido, membre del grup de Sobirania Econòmica (pàg. 6)

n

Mercat Social: economies per l’emancipació

Ivan Miró, membre de la Xarxa d’Economia Solidària (pàg. 9)
n

Paro sin paracaídas

Albert Recio (pàg. 12)

2

La nostra Barcelona Activa

Andoni Egia

L’agència de desenvolupament econòmic local Barcelona Activa és una eina de primer
ordre a l’hora d’imaginar, planificar i gestionar els processos econòmics, socials i espacials de la
dinàmica metropolitana. En el següent text, realitzarem una proposta de com podria funcionar
aquesta agència un cop estigués sota control comunitari, i fos una eina més d’aquest somni
col•lectiu que realitzem dia a dia, barri a barri, i anomenem Ciutat Comuna.
Model de Governança: El primer pas, seria recuperar els òrgans de governança de la planificació
i gestió de l’estratègia econòmica i territorial metropolitana, de manera que, s’habilités la
participació directa dels subjectes econòmics, socials i institucionals de base. L’objectiu d’aquest
model de governança proposat, és el de transformar l’actual paradigma de col•laboració públicprivada pel de la col•laboració públic-cooperativa-comunitària, en el qual se situarien, els nous
protagonistes de la planificació i gestió del procés de desenvolupament socioeconòmic: el teixit
institucional; el teixit de l’economia social i solidària; i el teixit social-comunitari.
El teixit institucional: es compondria dels diferents nivells administratius com els
ajuntaments, les diputacions i la Generalitat. La seva funció seria la d’assegurar la planificació i
gestió públic-cooperativa-comunitària; dotar de fons les accions que emanessin del pla estratègic
participatiu i assegurar la universalitat dels drets polítics econòmics i socials, de manera que es
garantís l’accés als recursos necessaris per a desenvolupar una vida lliure i autònoma de totes
les persones.
n El teixit de l’economia social i solidària: es compondria de totes aquelles iniciatives
econòmiques que es basaran en els principis cooperatius d’una persona un vot, el repartiment
equitatiu dels beneficis i que realitzaran una activitat sostenible social, ecològica i econòmicament.
Aquests són els principis que utilitza Coop 57 per concedir els seus serveis solidaris.
n El teixit social: es compondria de totes les associacions, col•lectius i individualitats
que volguessin participar d’aquest espai. La funció principal seria la d’assegurar el control
comunitari del procés de desenvolupament, així com la de ser la garantia de la funció social de
tot el procés, és a dir, que el procés de desenvolupament estigui al servei de les majories socials
amb tota la diversitat que aquestes presenten.
n

D’altra banda, aquests òrgans de Governança del Procés i de l’Agència de Desenvolupament
haurien de tenir una estructura descentralitzada sobre els diferents àmbits geogràfics en els
que incideixen: els barris, els pobles, les ciutats, així com una agregació multi-escala d’aquests
àmbits geogràfics. En aquest sentit, la cadena de comandament del procés de desenvolupament
i de l’estructura de governança multi-escala haurien de ser de baix a dalt, és a dir, haurien de
sortir dels més immediat i material, com els barris i les comunitats, per anar coordinant-se
mitjançant processos consensuats i coherents cap als àmbits més llunyans i abstractes com són
la ciutat, la metròpoli i el país. Aquesta estructura descentralitzada, multi-escala i amb una
direcció de baix a dalt, oferiria la possibilitat que fossin les mateixes comunitats de barri i locals
les que dirigissin la planificació i gestió del procés, alhora que obligaria a la participació activa
d’aquests subjectes en tot el procés.
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Àmbits d’actuació: Les àrees de treball d’aquesta nova Barcelona Activa haurien de dividirse segons les conclusions del diagnòstic estratègic participatiu que es farien en cada escala
geogràfica, però des d’aquí, se suggereixen els següents àmbits d’actuació:
Economia Social i Solidària: Catalunya en general i Barcelona en particular, disposa
d’una espessa xarxa d’iniciatives i grups cooperatius, així com d’una gran imbricació entre
aquests i els moviments socials de base. En aquest sentit, l’objectiu principal de l’Agència de
Desenvolupament hauria de ser el d’anar substituint pas a pas, el sistema capitalista de tall
extractivista, per una estructura basada en l’Economia Social i Solidària. Per a això, hi ha
innombrables recursos que s’estan utilitzant en l’actualitat, com els serveis d’emprenedoria
cooperatiu, els plans estratègics per a les empreses cooperatives, les clàusules socials per a
les compres i contractacions públiques, els mercats socials i la inter-cooperació. L’assumpció,
finançament i generalització d’aquestes eines per una institució com Barcelon Activa, ajudaria
a generar un ecosistema de l’ESS, que permetria un ràpid avanç d’aquest nou model econòmic
més democràtic, equitatiu i sostenible. Així, un dels objectius principals de l’agència de
desenvolupament hauria de ser la la Re-localització i Cooperativització dels principals sectors
de l’economia, com són l’energia, les finances, l’agroecologia, la producció urbanística, les
noves tecnologies (programari i maquinari lliures) l’atenció a les persones (1), les cures i els
treballs de reproducció. En aquest sentit s’hauria d’aprofundir en els exemples que ens mostren
experiències com Som Energia, Coop57, la Cultura Lliure, les cooperatives de produccióconsum agro ecològic i l’urbanisme cooperatiu, que comença a emergir en diferents espais, així
com les propostes per a la sostenibilitat de la vida i la reproducció col·lectiva i cooperativa que
s’estan realitzant des de sectors feministes i cooperativistes.
n Reconversió en clau social i solidària de l’estructura econòmica capitalista: Existeixen
diferents programes per a augmentar la participació dels i les treballadores tant en la propietat
(2) com en la gestió (3) de les empreses capitalistes, especialment d’aquelles que es troben en
crisi.
n Intervenció Social Solidària: entesa des d’una perspectiva de classe i de la
interseccionalitat. Se centraria en oferir processos d’inserció o re-inserció social per a totes
aquelles persones i comunitats a les que el capitalisme ha anat sobre-explotant i marginalitzant.
Per a això, hi ha molts i variats recursos com les empreses d’inserció, els acompanyaments
psico-socials, els processos de empoderament col·lectiu, etc. de les quals la majoria provenen
del sector de l’ESS, i se centren a recuperar l’autonomia perduda per aquests col•lectius.
n Articulació territorial / medi ambient: tota expressió econòmica i social genera unes
estructures territorials, que són al seu torn re-productores de les estructures econòmiques
i socials, de manera que si volem consolidar els processos de transformació social, hem de
començar per auto-gestionar els processos de planificació i gestió territorial i urbanística. En
aquesta Àrea de treball, s’inseriria tot el relacionat amb la sobirania alimentària, la mobilitat
sostenible, la planificació urbana participada, la co-gestió públic-cooperativa-comunitària dels
diferents equipaments públics, etc.
n Art / Cultura: l’art i la cultura són consubstancials a la vida en comú i al desenvolupament
comunitari, per la qual cosa haurien de tenir un espai central en totes les polítiques del procés
de desenvolupament. A més, a Barcelona hi ha innombrables expressions culturals així com
diferents models de gestió dels equipaments culturals, que van des de l’auto-gestió (CSOAs ....),
a diferents models de co-gestió (Ateneu Popular de Nou Barris).
n
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Per acabar, caldria recordar i emfatitzar que res del que s’ha exposat en aquest article és invenció
o imaginació de l’autor, sinó que aquesta, no és més que una proposta de sistematització i
institucionalització d’unes teories i unes pràctiques que aquí i ara, estan dibuixant els plànols
d’una Ciutat Comuna, sobre el mapa dels Països Catalans.
1 - Cooperativa Los Milagros, Residencial Santa Clara
2 - http://www.coceta.coop/publicaciones/guia-transformacion-empresas.pdf
3 - La Diputación Foral de Gipuzkoa, ha aprobado el programa para promover la participación de las
trabajadoras y trabajadores en las empresas en Gipuzkoa
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Co-construïm alternatives per a què tots i totes
puguem viure amb dignitat i autonomia

Núria Garrido, membre del grup de Sobirania Econòmica de la Crida

Les persones i famílies que es troben en atur representen avui una de les principals
emergències socials. Ho veiem en situacions d’atur de llarga durada amb prestacions
insufucients i, encara més, amb persones que no percep cap tipus de prestació. Ho veiem
també, i molt especialment, en col·lectius que tenen cada cop més difícil la reinserció al
mercat de treball (dones, famílies monoparentals i nombroses, majors de 45 anys, joves,
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, les persones immigrants que, tot i tenir el
permís de residència i treball, pateixen un tracte discriminatori i/o abusiu)
La situació d’atur d’aquestes persones es cronifica i implica trobar-se en una situació
desesperada i límit. Una situació de pobresa, que molt sovint suposa no poder garantir les
necessitats bàsiques d’alimentació, pagament de l’habitatge o dels subministraments, suposa
la pèrdua de l’habitatge o viure en condicions precàries, manca de salut, tristesa, angoixa... i
aquestes circumstàncies afecten no només a la persona que es troba en atur, sinó també al seu
entorn familiar. Com està afectant això a les relacions de parella, familiar? I a les perspectives
de present i futur dels joves i infants? Com està afectant als pares i mares, avis i àvies que
estan exercint les funcions de cura? I a les persones immigrants, que sense feina perden el
permís de residència i tornen a trobar-se en situació irregular, vivint sense els mateixos drets
i amb el risc d’expulsió del país?
La pobresa té una causa principal: l’atur, i té culpables: un sistema polític i econòmic
neoliberal amb responsables polítics que prioritzen els drets patrimonials dels més rics i
poderosos (1%), als drets socials de totes i tots (99%) Revertir aquesta organització desigual
i injusta depèn de nosaltres, cal implicar-nos en la reconstrucció d’una societat amb igualtat
d’oportunitats per a totes i tots, denunciant les injustícies i proposant alternatives.
La prioritat és garantir el dret a la feina i a una feina de qualitat, especialment per
aquelles persones i/o famílies que tenen més dificultats i que es troben en situacions de major
vulnerabilitat. Entenem que la feina és quelcom necessari per a poder tenir uns ingressos,
però sobretot per a poder viure amb dignitat i autonomia.
Des del municipalisme, hem i podem activar eines per capgirar aquesta situació. Sabem
que el context és desolador, que l’atur estructural i cronificat és quelcom difícil de capgirar,
però volem lluitar plegats per conèixer les seves causes i proposar alternatives que donin
respostes a les necessitats reals de les persones. Volem construir altres maneres de reactivar
l’economia des d’espais col·lectius, potser un altre tipus d’economia que estigui al servei de les
persones i en què les persones puguin fer propostes. Des dels serveis públics i des del sector
privat: empreses i entitats socials, però sobretot amb les persones afectades per l’atur i/o en
condicions de treball precàries, juntes i junts, i amb capacitat d’autocrítica i amb voluntat de
construcció col·lectiva, podem fer propostes transformadores.
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Des de col·lectius i moviments socials, s’estan proposant alternatives que passen
per una revisió del model de treball i de redistribució dels salaris: perquè cal derogar la
Reforma Laboral i perquè hi hauria feina per a totes i tots si treballéssim menys hores segons
la Campanya de 30h de la Coordinadora de Treballadors i Treballadores en Atur de Catalunya.
També s’estan posant en qüestió les polítiques actives d’ocupació. Cal conèixer millor
la realitat del nostre mercat de treball i, en primer lloc, dir no a les grans empreses que
abusen del seu poder econòmic i de relacions d’abús laboral i econòmiques, cal revisar les
relacions amb les empreses d’inserció, amb les experiències de l’economia social i de la
reempresa; la finalitat no és només reduir l’atur, sinó fer-ho de manera que es promogui un
desenvolupament econòmic i social en clau local i amb criteris d’inclusió social, ètics, de
solidaritat i sostenibilitat econòmica i mediambiental. Des de l’Ajuntament tenim molt a fer:
quins Plans d’Ocupació proposem? Amb quines empreses establint (sub)contractes? Quines
propostes d’inserció proposem als col·lectius en situació de risc i/o d’exclusió social?
Pel què fa al sistema de protecció social, dels serveis socials i de les prestacions socials,
entenem que estem sostenint un model assistencial basat en la beneficiència i la solidaritat,
en ajuts d’emergència social puntuals i diversificats i en els recursos en espècies: aliments,
roba i calçat..., són insuficients, arriben tard i no n’hi ha per tothom. L’atenció a les persones
en situació de pobresa no és prou digna perquè el sistema de recursos, serveis i prestacions
des d’una única vessant (social) i des d’un model assistencial, ja no té sentit.
Cal que es replantegin les polítiques socials posant al centre a les persones, entenentles i entenent-nos com agents actius i proactius, amb sabers i experiències a compartir, amb
possibilitats de construir plegats. El primer pas: dir prou a la beneficiència i a les ajudes
puntuals i diversificades, prou de gestionar la misèria excusant-nos en la solidaritat; més
enllà de què els recursos siguin molt insuficients, retroalimenten un sistema clientelar i de
dependència entre les administracions, les entitats i les persones afectades. NO.
Calen mesures contundents que garanteixin uns ingressos mensuals, amb capacitat
d’administració invidual i sense contraprestacions. Calen polítiques d’habitatge amb més
habitatges de lloguer social i ajuts per al pagament del lloguer d’aquelles persones que viuen
en el mercat privat. Calen polítiques integrals per a la ocupació de totes les persones que es
troben en situació d’atur, especialment aquelles que presenten situacions de major dificultat
i/o vulnerabilitat social. Cal que aprenguem d’experiències alternatives com les que ens
mostra l’Economia Social i Solidària, la reempresa, l’economia col·laborativa, la banca ètica i
la fiscalitat justa...
SÍ a la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania
SÍ a la ILP pel Dret a l’Habitatge i contra els Desnonaments i la Pobresa Energètica
SÍ a la ILP d’Educació per a una Educació Pública de Qualitat
SÍ a la Proposta de Llei per a una Economia Social i Solidària
SÍ a la Plataforma per la Fiscalitat Justa
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Cap a una democràcia municipal, cap a la Sobirania Popular. SÍ als Drets Socials i NO a les
Retallades enmascarades rere un model econòmic i polític neoliberal en favor del 1% de
la població i en contra del 99% restant. Pel Dret a la Dignitat, a l’Autonomia i a la Igualtat
d’Oportunitats per a totes i tots i en totes les etapes de la vida, JA!
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Mercat Social: economies per l’emancipació

Ivan Miró, membre de la Xarxa d’Economia Solidària
(Directa, octubre 2015)

“Crear mercats socials en el si de la societat capitalista podria representar per al
postcapitalisme el que van suposar les repúbliques urbanes durant l’edat mitjana per al
naixement del capitalisme”. Jordi Garcia Jané
Joan Peiró i Belis –vidrier, llibertari, cooperativista i ministre de la Segona República– es
preguntava sobre l’economia que naixeria a la llum de la revolució del juliol de 1936: “Quines
formes de col·lectivització revestirà aquest cicle revolucionari? Serà la cooperativa, superada
amb les noves modalitats socialitzants? (…) Si no és la cooperativa, què serà?”. En aquell
debat, vivíssim i apassionat, sobre què havia de protagonitzar l’aleshores anomenada Nova
Economia (cooperatives? socialitzacions? col·lectivitzacions?), semblava que la inventiva del
proletariat català era tan intensa com la força de què disposava per fer-la realitat.
Avui, salvant les distàncies i des d’una humilitat justificada per la relativa potència dels agents
socials que aposten per superar el capitalisme, cal preguntar-se igualment sobre l’articulació
econòmica que acompanyarà l’actual cicle de canvi polític. Perquè, si no volem construir un
nou país sobre les bases de la vella economia capitalista, haurem d’obrir el debat al voltant
de les dimensions materials del procés constituent. Quina és, aleshores, l’economia que ha
d’articular la república catalana del segle XXI?
Efervescència socioeconòmica
Avui, no estem –encara– a les portes d’una revolució, però són temps d’una efervescència
política i, alhora, socioeconòmica. El llarg cicle d’ajust que vivim ha motivat successives
onades de mobilitzacions i, a la vegada, ha sacsejat el camp econòmic i social. Avui, com
subratllen els amics i les amigues de Coop57, “milers de dones i homes estan (re)construint
els vincles econòmics, polítics i socials sobre noves bases”.
Amb vint anys d’activitat quotidiana com a talaia, des de la cooperativa de serveis financers
ètics i solidaris dedueixen que les alternatives socioeconòmiques cobraran força properament.
“Salts qualitatius i quantitatius que canviaran”, afirmen, “la fisonomia dels nostres territoris”.
Es refereixen a projectes de desenvolupament local en clau d’economia solidària, iniciatives
de recuperació ciutadana de serveis bàsics, formes de gestió comunitària d’equipaments
públics, cooperatives d’habitatges de propietat col·lectiva i compartida, projectes de sobirania
energètica i alimentària o de desenvolupament rural en clau agroecològica.
Efectivament, doncs, són temps d’efervescència per a l’economia social i solidària (ESS).
L’ascens de les finances ètiques –formades per Coop57 i altres entitats com Fiare o OikoCrèdit–
sembla “imparable”, segons els diagnòstics del Baròmetre de les Finances Ètiques. El sector,
amb gegants híbrids com Triodos Bank, actualment compta amb 187.383 clientes a l’Estat
espanyol i disposa d’un estalvi de 1.500 milions d’euros.
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Per la seva banda, les iniciatives socioempresarials com les cooperatives, a mitjan 2015,
ocupaven un 4,2% més de treballadores que durant el mateix període de l’any anterior; i també
arriben a més gent. Segons l’estudi d’i-Labso per a la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, més d’un terç dels actuals consumidors de productes i serveis cooperatius s’hi han
afegit els darrers cinc anys, coincidint amb la vigent crisi econòmica i social. En aquest sentit,
iniciatives com Som Energia, la cooperativa de consum d’energies renovables que compta amb
prop de 22.000 associades, està esdevenint tot un referent per pensar l’escalabilitat sostenible
i democràtica del cooperativisme i ja ha estat replicada per propostes com Som Connexió en
el camp de la telefonia i Internet.
Arreu de les comarques, també neixen experiències –sovint poc formalitzades– que
contribueixen a la resolució col·lectiva i solidària de les necessitats socials. En àmbits com
l’agroecologia, els horts comunitaris, el microfinançament, els fons de crèdit col·lectiu, els
mercats i les xarxes d’intercanvi, les monedes socials, les tecnologies socialment útils, els espais
autogestionats o els béns culturals i digitals, estan naixent i consolidant-se una multiplicitat
d’iniciatives que actuen en tots els trams del cicle econòmic. Producció, intercanvi, gestió,
distribució d’excedent, moneda, consum i finançament de béns i serveis; organitzades a partir
de relacions de solidaritat i cooperació, de reciprocitat i autogestió i sense desvincular –
oposició pràctica a la desraó neoliberal– l’activitat econòmica de la defensa dels béns comuns
naturals i culturals, la transformació igualitària de l’economia i la sostenibilitat de la vida del
conjunt de la població.
A més, una sèrie de vectors fronterers amb l’economia social i solidària, com són
l’economia de les cures i l’economia col·laborativa, poden eixamplar la resolució equitativa,
vivible i viable de les necessitats. Si les interaccions entre l’economia feminista i l’economia
solidària s’intensifiquen en els creixents nodes de suport mutu i de cura a les persones,
poden esdevenir una nova economia cooperativa de les cures. I si acompanyem les
experiències d’habitatge, comunicació i transport col·laboratiu cap a la cultura econòmica
del cooperativisme (propietat col·lectiva dels mitjans de producció, distribució, consum
o finançament; formes de gestió i presa de decisions democràtiques; responsabilitat
social i mediambiental; redistribució d’excedents....), podrem defensar-les de la captura
mercantilista de les multinacionals del capitalisme col·laboratiu (Airbnb, Uber, etc.) i fer que
el fet col·laboratiu –tant en voga i tan confús– esdevingui un “recurs per al bé comú, que es
comparteixi com una propietat de la comunitat i es mantingui accessible com un bé públic”,
que diria Yochai Benkler.
Eines per a l’articulació i la incidència sociopolítica
Tal com escrivia el company Rubén Suriñach al Balanç Social de la XES de 2014, l’economia
social i solidària no viuria l’actual efervescència si no fos pel bagatge històric del cooperativisme
a casa nostra, pels recents moviments socials, per l’eclosió de les tecnologies de la informació
o per la crisi econòmica i política de la darrera dècada. En qualsevol cas, com bé s’apuntava
seguidament, avui, “la creativitat col·lectiva transformadora està desfermada i, ara, l’important
és dotar-la d’eines, d’estructures i referents perquè pugui tenir l’abast més gran possible”.
Aquest és un dels objectius que orienten el present Informe del Mercat Social Català,
coordinat pel mateix Suriñach, un treball trenca-gels que neix per dibuixar l’abast concret
10

del Mercat Social a Catalunya, entès com a “plasmació pràctica d’un circuit econòmic i de
satisfacció de necessitats basat en els principis de l’Economia Social i Solidària”.
Cal dir que el concepte de Mercat Social, que encunyà Jordi Garcia Jané l’any 2002, és
un dels principals horitzons estratègics de l’Economia Social i Solidària, un horitzó construït
amb la pràctica quotidiana de la intercooperació.
Intercooperar, tal com escriu el mateix Garcia Jané, significa en primer lloc “una
cosa tan bàsica com comprar-se mútuament”, això és, procurar –tant com sigui possible–
escollir una empresa de l’economia solidària com a proveïdora. El segon esglaó, per a Garcia
Jané, “consisteix a crear nous projectes socioeconòmics en la producció, la comercialització
i el crèdit compartint excedents i recursos mitjançant cooperatives de segon grau, grups
cooperatius i altres estructures, formals o informals, d’intercooperació”. Finalment, quan la
majoria dels actes econòmics de l’ESS s’acaben fent en el seu si, aleshores “hem pujat un
esglaó més en la intercooperació i ja estarem construint un mercat social”.
Així, construïm Mercat Social des de les pràctiques socioeconòmiques de la
intercooperació, però també –com relata Suriñach a l’informe– amb eines per a l’articulació
i la incidència sociopolítica.
Des de la Xarxa d’Economia Solidària, per exemple, construïm Mercat Social quan
impulsem el Balanç Social com a sistema d’acreditació o certificació pròpia. Quan celebrem
la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (enguany, 2015, IV edició!); quan obrim les
trobades d’intercooperació; quan cartografiem les iniciatives arreu del territori amb el Pam a
Pam; quan impulsem la intercooperació sectorial (de la restauració a la gestió comunitària,
de l’arquitectura a la moneda social, de les finances a les TIC); quan impulsem l’articulació
territorial a l’Empordà, a Terrassa, a Lleida, al Barcelonès Nord, al Bages o als barris de
Barcelona.
Creem Mercat Social quan impulsem el creixement i l’arrelament de l’economia
solidària com a pràctiques socioeconòmiques viables, vivibles i equitatives; quan n’organitzem
el desenvolupament com a moviment socioecònomic autònom, feminista i postcapitalista. I,
finalment, també quan creem les condicions per a l’ampliació del Mercat Social fent incidència
en les institucions polítiques i elaborem les Mesures per a la Democràcia Econòmica Municipal
o la Proposta d’una Llei d’Economia Solidària per al Parlament de Catalunya.
El Mercat Social, doncs, és una esfera important pel projecte emancipador de l’economia
social i solidària. No creem cooperatives o altres iniciatives socioeconòmiques per posarles a competir entre elles i dins el mercat capitalista, sinó per enxarxar-les socialment, per
integrar-les econòmicament, per fer múscul i transformar les regles del joc.
Juntament amb els moviments socials i les xarxes comunitàries –i amb les
administracions que apostin per un canvi del model econòmic– forgem la diversitat, la
pluralitat i la riquesa del Mercat Social i l’Economia Social i Solidària. Aquestes seran –com
es preguntava Joan Peiró fa tants anys!– les formes de la col·lectivització del segle XXI: unes
economies transformadores i per l’emancipació.
11

Paro sin paracaídas
Albert Recio

Cada año el INE es más aplicado en la publicación de las cifras de empleo. Y en cada
entrega las cosas son peores. Este año el paro ha rozado los 6 millones. Si no ha llegado a
esta cifra es porque más de 158.000 personas han abandonado el mercado laboral y pasado
a la categoría de inactivos. Y no se trata de personas que se han jubilado y al menos tienen
asegurados unos ingresos sino que las salidas se han producido en los grupos de edad de
menos de 55 años. O sea que en su mayoría se trata de “trabajadores desanimados” que
ante la imposibilidad de encontrar empleo han decidido dejar de buscarlo. No se trata de
una manipulación estadística: simplemente, la forma como se mide el paro deja fuera de tal
categoría a una parte importante del ejército de reserva que busca empleo. Pero desde una
perspectiva general podemos decir que los 6 millones se aproximan más a la situación real
que los dígitos de la cifra oficial.
La lectura detallada de la Encuesta de Población Activa permite analizar muchas
otras cuestiones que dan un cuadro bastante aproximado de la situación laboral. Por
ejemplo permite observar que la retirada del mercado laboral sigue siendo cosa de jóvenes
en general y de hombres en particular, pero que aún han continuado llegando mujeres al
mercado laboral. Dos tercios de las nuevas buscadoras de empleo son mujeres mayores de
55 años, algo que puede estar indicando la extrema dureza de la situación. En el otro lado
se constata la persistente destrucción de empleo: más de 850.000 empleos volatilizados en
un año, aproximadamente un 25% en el sector público. En lo que afecta a la destrucción de
empleo sí que se experimenta un cambio importante puesto que casi la mitad de los empleos
destruidos lo ha sido en los servicios (un conjunto de actividades que seguían generando
empleo al principio de la crisis). La construcción y la industria siguen fabricando paro en
grandes cantidades, pero el desplome de los servicios indica que los recortes públicos y el
ajuste en algunos sectores como la banca han acabado por hundir las actividades que en otras
situaciones conseguían cuanto menos paliar la situación.
La combinación de crisis financiera, integración europea asimétrica y ajuste del gasto
público ha conseguido quebrar todas las dinámicas de contención del desempleo y genera
un desastre social. No sólo hay menos puestos de trabajo sino que además son peores. Sin
entrar en la cuestión de los salarios (pues las estadísticas salariales merecen un análisis
pormenorizado que sale fuera de la extensión de esta nota) puede observarse el imparable
crecimiento del empleo a tiempo parcial: sólo en un año ha pasado del 13,8% del total de
empleos al 15,3%, (la cota llega al 25,5% cuando se trata de empleo femenino). Muchas de las
personas empleadas a tiempo parcial deberían considerarse paradas a tiempo parcial, puesto
que se trata de actividades que no permiten obtener salarios aceptables. El tiempo parcial y
la inactividad son dos de las realidades que ayudan a embellecer las cifras del paro, pero que
en ningún caso resuelven los problemas de la gente.
Puestos a dar el panorama completo, sólo hay una variable que experimenta una
evolución positiva: la del empleo temporal, que cae del 24,9% del empleo asalariado al 23%,
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sin duda un resultado debido más a la destrucción de puestos de trabajo que a un cambio en
las políticas de contratación El balance general no puede ser más desastroso. Los impulsores
de la reforma laboral no pueden dar ninguna señal que justifique la urgencia con la que se
aplicaron las medidas ni su capacidad para reorientar el empleo. 2012 ha sido otro año de
destrucción masiva de puestos de trabajo, de creación de sufrimiento, de engorde del ejército
de reserva local.
Necesitamos otro marco cultural y otro modelo productivo
Detrás de los seis millones de parados hay seis millones de sufrimiento, de inseguridad
extrema, de angustia, de quiebra de la seguridad vital. Pero lo peor de todo es la sensación de
caída sin paracaídas, de imposibilidad de cambiar la situación, de impotencia de las políticas.
Los líderes económicos solo ofrecen un plan posible de salida de la situación: la devaluación
interna, en forma de reducción de salarios y derechos sociales, combinada con la llegada
de inversores extranjeros y la generación espontánea de nuevos emprendedores con cuya
combinación se relanzarán las exportaciones y se reanimará la actividad. Más o menos
una versión tecnocrática del cuento de la lechera versión neoliberal. Los recortes de gasto
público y salarios tienen un claro efecto depresor de la actividad. La llegada de inversiones
internacionales es una constante de las políticas de los últimos años, un campo en el que
existen muchos competidores y en el que el resultado es incierto. Parte de los males de la
economía española son precisamente el resultado de una exitosa llegada de capital extranjero
que compró empresas para cerrarlas y controlar el mercado y que alimentó generosamente
la burbuja inmobiliaria. Y los “emprendedores” tecnológicos que tanto gustan a nuestros
políticos y propagandistas económicos nunca suelen aparecer por casualidad, florecen allí
donde se desarrollan procesos que generan oportunidades realistas, que requieren un fuerte
impulso inicial (como puede estudiarse en el caso de la relación de las nuevas tecnologías de la
información y el gasto militar de los EE.UU.). Aquí los emprendedores locales suelen ser más
del tipo “promotor hecho a sí mismo” que otra cosa. El tipo de gente que protagonizó parte
de la oleada especulativa de las últimas décadas. Crear otro marco cultural y otro modelo
productivo no nace de la nada, sino que solo puede desarrollarse dentro de un marco de
transformaciones institucionales que hoy desprecian los fundamentalistas del libre mercado.
Es improbable que el modelo de deflación competitiva (reducir salarios para competir en
el mercado), desmantelamiento de derechos (no sólo laborales: basta observar todas las
concesiones que ha conseguido arrancar el promotor de Eurovegas) y fe ciega en la iniciativa
individual nos saque del marasmo.
Cinco años de fracasos continuados son mucho tiempo para seguir confiando en unas
políticas fracasadas. Y es necesario elevar voces en demandas y con propuestas de otras
políticas. Especialmente hay que plantear algunas cuestiones de fondo básicas para poder
desarrollar algún programa de reformas o cambios. Hay varias cuestiones a plantear:
Primera: la devaluación competitiva no es una fórmula aceptable para resolver el
problema a escala planetaria, sino que empeora la situación global. La fórmula de exportar
más que los demás es simplemente una carrera hacia atrás. Lo expresado recientemente por
Merkel acerca de que lo que deben hacer países como España es exportar más a Latinoamérica
(o sea, a los países más pobres) es una muestra más del mercantilismo que predomina en
13

las élites alemanas. Más o menos la ideología dominante en gran parte del siglo XVII, un
mundo con pensamiento imperial. Por el contrario, salir del desempleo requiere medidas
cooperativas entre países, regulación de derechos básicos en todas partes, control de los
flujos financieros, etc.
Segundo: la actividad laboral es tanto más relevante cuando más permite satisfacer
necesidades básicas a todo el mundo. El empleo público es tan bueno o mejor que el
privado. Cuando el sector privado no genera empleo, o lo deriva a actividades parasitarias, el
desempleo debe combatirse con empleo público. O para público, si se teme a la burocracia.
En definitiva, se trata de aportar recursos públicos a la creación de empleos orientados a
cubrir las actividades donde las demandas sociales son palpables.
Tercero: los desafíos actuales exigen cambios considerables en las formas de vida.
Y el ajuste en la urbanización, el transporte, la alimentación, la energía exige promover
planes específicos de intervención, políticas colectivas que requieren liderazgo colectivo y
que pueden dar lugar a la aparición de nuevas iniciativas de pequeños grupos (un terreno
abonado al fomento de cooperativas y experiencias autogestionarias).
Cuarto: el principal elemento limitador de las dos políticas anteriores es la carencia de
recursos públicos y la desigual distribución de la riqueza. Gran parte de las políticas actuales
es mera política en beneficio de una capa de rentistas parasitarios que no son capaces de
cumplir lo que presuntamente saben hacer: generar empleo. Las medidas de transferencia
de riqueza son estrictamente básicas para salir del marasmo. Medidas que pueden llevarse a
cabo por vías diversas: nuevos impuestos, impago de parte de la deuda pública, expropiación
de bienes y empresas que han incurrido en delitos, inflación sin indexación de las rentas del
capital, etc.
Quinto: el trabajo es una necesidad para producir necesidades pero no es un fin
en sí mismo. Por esto hay que regular las condiciones del empleo digno, incluyendo un
cierto control de las rentas salariales anteriores. Puede existir el caso de adictos al trabajo,
workalcolicos, como hay adictos a otras cosas. A menudo esto se produce en actividades
creativas (investigadores, artistas, etc.) y es posible que en muchos casos produzcan beneficios
sociales importantes. Acotar limites de ingresos y jornada laboral no implica regular toda
la actividad personal, simplemente se trata de diferenciar el nivel de actividad estándar y
dejar libertad a la gente para que haga lo que quiera en el tiempo que resta. Al fin y al
cabo es dudoso que muchas de estas actividades creativas dejen de hacerse por razones de
retribución, puesto que incorporan otro gran número de estímulos igualmente creativos.
Estas son a mi entender las bases culturales sobre las que discutir en serio el problema
del paro. Un problema que es expresión directa de los tres grandes problemas que conlleva la
organización capitalista de la sociedad: injusticia distributiva (el paro es en parte una forma
de distribución injusta de la renta), fallo sistémico de coordinación (Marx, Kalecki, Keynes,
Robinson, Minsky y tantos otros lo han explicado muy bien) y depredación de las bases
naturales y sociales que posibilitan la existencia de la sociedad. Es urgente avanzar medidas
hacia un modelo social que trate de hacer frente a esta triada perversa.
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Motordependencia
Para cualquier país la extrema especialización constituye un riesgo. Basta recordar el
efecto letal para España de un crecimiento basado en la construcción.
A pesar del fracaso final, no está claro que nuestras élites hayan aprendido la lección.
Hace bastantes años que otro sector ocupa un lugar destacado en nuestra estructura
económica y nuestras políticas industriales. Se trata del sector automovilístico. España es un
gran productor mundial de vehículos a pesar de no contar con ninguna empresa propia en el
sector. La única presencia local fue la participación del antiguo INI en Seat, pero cuando se
fue el socio italiano Fiat lo único que se hizo fue sanear la empresa y dársela a Volkswagen.
La fascinación por la industria del motor puede entenderse por la gran cantidad de empleos
que genera, no sólo en las plantas ensambladoras sino, sobre todo, en la miríada de empresas
auxiliares que producen los mil y un componentes que incorpora cualquier vehículo. También
por el papel de icono que tiene el producto final en la sociedad de consumo. Convertir España
en un gran centro exportador ha sido presentado como uno de los logros industriales del
país.
Pero todo tiene su cara B, y esta es bastante menos amable de lo que la primera cara
explica.
En primer lugar la industria española es extremadamente frágil no sólo porque depende
de decisiones foráneas, sino también porque estas empresas han decidido que el país sea,
fundamentalmente, un exportador de vehículos de gama media/baja. Ello conlleva no sólo
una presión brutal sobre los costes, sino una cuestión paradójica sobre nuestro equilibrio
exterior. En los años malos, cuando la economía española está en crisis y la demanda interna
por los suelos, la balanza comercial del sector experimenta un saldo favorable. En cambio,
cuando la economía está en expansión el saldo positivo se reduce y llega a ser negativo. La
explicación de este enigma es que el consumo interno en años normales se orienta a vehículos
más caros de importación y por tanto el modelo es inestable en términos exteriores.
En segundo lugar, el sector es un auténtico depredador de recursos públicos y derechos
sociales. Cada cierto tiempo, habitualmente cuando finaliza la vida de un modelo y las
plantas quedan a la espera de que la multinacional les encargue otro producto, las empresas
lanzan un órdago del tipo “o me ayudas y rebajas costes salariales o no habrá modelo”. Y las
Administraciones corren a rebuscar recursos (por ejemplo apoyos a la i+d) y a forzar a los
sindicatos a rebajar derechos. Todo un teatro político que hemos visto practicar repetidas
veces a los expertos negociadores de Volkswagen, Renault, Ford, Nissan, General Motors...
Es también habitual que las empresas organicen su producción contando las variaciones
en el ciclo de ventas y recurran anualmente a unos días de ERE temporal para que sea el
estado y los trabajadores los que carguen con el coste. O que periódicamente exijan planes
de desgravación fiscal a sus productos.
En tercer lugar, esta presión es aún mucho más fuerte sobre la red de suministradores,
subcontratas y empresas auxiliares, lo que se traduce en un paulatino deterioro de derechos
laborales a medida que se va descendiendo en la pirámide productiva. El final de este
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descenso ha sido la deslocalización de los productores de componentes fáciles de transportar
hacia países de muy bajos salarios. Una deslocalización que ha afectado especialmente a
poblaciones de baja industrialización (como Cervera, Tortosa, Ávila, Salamanca...) y escaso
empleo alternativo.
Y cuarto, estas empresas no solo influyen poderosamente sobre la política industrial y
las condiciones de empleo sino que tienen un papel crucial en definir el modelo de movilidad
y transporte español. La industria del motor suele negociar de tú a tú las inversiones con el
Gobierno y en esta negociación pacta condiciones no sólo concretas sino también ambientales.
Y también cuenta con una actividad de lobby bien a través de su preponderante papel en el
gasto publicitario que financia a los medios de comunicación, bien a través de entidades de
la sociedad civil (especialmente el RACC) que actúan como instrumento de presión a favor
del automóvil. Graves problemas de contaminación, factura energética y caos urbanístico
son el resultado de un modelo automovilístico que para funcionar exige la contrapartida de
un modelo amable.
Ahora que la crisis es galopante el sector vuelve a presentarse como el asidero de la
industria local y está sacando tajada en el terreno de las ayudas y del deterioro laboral. Sus
costes directos son evidentes. Y no garantiza además que una vez agotado un nuevo ciclo
productivo no acabe por emigrar. Ya ha ocurrido en el sector de la moto, su primo hermano.
Tras años de sacar concesiones de todo tipo a favor del sector (incluida una reforma del título
de conducir para facilitarle más mercado y que se tradujo en un aumento de los accidentes)
los grandes fabricantes instalados en España (Honda, Yamaha, Piaggio) decidieron largarse
sin más. Jugar a atraer un sector a toda costa tiene ese riesgo. Especialmente cuando es
evidente que se trata de una actividad en expansión en países en desarrollo y el peligro de
una deslocalización futura es cada vez más cierto.
Todo ello sin contar con que, además, sólo los aspectos ambientales deberían forzar a
concentrar esfuerzos en desarrollar otros modos de vida y, por tanto, otro tipo de actividades
productivas. Pero la coche-dependencia es tan grande que nuestros dirigentes vuelven a
apostar por los mismos riesgos de siempre. Quizás no es casualidad que ahora se sumen
las investigaciones de petróleo por el método del fracking. Al fin y al cabo, aunque el sector
automovilístico ha tenido devaneos con el coche eléctrico, la opción dominante sigue
pasando por el vehículo con petróleo y el fracking ofrece la promesa de sortear, al menos por
un tiempo, el pico del petróleo, aunque sea a costa de generar un nuevo desastre ambiental.
Y es que a esta industria lo ambiental y lo social le traen al pairo. Lo que importa es que siga
el negocio.
De untar para especular a las redes de blanqueo
El tema de la corrupción es una de estas cuestiones sobre las que uno vuelve cada
cierto tiempo. Llevo muchos años siguiendo los distintos casos de delincuencia pija, la que
hace la gente bien, la que es propia de los capitalistas (o al menos de algunos de ellos). Toda
la historia del capitalismo está llena de sucesos donde se ha utilizado la fuerza, el engaño,
como un método de enriquecimiento rápido. La misma idea de “acumulación primitiva de
16

capital” con el que Marx culmina el tomo I de El capital nos indica que la acumulación
primitiva de capital ocurrió en gran parte mediante el uso de la coerción política. Un proceso
al que hemos podido asistir como espectadores durante la fase de desguace de las viejas
economías burocráticas del antiguo bloque soviético. No es de extrañar que en el período
neoliberal, caracterizado por liberar de regulaciones a la acumulación capitalista y favorecer
el enriquecimiento personal sin trabas, hayan proliferado las experiencias de corrupción y
la delincuencia económica. En cierta medida gran parte del modelo neoliberal se ha basado
en el uso del poder político y los límites de la legalidad para enriquecer a unos pocos, lo que
David Harvey ha llamado “acumulación por desposesión”. Y no es por tanto casual que los
casos de corrupción hayan salpicado no sólo a redes mafiosas y especuladores noveles sino
también a grandes grupos empresariales que han ido apareciendo en la sección de sucesos de
la prensa económica por masivas conductas irregulares (Siemens, Parmalat, UBS...).
Mafias del narcotráfico y la prostitución aparte, durante los últimos años en España la
mayoría de escándalos han estado asociados a dos elementos estructurales de nuestro modelo
económico: la especulación urbanística y las contratas públicas. El saqueo organizado de los
bienes públicos utilizando el apoyo de los políticos locales o estatales. Un verdadero cáncer
que provoca no sólo costes sociales indudables sino que genera el desánimo respecto a la
acción política.
Los últimos sucesos nos conducen a otra figura delictiva, las redes de blanqueo de
capitales como forma de evasión de impuestos en múltiples lugares. En unos casos redes que
utilizan el país para blanquear operaciones externas, en otros, redes de reciclaje de capital
local. Quizás siempre hayan existido y sean las necesidades de recursos de la Hacienda Pública
lo que ha provocado una búsqueda más estricta. O que el temor a una mayor regulación
bancaria las haya hecho florecer. En todo caso, la caída de la red de Gao Ping y de la red rusa
de Lloret, y el debate generado alrededor de la amnistía fiscal, sirven para mostrar la estrecha
ligazón que existe entre evasión monetaria y corrupción. O quizás indican que hay distintas
fases del proceso corruptor, una para expoliar el país y otra para poner las rentas ganadas
fuera de control.
Puede que la corrupción esté en eso tan etéreo que es “la condición humana”, pero
parece estar fuera de duda que la única posibilidad de ponerla bajo control es con buenas
regulaciones. Tanto preventivas, con participación democrática transparente en temas como
la planificación urbanística o la provisión de servicios públicos, como punitivas. Es éste un
campo donde hay mucho que regular. Y hay —incluso en muchos movimientos sociales—
más tentación a denunciar a los “chorizos” que a fijar normas que limiten la acción. Y, sobre
todo, hay también un vacío bastante claro a la hora de propugnar medidas de control sobre las
intervenciones privadas que están en el origen de la mayor parte de procesos de corrupción.
Situar el delito de cuello blanco como uno de los que deben ser más duramente castigados
constituye una de las tareas básicas para erosionar la suicida hegemonía neoliberal.
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El gran recapte: fer negoci amb la bona voluntat
Xavier Montagut

Avui és un gran dia ... per als supermercats
Aconseguir que 20.000 persones estiguin disposades a passar les hores punta d’un cap de setmana
a les portes dels supermercats per convèncer els transeünts que comprin més, que la identificació
d’aquestes persones amb la seva tasca comercial sigui tal que la facin sense cobrar, que el seu missatge
consumista vingui embolicat amb un dels sentiments més nobles dels humans: la compassió. Totes
aquestes coses juntes podrien ser la carta als Reis Mags de qualsevol director de màrqueting. Això
és el que el Banc dels Aliments li ha regalat a les grans cadenes d’alimentació els dies 29 i 30 de
novembre. I tot això gratis.
Sí, també el 30 de novembre, un d’aquells diumenges que las cadenes i grans supermercats
obren perjudicant els drets al descans dels seus treballadors i competint deslleialment amb el
petit comerç.
Donar a un anunci a internet una difusió viral que aconsegueixi que milers d’internautes el
comparteixin. Utilitzar la capacitat que tenen els teus amics d’arribar al teu cap i al teu cor per
fer arribar la publicitat de la seva mà, aconseguint una proximitat emocional que mai tindrà
un anunci convencional. Que aquest anunci identifiqui la marca publicitada amb sentiments
nobles com la compassió reforçada amb la imatge innocent d’algun nen fill d’un pare ple de
bons sentiments. És una versió sintetitzada dels millors somnis de qualsevol cap de publicitat.
Doncs això ho han aconseguit multinacionals com Danone. Gent que conec ha oblidat,
per un moment, els seus coneixements sobre el paper de les multinacional alimentàries en
l’empobriment del planeta, per prémer “Compartir” a un anunci de Danone i inundar el meu
ordinador d’angelicals nens menjant danones . Com i quan? Amb la publicitat del gran recapte.
I tot això gratis.
El fruit immediat ha estat un increment de vendes destinades a la donació de 3.634.000 tones,
més les vendes induïdes de la gent que s’acosta al supermercat , més els efectes de la publicitat
a mig i llarg termini, més la neteja de cara , més... I tot gratis.
Però, se’ns dirà, què importa qui treu beneficis si així s’ajuda a pal·liar els greus problemes
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