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De què va aquest llibre 

i qui l’hauria de llegir
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Aquest no és un llibre innocent. La seva intenció és transformar 
les persones que el llegeixin. A través d’aquestes pàgines li 

volem mostrar una visió global de la realitat social i econòmica 
actual, perquè comprengui els problemes que hi ha i com 

resoldre’ls.   Esperem que sigui una visió clara, comprensible i 
argumentada. A més li oferirem estratègies perquè s’impliqui 
en la transformació de la societat i sigui part de la solució que 

necessitem.

Aquest és un llibre de creixement personal que busca la 
transformació de les persones en la seva dimensió social. És 
un llibre divulgatiu per a tots els públics que es dirigeix a les 
persones que no tenen expertesa acadèmica ni experiència en el 
món associatiu o polític.

La intenció dels autors en escriure aquest llibre és que, després 

ara. La intenció, per tant, és oferir-li una visió nova i més exacta 
sobre el món. Si no entén el que passa, com podrà reaccionar 
davant d’això? 

perquè els entengui, també volem que llegir-lo el porti a implicar-
se activament per resoldre’ls.  

Estem convençuts que ens trobem davant d’un veritable canvi 
històric i volem contribuir a impulsar-lo. Quan l’Imperi Romà o el 
feudalisme s’ensorraven, oposar-s’hi no servia de res. Ara passa 
el mateix: la societat que coneixem s’està ensorrant i el més 
intel·ligent que podem fer és ajudar a emergir la societat nova 
i millor que està a punt de néixer. Així, el naixement serà més 
ràpid i el període de desconcert i patiment, més curt. 

Quina intenció té
aquest llibre?
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Per aconseguir-ho, primer oferirem una anàlisi dels problemes 
més importants que tenim com a societat, després posarem en 
evidència les falses solucions que sovint se’ns proposen per a, 

problemes actuals. 

Per tant, es tracta d’un llibre perillós. Després de llegir-lo, no 
podrà mirar el món amb la mateixa mirada de sempre. Després de 
llegir-lo, es convertirà en part de la solució. Per això necessitem 
que el llegeixi. No sols per al seu bé, sinó també per al bé de la 
nostra societat.

En la tasca d’impulsar un canvi històric necessitem totes les 
persones possibles, volem que tota persona entengui aquest 
missatge. Per això, ens hem compromès a escriure aquest llibre 
d’una manera clara. Volem que tothom ens pugui entendre: 
adolescents, joves, persones adultes… Per això utilitzem un 
llenguatge senzill, però fonamentat en una anàlisi rigorosa dels 
fets. 

Ja ho veuen, la intenció dels autors en escriure el llibre no té pas 
poca volada: volem ajudar a transformar el món!, volem ajudar a 
produir un canvi social!

I per a aconseguir-ho, necessitem que llegeixi, comprengui 
i difongui aquest llibre. Quan l’hagi llegit, difongui’l! A més 
de trobar-se en paper, veurà que també es pot distribuir 
gratuïtament en PDF: faci-ho! Enviï’l a tots els seus contactes 
per correu electrònic, pengi’l en el facebook, el twitter, en el 
seu web o el seu blog. Regali’l a la família, a les amistats, a 
les persones que treballen amb vostè… Es tracta d’un llibre 
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divulgatiu per a tots els públics que es dirigeix, especialmente, 
a les persones que no tenen expertesa acadèmica ni experiència 
en el món associatiu o polític.

Necessitem transformar el món i volem que s’hi impliqui!
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Com fer servir aquest llibre?

Aquest llibre pot ser utilitzat en tres nivells diferents: 

1. Per a comprendre el que passa en el món i conèixer les 
solucions possibles. 

2. Per a enamorar-se d’un canvi social imprescindible i desitjar-
lo amb força. 

3. Per a obtenir eines i transformar realment la nostra vida 
quotidiana.

Hi ha molts llibres que només desitgen ser llegits. Aquest és un 
llibre diferent. Aquest llibre vol arribar a la seva ment, al seu cor 
i a la seva capacitat d’acció.

El primer pas consisteix a llegir-lo. D’aquesta manera podrà 
comprendre què passa en el món, per quines causes i les 
principals solucions que hi ha. En llegir-lo, la nostra ment 
comprèn el camí: si es té un mapa prou aproximat, pot arribar-
se a qualsevol lloc. Aquest pas és imprescindible i és el primer 
ús del llibre. Naturalment, en un mapa no hi ha totes les girades 
que fa un camí, però per experiència sabem que això no ens cal 
per a orientar-nos.

El segon pas és que s’escolti el cor mentre el llegeixi. Aquest 
llibre busca que desitgi canviar el món, que vulgui transformar la 
realitat, que desitgi dur a terme canvis en la seva vida, tant en 
l’entorn immediat com en el d’altres persones.
 
A vegades tornarà a llegir el llibre per recordar certes idees. 
Faci-ho i escolti què li diu el cor. Deixi’s enamorar per les seves 
propostes i escolti’s el cor mentre el llegeixi: aquest és el segon 
pas. Si ho fa, no sols tindrà un mapa, sinó el desig d’emprendre 
el viatge. 
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El tercer pas és actuar. No n’hi ha prou amb tenir un mapa 
d’un lloc bonic i ganes d’arribar-hi: cal començar el viatge 
recordant que un recorregut de milers de quilòmetres s’inicia 
amb un primer pas. En la pàgina web www.senseenemics.org, 
a més d’ampliacions del que aquí s’explica, hi trobarà accions 
concretes per a poder-ne aplicar algunes a la seva vida, tant en 
l’àmbit personal o familiar, com en el col·lectiu: propostes per 
a grups, municipis… Això canviarà el seu entorn més immediat 
i l’acostarà realment al nostre destí. En la mateixa pàgina web 
també trobarà un espai per a fer propostes i enriquir la llista de 
recursos que oferim. Faci les propostes que consideri oportunes.  

Els autors d’aquest llibre hem evitat tant com ens ha estat 
possible introduir dades estadístiques, així com citacions 
d’estudis o altres llibres sobre les matèries tractades. Invitem el 
lector a consultar-les en la pàgina web senseenemics.org.

En resum, aquest llibre es fa servir correctament quan 
comprenem els canvis que s’hi proposen, hi impliquem el cor i 
ens decidim a dur-los a terme en el nostre entorn. No és un llibre 
innocent, sinó un llibre destinat a transformar la pròpia vida i el 
món. Gaudeixi’n!
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Qui ha de llegir aquest llibre? 

Aquest llibre és per a vostè, si vol entendre l’actual situació 
social i econòmica que vivim amb la intenció d’acostar-se a la 
veritat, evitar ser manipulat/ada i obtenir orientacions per a 

transformar-lo. 

El món és complicat, però hem d’exigir que les explicacions 
que ens en donin siguin en llenguatge planer. No advoquem per 
infantilitzar les respostes, sinó per explicar-les amb rigor seguint 
quatre criteris bàsics: 

1. Explicar el que és complex amb paraules senzilles.
2. Centrar-nos en els temes més importants, deixant els 

secundaris a una banda. 
3. Evitar l’error de dividir el món entre «bons i dolents».
4. Explicar-ho de manera que convidi a l’acció per a millorar 

el món. 

:@;.#)%0&(.&,"(&+-&)34;.(@&
%4/&;%0%".(-&-($J#..(-&

Encara que el que passi sigui molt complex, hem d’exigir a les 
persones que ho estudien l’habilitat d’explicar-ho amb claredat. 
Si una persona experta no pot explicar clarament a la majoria de 
la gent allò que coneix, és que encara no ho domina prou. 

Les paraules fosques i les expressions difícils solen ser una mostra 
d’incapacitat de qui explica o una estratègia per a evitar que 
s’entengui i retenir el poder en aquesta àrea del coneixement. 
Cap d’aquestes dues coses no és acceptable i no les farem en 
aquest llibre. 
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2($'0%0b$3-&($&(.-&'(4(-&4+-&#4;30'%$'-c&
8(#@%$'&(.-&-()"$8%0#-&%&"$%&/%$8%&

En aquest llibre no volem (ni podem) explicar-ho tot. Ens 
limitem a explicar aquelles coses que si fossin transformades 
causarien un impacte més gran. Així és fàcil que, en llegir el llibre, 
puguem recordar els punts fonamentals i exigir-los. I, després 
d’aconseguir-los, haver contribuït a transformar positivament el 
món. 

No volem omplir aquest llibre de molta informació. Encara que 
conèixer les coses amb profunditat és bo, per a comunicar el 
més important hem de poder separar les idees principals de les 
secundàries. En aquest llibre remarquem les principals perquè 
les pugui conèixer, focalitzar els esforços a fer-les realitat 
i, d’aquesta manera, transformar profundament la realitat 
millorant-la. 

:6#'%0&.C(0030&8(&8#6#8#0&(.&4*$&
($'0(&L/3$-&#&83.($'-M

Pretendre que el món es pot dividir entre «bons» (nosaltres) i 
«dolents» (els altres) és un error. Mentre no comprengui el punt 
de vista de les persones que pensen diferent de vostè, no podrà 
buscar una alternativa que inclogui la seva realitat i la nostra. Per 
això, en aquest llibre no demonitzarem els que pensen diferent, 
sinó que explicarem els costos del seu pensament i mirarem 
d’oferir una alternativa millor per a tots plegats.

Intentem fer avançar el món a favor d’unes idees que creiem 
millors que les actuals, sense necessitat d’anar contra ningú. 
Això no ens impedirà dir el que pensem i censurar moltes 
conductes, però no caurem en l’error de pensar que els que les 
segueixen són «males persones» o «pitjors» que nosaltres. 

La nostra intenció és voler veure la veritat i, per tant, només 
volent entendre els que actuen diferent de nosaltres podem 
deixar caure les nostres pròpies idees preconcebudes sobre 
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com ha de funcionar el món. Aquesta és la forma d’acostar-nos 
a la veritat, sigui quina sigui. 

:@;.#)%0b73&8(&4%$(0%&,"(&)3$6#8#&
%&.C%))#*&;(0&%&4#..30%0&(.&4*$&

Escrivim aquest llibre per millorar el món. Creiem que el canvi és 
possible i que és possible ara, i que nosaltres hem d’actuar com 
a protagonistes d’aquest canvi. 

Per això el nostre llibre anima a l’acció. Sabem que un viatge de 
milers de quilòmetres es comença amb un primer pas. I ja n’hem 
fet molts. Animem a caminar. Animem a fer canvis per construir 
un món diferent. En el nostre llibre oferim pistes concretes per a 
actuar.  No cal que estigui tot canviat, per a començar a actuar. 

potenciar l’acció.
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Qui no ha de llegir 
aquest llibre? 

No llegeixi aquest llibre si a vostè només li importa el seu 

podria ser-li útil: els perills derivats de la injustícia i el dolor 
també planen sobre vostè.

Aquest llibre no servirà de gaire per als que ja tenen les seves 
respostes i no desitgen posar-les en dubte: si no s’escolta, com 
es pot canviar? Tampoc no serà útil per a les persones que 

No ens volem allargar més en aquest punt. Creiem que ja ha 

encara que només li importi el que li passa a vostè i cregui que 
està fora de perill (perquè té feina, perquè té estalvis, o pel 
motiu que sigui), en llegir el llibre potser descobrirà que el perill 
també plana damunt seu. 



SEGONA PART

Diagnòstic
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NO TINGUI FE EN EL SISTEMA: ENTENGUI’L

En el passat els poderosos demanaven que la gent tingués fe en 
el que predicava la religió. No calia entendre-ho. Les contradic-
cions se soterraven sota el mantell de la fe.

l’ordre natural, però no en l’ordre social.

En l’ordre social se’ns contínua demanant fe. Una fe cega.
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Economia per damunt
dels individus

El diagnòstic de la nostra malaltia social és clara: els diners són 
més importants que les persones. Això comporta patiment i 

dolor: si algú no té diners, tindrà moltes possibilitats de passar-
ho malament, de no tenir assistència sanitària, menjar, casa o 
una educació digna. Aquesta és la malaltia social que tenim.

viure en condicions dignes. Avui, el desenvolupament tecnològic 

recursos de què disposem tothom podria viure dignament. Ningú 

Hi ha dues raons fonamentals: n’hi ha prou per a tothom i, a 
més, perquè qualsevol problema local pot tenir conseqüències 

globals en un món que ja no té fronteres. Més enllà de qualsevol 
ideologia, el «o tu o jo» ja ha passat a la història. El «nosaltres» 

–tots junts– és més actual que mai en el món en què vivim.

«Mori’s: és més barat». Ningú no voldria anar a un hospital en 
què l’interès econòmic estigués per damunt de l’interès dels 
pacients. Seria horrible saber que, després de comprovar la 
seva capacitat econòmica i sabent que necessita una medicina 
determinada, no la hi donessin perquè «no pot pagar-la i a 
l’hospital li resulta més rendible que es mori que mantenir-lo». 

«Vagi-se’n: no és rendible». Tampoc ningú no voldria pertànyer a 
una família en la qual l’abandonessin si no fos productiu: «Vinga, 

la nena, que no sembla que hagi de ser gaire útil… Ja anirem a 
l’orfenat més endavant a buscar-ne una altra que estigui en més 
bon estat…»
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Bé, una cosa semblant és el que passa amb el sistema econòmic 

afecten. Hem de pensar per a desemmascarar-les.

Tot l’esforç social dels governs i l’administració està centrada 
en el fet que l’economia funcioni.  Però la gent concreta no 

però la gent no interessa; el que interessa és l’economia. La 
creença és que «quan l’economia funcioni tots anirem bé». 

Es rescaten bancs, però no hi ha diners per a «rescatar» les 
persones que es queden al carrer.
No hauria de ser al revés? No hauria de ser que quan tots anem 
bé això voldrà dir que l’economia funciona bé?

Però la realitat és una altra. Només importen els que poden 
pagar i/o treballar. La resta no interessa. De fet, els que no 
poden pagar ho passen molt malament mentre parlem de 
millorar l’economia. No és nou, durant dècades hem deixat morir 
–i ignorat– milions de persones; però estaven en altres països i 
no ens importava. Ara ens toca –i cada dia que passi ens tocarà 
més– a nosaltres. Tant de bo aquesta crisi ens serveixi per a 
despertar-nos. Tant de bo ens serveixi per a descobrir la gran 
equivocació de posar l’economia per damunt dels individus. 

tots aniríem bé. És un gran error, perquè no hi ha mai «prou 
diners per al que veritablement importa». Ni tan sols quan aquí 
hi havia diners per a créixer bojament amb les nostres rajoles, els 
diners no es van destinar mai prioritàriament a «cuidar la gent», 
sinó a multiplicar-se. Hi havia molles per als que ho passaven 
malament, però només molles.

La imatge de l’economia com una font que quan sobreïx arriba 
a la gent, també és, doncs, falsa. L’economia troba mitjans per 
a invertir en ella mateixa, és a dir, per a continuar deixant de 
prioritzar les autèntiques necessitats de la gent.

Hem perdut el nord. No es tracta de tenir molts diners per 
a, després, buscar el benestar de les persones. Es tracta del 
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contrari: concentrar-nos en el benestar de les persones i posar 
els diners i tot el que faci falta (empreses, govern, bancs, 
educació, sanitat…) perquè el benestar sigui tan alt com es 
pugui. 

Això ja es fa, amb naturalitat, en certs àmbits. Per exemple, 
és el que intenten fer els equips docents en les escoles en 
donar a cada estudiant el suport que necessita per a aprendre, 
o els equips sanitaris quan li recepten el que necessita i no el 
més barat, o quan la família li dona un suport incondicional per 
assegurar el seu benestar…

Bé, es tracta d’adonar-nos que això és el que hem de fer. 

L’economia ha d’estar al servei del benestar de les persones, i 
hem de considerar els diners com un mitjà per a això, no com un 

que passa i, per tant, haver fet ja mig camí. 

Que no el confonguin: no es tracta de res complicat, sinó d’una 
cosa simple! El que serà complicat, potser, arribar-hi. Però de 
com fer-ho, en parlarem més endavant. Ara n’hi ha prou amb 
deixar clara aquesta idea: situem al centre el benestar de les 

pot entendre-ho un nen o una nena de deu anys… Com  ho hem 
pogut oblidar, nosaltres? Serem capaços de recordar-ho?
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La crisi no és (només) 
econòmica

Els valors que regeixen el nostre món ens han portat a una 
contradicció tan gran que tot el sistema està vora el col·lapse. 
No es tracta només d’una crisi econòmica, sinó d’una crisi del 
mateix sistema provocat pels valors que el regeixen. Per això, 
ara estem davant d’una oportunitat única per a transformar i 
millorar el món. Una oportunitat única per a canviar el que és 
intern i el que és extern, els nostres valors i la nostra acció. 

El món no havia estat mai tan ric. La fam, la desigualtat, la 
desocupació i la pobresa actual no són degudes a l’escassetat, 
com ho van ser en els últims segles. Avui dia és possible 
construir una societat més igualitària, més justa, perquè hi ha 
la possibilitat material de fer-ho. L’obstacle que ens impedeix 
construir un món més just no és, doncs, tècnic, sinó conceptual 
o de visió: hem de visualitzar un nou model social per a canviar 
l’actual.

La crisi és producte d’uns valors que produeixen pobresa i 
desigualtat quan no cal que n’hi hagi. Per això no és una crisi 
econòmica, sinó una crisi de valors del mateix sistema. Una 
crisi del sistema: els seus valors ens porten a viure el dolor que 
ara vivim. Si valorem els diners per damunt de les persones és 
impossible que passi una altra cosa. 

Però, per això mateix, la crisi ens dóna una extraordinària 
oportunitat per a construir un món millor: la crisi ens ha 
despertat. Fins ara ignoràvem les injustícies més enllà de les 
nostres fronteres. Ens semblaven inevitables. Si la ciutadania 
occidental s’hagués posicionat a favor d’una noves relacions 
més justes, segurament el món s’hauria transformat. Però 
estàvem massa bé per a mirar més enllà del nostre melic. La 
crisi ens ha despertat. Per això és una gran oportunitat. Ens 



22

anima a veure que el nostre malestar té les mateixes arrels i 
ens anima a implicar-nos en un canvi dels valors del món. Un 
canvi evident: les persones han d’estar en el centre del nostre 
interès, no els diners. L’important és que les persones tinguin 
benestar, no que els diners s’amunteguin en comptes bancaris 
d’unes poques persones o empreses. 

Si la crisi és de valors, els hem de canviar. Si no és només una 
crisi econòmica puntual, sinó una demostració que el sistema no 
funciona, hem de canviar de valors i de sistema. El dolor viscut 
en pròpia pell ens anima a actuar. 

És veritat que la crisi econòmica, en realitat, només afecta alguns 
dels països més desenvolupats, que el seu impacte és molt 
desigual i que en la majoria de països en via de desenvolupament 

anterior en el camí que, més d’hora o més tard, ells mateixos 
recorreran si segueixen el nostre model de creixement. La seva 
situació, amb una economia encara sense arribar al col·lapse, 
però que avança en la mateixa direcció que les nostres, ens 

Ara sabem que hem de transformar els valors que regeixen el 
nostre món. I sabem que és possible. Els canvis que s’han viscut 
al llarg de la història de la humanitat ho demostren. Amb la crisi 
ha caigut el mite que vivíem en el millor sistema possible i que 
no hi havia alternatives al sistema actual. N’hi ha. I es poden 
posar en pràctica . Aquest llibre vol ajudar a dibuixar un mapa 
esquemàtic per a arribar-hi i la pàgina web www.senseenemics.
org brinda més informació. El mapa és fonamental; sense mapa 
caminaríem perduts. 

La història de l’esclavitud, per exemple, demostra que el que 
sembla inamovible –perquè sustentava econòmicament tota 
una societat– pot ser canviat. Aquest llibre critica el sistema 
actual per obsolet, però, a més, ofereix una alternativa que ens 
indiqui cap on avançar. 

En aquest nou segle que comencem, hem d’iniciar una 
transformació global de la societat. El dret a la vida digna i al 
benestar ha d’estar en el centre del nostre sistema i del nostre 
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estil de vida. Superar la injustícia, l’abús i la pobresa han de 
ser objectius a aconseguir. La crisi ens hi ajudarà, perquè ens 
desperta.

Hem d’assegurar als habitants de la Terra actuals i futurs una 
vida digna. Per primera vegada en la història de la humanitat, 
això és tècnicament possible: hi ha prou coneixements, aliments 
i recursos per a assegurar-ho. Només necessitem un canvi 
de valors. Els actuals valors són injustos i estan desfasats. 
Pertanyen a una època d’escassetat en què la supervivència 
d’uns, implicava la mort d’altres. Ara ja no cal, ja no és així. 
Podem canviar. Més, encara: canviar els valors que ens han 

Però –i això no ens cansarem de repetir-ho al llarg d’aquest 
llibre– no es tracta de combatre els que són rics, sinó d’eliminar 
les causes de la pobresa i la injustícia en les seves arrels, de 
treballar a favor d’allò més just. Es tracta d’oferir un nou sistema 
social en què sigui senzill i natural tractar les altres persones 

i organitzatiu que generi benestar i justícia d’una manera més 
senzilla i natural que generar el contrari. Així, el fruit serà una 
societat més justa i equitativa.  

Una societat igualitària potser semblarà llunyana i difícil 
d’aconseguir, però aquesta crisi ens obligarà a treballar per 
aconseguir-la. D’altra banda, no fer-ho resultarà molt més car 
per a tothom: pobresa, tensió social, violència, baixes cobertures 
sanitàries i educatives, contaminació, exiliats econòmics… 
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vivim, construïm un món millor. Situem les persones en el centre 
de la nostra preocupació. Aquest gest senzill provocarà un canvi 
total en la nostra societat. Heus aquí la nostra oportunitat. 
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El creixement té límits

Tothom creu que hem de créixer per a sortir de la crisi. Quan 
per la televisió diguin que hem començat a créixer, declararan 

que la crisi s’ha acabat. Però créixer, ¿és, realment, una solució 
al nostre problema? Créixer incrementarà la nostra felicitat i la 

de la resta de les persones?

Si una criatura de deu anys pot entendre que el benestar de la 
gent és més important que acumular diners com el tío Gilito, 
és ben clar que també pot entendre una cosa òbvia: com que 

cas. Quan talem un bosc, necessitem molts anys perquè aquest 
bosc torni a créixer. Però encara és pitjor en altres casos: quan 
extraiem petroli o metalls d’una mina, es tornen més escassos 
i es necessiten segles per a tornar-ne a gaudir. I encara pot ser 
pitjor: quan extingim les balenes, per exemple, desapareixen per 
sempre. 

Les accions que fem tenen conseqüències. I no sembla bona 

ho és. Per exemple, en l’actualitat, Espanya consumeix molts 
recursos naturals amb molt menys temps del que la natura 
necessita per a reposar-los. De fet, el consum de gener a abril 
seria l’única cosa que la Terra podria tornar a reposar de forma 
natural. El que consumim de maig a desembre no es reposa amb 
els nostres propis recursos naturals. Per tant, o bé ho pagaran 
les futures generacions amb escassetat o bé traslladem aquesta 
obligació a altres països, que és el que algunes persones expertes 
denominen «deute ecològic». Sigui com sigui, aquesta manera 
de viure no es pot exportar a tot el món, ni es pot mantenir 
durant molt més temps. Hem de canviar. 

En la televisió poden insistir que créixer és fantàstic. Però si no 
millora el benestar de la gent, no ho és pas tant. En realitat, 
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no hauríem de perseguir el creixement, sinó la felicitat de les 
persones.

El creixement del Producte Interior Brut –el creixement de la 
riquesa material produïda– pot ser un bon indicador indirecte 
del benestar que hi ha en un país, però només en les primeres 

sortir de la pobresa i el retard. Seguir-lo utilitzant després com a 
indicador de benestar és tant com continuar utilitzant les taules 
de creixement infantil en l’edat adulta. És evident que, arribats 
a una edat, el nostre creixement com a persones ja no passa per 
continuar augmentant de pes, encara que en els primers anys de 
vida aquestes taules sí que foren un bon indicador indirecte del 
nostre benestar. De fet, és tot al contrari: continuar guanyant 
pes és un indicador de malaltia.

El PIB és un instrument que, a més, pot ser molt poc transparent. 
No ens diu res sobre si en un país es respecten els drets humans 
o no, si es comercia amb armes o no, si es respecta la natura 
o no. El seu creixement, doncs, pot estar molt allunyat de 
l’augment de benestar. Per això seria molt millor mesurar el 
creixement del Grau de Felicitat de la Gent. De fet, això ja es 
fa en alguns llocs. No inventem res de nou. En parlarem més 
endavant. No és difícil. Simplement cal canviar les prioritats: la 
felicitat per damunt del creixement. L’objectiu no és créixer, 
sinó el benestar de les persones. 

De fet, el que necessitem és tot al contrari: decréixer amb plena 
consciència i sentit. La nostra societat ha d’estructurar-se de 
manera que el nostre estil de vida no esgoti el planeta. I això 
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hem de fer-ho de manera que el nostre benestar sigui superior. 
Per tant, hauríem de començar a prioritzar un estil de vida 
confortable, segur, humà i ecològic que ens portarà a viure millor 
i a ser més feliços. No es tracta de malgastar, sinó de viure amb 
confort i benestar. Si posem el benestar al centre de la nostra 
societat –en lloc dels diners–, la nostra vida millorarà sense gaire 
esforç. És lògic: creix el que es cultiva. Així, doncs, ocupem-nos 
de cultivar benestar i collirem benestar i felicitat. 
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Un món d’extrems que 
s’allunyen

El nostre és un món de desigualtats i extrems. I això augmenta. 
Abans, el 20% de la població tenia el 85% de la riquesa. Ara 
aquest 85% de la riquesa s’ha concentrat: està en mans del 
10% de la població. La riquesa es concentra cada vegada 

més i això produeix un problema fonamental: les desigualtats 
s’estenen i, amb elles, les injustícies. Amb la crisi actual podem 
entendre que totes i tots estem en perill. Hauríem de fer alguna 

cosa, oi? En aquest llibre li expliquem què i com. 

No es tracta que «hi ha unes persones molt dolentes –i molt 
llestes– que ens manipulen a tots». Si existissin persones tan 
llestes, potser mereixien continuar manant. Després de tot, si 
són capaços de manipular el món, deuen tenir uns criteris que ni 
tan sols podem entendre… 

Però no es tracta d’això. No és un problema de «persones 
molt llestes i molt dolentes», sinó d’un sistema que genera 
desigualtat. Per tant, encara que canviïn les persones que ara 
concentren la riquesa, la desigualtat es continuarà generant. És 
una cosa semblant a jugar a indis i vaquers: mentre juguem 
a aquest joc, els indis i els vaquers continuaran existint, no 
importa que vinguin més persones a jugar, hauran de triar entre 
fer d’indis o de vaquers. 

Per tant, el que hem d’entendre és que el sistema actual facilita 
que grans empreses vagin concentrant més i més diners i 
poder. Si una empresa fa fallida, serà absorbida per una altra 
i, evidentment, aquesta segona concentrarà més diners i 
poder. No hi ha escapatòria. O es creix i es menja més mercat 
o s’és menjat. El sistema facilita la generació de monopolis. I 
els monopolis estan fora del control de tothom: tenen tant de 
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poder que poden manar per damunt de la política… 

No es tracta de lluitar contra «els dolents»,  un problema de 
persones concretes realment malvades, ja que no són el veritable 
problema; sinó d’establir un sistema que faciliti que la riquesa 
que tots contribuïm a generar es distribueixi d’una altra manera. 
En aquest moment tenim un sistema en què la riquesa i el poder 
es concentren, i això estén la pobresa i la injustícia. Hem de 
canviar les regles del joc perquè la igualtat i el benestar siguin el 
producte de la inèrcia. 

Ja n’hi ha prou de jugar a indis i vaquers, lluitant un bàndol contra 
l’altre; hem de començar a implantar jocs d’ajuda i cooperació. 
D’aquesta manera, la justícia i el benestar seran productes 
naturals d’aquesta forma de relació. 

Es tracta de canviar el xip mental: situem la gent i el benestar al 
centre del nostre treball, del treball de les Administracions, de 

dels barris, de les empreses… i el resultat positiu serà inevitable. 
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La política minvant

Per a millorar el món hem de recuperar la dignitat de la política: 
hem de recuperar la democràcia, hem de ser escoltats, tenir 

a posar novament l’economia a les nostres ordres. Els diners 
no han de dictar la nostra vida; hem de recuperar el poder. No 
parlem malament de la política: recuperem-la i fem fora els que 

abusen del lloc que ocupen.

La política està desprestigiada. Sovint se senten opinions com: 
«tots els polítics són iguals», «jo sóc apolítica», «tots els polítics 

en la democràcia. Afortunadament, la gent té molt clar que la 
democràcia és el millor sistema polític per a afrontar tots els 
nostres reptes.

política està fent créixer els índexs d’abstenció i que s’estengui 
la desil·lusió a l’hora d’implicar-se políticament.
Però convé no oblidar que és impossible ser apolític en una 
democràcia, perquè no implicar-se ja és implicar-se, contribuir 
que les coses es decideixin en una determinada direcció. No 
decidir ja és una decisió.

Els mitjans de comunicació tenen una certa responsabilitat en 
aquesta desnaturalització de la democràcia que vivim. Per a 
poder-se coresponsabilitzar cal disposar fàcilment de la millor 
informació possible, informació no esbiaixada, ni manipulada per 
interessos particulars que no tenen res a veure amb el bé comú. 
Sovint, alguns mitjans de comunicació no compleixen aquesta 
funció. S’emparen en la llibertat d’expressió i en la llibertat de 
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social és, en aquest cas, una completa declaració de guerra 
a la democràcia. Sense mitjans de comunicació veraços, la 
democràcia no és possible.

Els mitjans de comunicació han de ser un mirall del que passa, 

altaveu dels grans poders econòmics. Sí, de nou la mateixa idea: 

dels mitjans de comunicació. 

Criticar la política és una forma subtil de no implicar-se. I és 
imprescindible que vostè s’impliqui. Si vostè no s’implica, per 
què s’han d’implicar els altres? Si vostè no s’anima a canviar 
el món, per quin motiu els altres han de fer-ho per vostè? Que 
potser és especial, vostè?



TERCERA PART

Remeis que no curen o com 

apagar incendis amb gasolina
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Quins són els remeis que ens proposen davant d’aquest 
diagnòstic? Realment són útils per a la majoria de la població?
O incrementen el risc de convertir-nos en una societat més 
injusta i plena de pobresa? Ens porten a viure amb més atur 
i més incertesa? O ens condueixen a una societat més justa, 
cohesionada i feliç?

Analitzem quines solucions ens proposen i ens adonarem que les 
hem de rebutjar. Ens estan animant a apagar el foc de la crisi 
amb gasolina. 

Llegeixi-les amb atenció, faci-les seves i comprengui com ens 
estan confonent. Que no el confonguin! La seva comprensió és 
imprescindible: després podrà explicar-ho a més persones. La 
seva veu és molt necessària. Canviar el món és possible, però 
necessitem que es comprengui bé què rebutgem i per què. 

No és possible fer un món millor amb ignorància i odi: construiríem 
un món ignorant i venjatiu. En canvi, sí que podem canviar el món 
comprenent les causes dels problemes, buscant alternatives i 
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i dir que «tots són iguals i que són uns lladres» és habitual. Però 
si les persones del carrer no recuperem el nostre poder (i això 
és política) continuaran manant els poders econòmics (és a dir, 

els que més tenen, en comptes dels que més som). 
Realment ho desitja, això? 

Per a recuperar la democràcia i viure en una societat justa, hem 
de recuperar el nostre poder, reivindicar que podem pensar per 
nosaltres mateixos i tornar a posar la política a les nostres mans. 
No hi podem renunciar, ni desentendre’ns-en. No n’hi ha prou de 
queixar-se. Cal tornar a prendre les regnes.  

L’acció social és acció política: projectes col·lectius, 

triar representants i l’acció governamental! Si els nostres 
representants i el govern no tenen poder, si estan deslegitimats, 
com ens salvarem de la dictadura de les grans multinacionals i 
dels diners? 

L’acció governamental ha de ser un instrument per a construir 
un món més just, posar l’economia al servei de les persones i 

menys que els diners. El més important som les persones, no els 
diners.

Que no el confonguin: deslegitimar la política ha estat un gran 
èxit dels poderosos! Els que ho podien transformar han perdut la 
capacitat de fer-ho perquè la ciutadania els ha retirat el suport. 

força com a col·lectiu. Però la unió fa la nostra força. I defensar 

Menysprear la política
no és la solució 
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Hem de deixar de pensar en nosaltres com a consumidors i 
començar a pensar-hi com a ciutadania, i això implica mirar-nos 
des d’una visió política: utilitzar el nostre poder. La política i 
també l’economia han d’estar al nostre servei. Arriba l’hora que 
les persones del carrer o el poble protagonitzem la política i 
exigim el que necessitem. 

Per a fer-ho haurem de trencar la inèrcia de la crítica global 
a la política, ja que ens debilita. També haurem de trencar la 
ridiculització de les persones que desitgen un canvi social: 
no són ignorants idealistes o ingenus dels quals riure’s. Millor 
escoltar els seus missatges per a decidir en conseqüència. Titllar 
d’idealistes els qui demanen un canvi, ha estat un altre triomf 
dels poderosos. Demanem el que necessitem, treballem per 

Si renunciem a la política i ridiculitzem els qui ens indiquen 
possibles camins, com aconseguirem que la injustícia actual 
desaparegui?

Tots som responsables del que passa. Ara el govern, per a 
sobreviure, ha d’estar bé amb els grans grups econòmics 
i seguir-los el joc. Si no ho fa, el país es converteix en diana 

tot el món. 

Quan el govern democràtic es veu superat i perd la capacitat 
per a ser un contrapès polític davant les grans corporacions, és 
clar que no és el moment de rendir-se. Al contrari, la societat 
civil ha de recuperar una altra vegada el seu pes, recuperar la 
política. Aquest anhel era evident i àmpliament compartit quan 
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el nostre país sortia d’una dictadura. Ara hem permès que els 
diners manin. Es tracta també d’una dictadura, perquè ens deixa 
sense possibilitats reals d’intervenir políticament. Però podem 
recuperar el poder. No serà fàcil, però no fer-ho és molt pitjor. 
No hi ha alternativa.

Recordem-ho: l’existència de la política, de les institucions, de 
les lleis transparents i clares, així com de la capacitat per a 
fer-les complir són la garantia de la nostra llibertat. No podem 
dimitir, hem de recuperar aquest poder. 
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Confiar en els experts 
de sempre no és la solució

amb el canvi anteriorment? Compraria croquetes en un mercat 
on venen carn podrida? ¿Creu que una persona que l’ha conduït 

a l’abisme pot donar-li lliçons sobre cap on ha d’anar, vostè, 

saltar a l’abisme després d’haver-nos-hi portat, és un acte 
d’intel·ligència.

Els mitjans de comunicació es fan eco contínuament de 
les propostes que el Fons Monetari Internacional (FMI) i el 
Banc Mundial suggereixen per salvar-nos. Però totes dues 
organitzacions funcionen amb les creences antiquades que 
primer s’ha de salvar les entitats i, amb el que sobra, les 
persones.

som.

De fet, el president de Bankia –un banc que va mentir per evitar 
la fallida, que ha enganyat milers de persones per vendre’ls 
les seves accions i un llarg etcètera– també va ser president 
del FMI. Les mateixes persones que ens han portat al desastre 
actual ens volen donar la recepta per a salvar-nos. Però les 
seves receptes continuen tenint el mateix defecte: les persones 
no són l’important, sinó els guanys econòmics en si. 

Aquestes mateixes persones demanen que l’economia estigui 
separada de la política, és a dir, que ningú no la pugui regular. 
Demanen que l’economia sigui autònoma. Però, realment volem 

que mani sobre tota la resta? 
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Aquestes persones que es consideren expertes perquè ens han 

riquesa, encara que es concentri en poques mans, sempre i d’una 
manera automàtica s’acaba repartint entre totes les persones. 
Però, que no el confonguin!, l’experiència demostra que no és 
així: que hi hagi persones molt riques no implica que la resta 
visqui amb dignitat. Més aviat al contrari: quan hi ha persones 
molt riques és fàcil que passin, gairebé sense veure’ls, per sobre 
els drets dels que tenen menys.

equivocar-se del tot. És sortir del foc per caure a les brases. La 
resposta no la poden donar els que han dirigit bancs, empreses 
i organitzacions que han mentit per l’avarícia dels diners. No es 
pot ser jutge i part. I, com acrediten moltes proves, un gran 
nombre dels experts més reconeguts i amb més poder tenen 
també interessos particulars. No estem defensant, en absolut, 

no hauria de desactivar la seva capacitat crítica senzillament 
perquè algú es presenta amb «bata blanca». Tenim criteri. Podem 
distingir qui, amb títol o sense, no desitja més que promoure els 
seus propis interessos, a costa dels de la majoria de la població.

I això implica que nosaltres, la gent del carrer, no hem de 
renunciar a la nostra responsabilitat: hem de portar a judici els 
que hagin mentit i hem d’exigir una forma nova d’organitzar el 
nostre sistema bancari, entre moltes altres coses que anirem 
detallant. 
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 Tornar a créixer
no és la solució

Somiem que algun dia ens anunciaran per televisió que el país 
està tornant a créixer i que la crisi s’haurà acabat. Somiem 
que aquest dia serem feliços. Però això és fals: el tipus de 

creixement que mantenim és insostenible ecològicament. La 
societat malgastadora no ha de tornar i el nostre compromís és 

fer que la pròxima societat sigui més justa que l’anterior. 

Hi ha una escena memorable en la pel·lícula Els germans Marx a 
l’Oest en què, mentre viatgen en un tren que volen mantenir en 
marxa sigui com sigui, comencen a cremar els vagons mateixos 
al crit de «Més fusta!». Això és el que ens està passant: estem 
destruint el planeta que ens sosté amb un model econòmic 
insostenible i ens fan creure que hem de continuar creixent 

totalment lògic no s’aguanta per cap costat. Tot i això, és una 
creença que ens transmeten contínuament i reiteradament: 
hem de tornar al creixement, ens diuen. Però, en realitat, hem 
de tornar al sentit comú. 

A més, ¿segur que, si creix l’economia, això crearà més justícia? 
¿Segur que, si produïm més i més, això serà la solució per a 
totes les persones? 

Quan una gran empresa creix més i més, ¿això genera 
necessàriament més justícia per a les altres persones o només 

i consumit el gros dels productes naturals, ¿podrem evitar 

món escurat? 
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és impossible. Sinó de viure amb confort, mantenint un estil 
de vida basat en un equilibri confortable que respecti el medi 
ambient i que ens permeti viure amb goig. 

Per posar un exemple senzill del món de la informàtica: no 
es tracta d’augmentar anualment les vendes d’impressores 
afegint-los un xip que les inutilitzi en arribar a un límit de pàgines 
impreses –com, lamentablement, en alguns casos, passa avui–, 
sinó de fabricar impressores sòlides i reparables durant anys, 
així com totalment reciclables quan s’espatllin.

A ningú no li interessa un creixement impossible que posa en perill 
l’equilibri ecològic de la Terra. Desterrem la idea que necessitem 
créixer més. El que necessitem és desplegar-nos millor. 

Hi ha múltiples exemples de civilitzacions que es van suïcidar per 
una sobreexplotació dels  recursos naturals, com els maies o els 
habitants de l’illa de Pasqua. Naturalment, cap d’ells no pretenia 

col·laborar. Desitgem acabar així?

Que no el confonguin: el que necessitem no és créixer, sinó 
desplegar-nos millor!
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Subvencionar els bancs
no és la solució 

Salvar els bancs perquè els diners no pateixin mentre les 
persones reals patim, no sembla pas bona idea. Sembla una idea 
molt més bona buscar el benestar de les persones, encara que 
això impliqui que alguns bancs facin fallida. També sembla bona 

idea que, si salvem un banc amb els nostres diners, és a dir, 
amb els pressupostos públics, aquest banc sigui nostre.

Catalunya, Banc de València, Nova Caixa Galícia i, molt 
especialment, Bankia, sabran on són els seus diners. 

Literalment: els diners de les retallades als serveis públics són 
allà. També hi ha els diners que no s’han augmentat del salari 
mínim interprofessional –per primer vegada des de l’any 1967!–
, així com els diners no entregats a les persones que cuiden 
familiars dependents, els diners de la suspensió de l’ajuda a joves 
en el seu primer lloguer, els diners que retallen a les persones a 
l’atur, als treballadors públics… No creguin pas que hagi anat a 
un altre lloc: està als bancs. 

Si vostè està a l’atur també és perquè el seus diners estan aquí. 
Els diners que necessiten les empreses rendibles per a potenciar 
l’ocupació estan al banc (i s’hi queden): per això no hi ha 
crèdit per a les empreses, per això no creix l’ocupació. Per això 
moltes petites i mitjanes empreses fan fallida, perquè no tenen 
liquiditat, tot i ser rendibles. També per aquest motiu la gent no 
té diners per a gastar, i les empreses venen menys, i algunes 
han de tancar, tot i que serien competitives si circulessin els 
diners… Un peix que es mossega la cua!

Ja ho veu, subvencionar la banca no és cap gran idea: com 
que els bancs estan en fallida, no donen diners. Com que els 
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bancs estan en fallida, es queden els diners de la gent i se’ls 
guarden sense donar crèdits. Com que els bancs estan en fallida, 
els salvem entre tots i molts ciutadans quedem en la fallida o 
empobrits. Però sembla que això no importa. El que importa és 
salvar els bancs. Les persones són menys importants que els 
diners. Li sembla lògic? A nosaltres tampoc. 

Això implica que les persones que han invertit diners perden la 
inversió: forma part del risc que van assumir en invertir en un 
negoci, el mateix risc que assumeix qui obre una botiga o una 
empresa qualsevol. 

euros estan assegurats. És a dir, la gran majoria dels comptes 
corrents de les persones corrents no perillen (o potser té més de 
cent mil euros al compte corrent, vostè?). El que superi aquesta 

poden recuperar part d’aquests diners quan el banc ven els seus 
actius i torna, amb aquests ingressos, el que pot. 

La ciutadania no podem salvar els bancs quan van malament 

propietaris quan van bé. Els bancs són negocis privats i han 
d’assumir el risc de fallida com la resta de negocis. No podem fer 
fallida com a societat perquè els bancs se salvin. Les persones 
som més importants que els bancs.

Algunes persones insisteixen en el fet que, si els bancs més 
grans fan fallida, tot el sistema s’enfonsa. D’això en diuen «el 
risc sistèmic». Però el que de veritat està en risc és la dignitat 
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humana. Que no el confonguin: en realitat, el sistema ha de ser 
desmuntat per a tornar-lo a muntar de cap i de nou! No serveix 
posar-hi un  pegat. L’actual manera de funcionar no serveix. No 
és pas veritat que, després de salvar-los, el crèdit hagi tornat a 

Si un banc ha de ser ajudat pels comptes públics, ha de convertir-
se en banc públic. Aquesta és una bona manera de muntar el 
sistema de cap i de nou. Ja que hi hem posat diners públics, els 
bancs ajudats ara han de ser públics i s’han de fer servir per a 
impulsar l’economia real que creï ocupació i per a impulsar un 
model de banca ètica en funció dels interessos de la població, 

Però de les solucions en parlarem després. Ara només volem 
remarcar que salvar els bancs és una solució molt pitjor que 
salvar les persones, i que, quan salvem un banc amb diners 
públics, aquest banc ha de ser públic i deixar de ser privat. 
Sembla lògic, oi?

I tot i això, hem de tenir clar que els bancs no són els enemics. 
Compleixen una funció necessària de facilitar el crèdit on cal, els 
estalvis que hem aconseguit poden ajudar aquelles persones amb 
projectes que necessiten diners per a començar, és a dir, per a 
posar les primeres pedres d’una iniciativa que després generarà 

són més importants que les persones, resulta previsible el que 
ha passat. El problema no són uns banquers o uns altres, sinó 

Per això hem d’organitzar una banca que tingui per objectiu el 
benestar social. Però ja parlarem després de solucions. 
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Demanar un rescat o 
semblant no és la solució  

Encara que s’insisteix que «hem de demanar un rescat per a 
salvar Espanya», en realitat el que es vol és demanar un rescat 
per a salvar la banca. Els bancs estrangers ens volen donar un 
crèdit que anomenen rescat perquè els bancs no facin fallida i 
ells puguin cobrar les seves imprudències. Nosaltres avalaríem 
aquest crèdit: de sobte deuríem una pila de diners (diuen que 
només els deuran els bancs, però, ni que fos així, mentre ells 
deguin diners no donaran crèdit a qui realment el necessita 

per a generar ocupació i valor social). ¿A vostè li sembla una 
bona idea convertir-se en avalador d’un crèdit perquè un banc 

estranger pugui cobrar el que va invertir imprudentment i perdre 
així els diners que caldria dedicar a la recuperació del país? ¿Que 

potser els va obligar, vostè, a invertir en això? Demanar un 
rescat genera un deute il·legítim a la població: si es produeix no 

ha de ser pagat.

Rep el nom de «deute indigne o il·legítim» aquell que els governs 
han contret sabent que va en contra dels interessos de la seva 

relació a la problemàtica del deute extern dels països en via 
de desenvolupament, però que ara, de sobte, resulta igualment 
aplicable als països més desenvolupats.

¿És digne i legítim el rescat bancari que s’imposa a la ciutadania 
espanyola obligant-la a pagar els plats trencats de les pèrdues i, 
sense tenir, com a «pagadors», ni el dret a decidir sobre la seva 
gestió? ¿És digne salvar els bancs a costa de l’endeutament de 

ajudar la banca quan perjudica la ciutadania? ¿Hem de pagar, 
vostè i nosaltres, les imprudències dels bancs estrangers i del 
país? 
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No tots els deutes que contreuen els governs són dignes. Han 
de ser analitzats per una auditoria transparent, perquè els que 
no siguin dignes no han pas de ser pagats per la ciutadania. 
Òbviament, això ho han de fer tots els països: molts governs 
de països del Tercer Món han contret deutes indignes en nom 
del seu poble, amb la col·laboració dels que prestaven aquests 
diners! Per això és just que la ciutadania no els pagui. Encara 
més: pagar-los seria injust. 

En tot cas volem deixar clara una idea: per a les persones 
del carrer, el «rescat» o semblant no és cap solució, sinó una 
injustícia i l’inici d’un gran problema: un deute immens que és un 
llast per al nostre futur. 

Durant dècades, les persones més conscienciades d’Occident 
han reivindicat la condonació dels deutes il·legítims dels països 
del Tercer Món, contrets per governs corruptes per al seu propi 

aquestes mateixes persones –i moltes més– amb la mateixa 
lògica han de clamar per la condonació dels deutes il·legítims 
dels països occidentals.

a vostè!
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Hi ha una opinió errònia molt estesa: que per a atreure 
inversions, els diners han de circular internacionalment sense 

pagar impostos i sense pràcticament restriccions. L’anomenen 
«lliure circulació del capital».  Diuen que si els diners paguessin 

impostos, fugirien aterrits del nostre país. Però això és un 
error monumental. En seguir-lo no hem aconseguit inversions 

generadores d’ocupació i riquesa, sinó ser víctimes de 

diners que no es queden, inversors que no tenen cap mena 

No és el mateix «invertir» diners per a rapinyar el que es 
pugui, que invertir per a sembrar en activitats productives que 
generen riquesa i benestar al país. De totes dues coses se’n 

sinònims no és la solució, sinó part del problema, encara que 
resulti molt útil per a alguns saquejadors.

Un cas extrem d’inversió com a saqueig és la compra de futurs 
sobre aliments. Que no el confonguin: invertir no és això! 

Des de fa trenta anys, les monedes, així com altres productes 

convertit en una mercaderia. Les transaccions purament 
especulatives, que no busquen crear cap riquesa, sinó tan sols 

majoria. Més d’un 92% dels diners que es mouen diàriament 

la gran variabilitat dels preus de les monedes, els preus de les 
primeres matèries i altres joguines del casino econòmic, no 

Que el capital circuli sense 
control no és la solució
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aporten res a l’economia real. Les persones en pateixen les 
conseqüències. 

Aquestes grandíssimes empreses internacionals d’inversions 
tenen un poder increïble. S’han constituït en l’única força realment 
mundial i s’han apropiat gran part dels mecanismes de decisió 
dels Estats nacionals. Són els nous amos. I per damunt d’ells, 
regint els seus moviments, un amo sense cara ni personalitat: 
un sistema. Qualsevol persona que n’assumeixi la direcció haurà 
de seguir el mateix camí, en cas contrari, serà acomiadada o 
ensorrarà l’empresa, que serà absorbida per una altra de més 
complidora amb els requisits d’aquesta lògica infernal… fent el 
monstre encara més gran!

I, encara que sembli increïble, aquests grans poders construeixen 
una bona imatge de si mateixos perquè controlen gran part dels 
mitjans de comunicació i han aconseguit una cosa fabulosa: han 
desprestigiat l’única força que els podria fer front: la política i 
els ideals. Però d’això ja n’hem parlat, insistint en la necessitat 
que tenim de recuperar el poder i la política. 

No es confongui: no sempre que parlen «d’inversions» es tracta 

Caldrà fer-hi alguna cosa, no li sembla? De fet tenim propostes 
molt concretes sobre aquest problema en l’apartat de solucions 
que hi ha a continuació. 
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Algunes persones defensen la idea de privatitzar propietats, 

i no el de la persona usuària. L’exemple més clar és la sanitat 
espanyola: és vox populi que per a les malalties greus la sanitat 

pública és millor que les mútues privades, ja que busca el 

Si desitgem una societat en la qual el més important siguin les 
persones i no els diners, entendrem amb facilitat que privatitzar 
els recursos i serveis fonamentals no és una bona idea, ja que 

passa una mala època. Tots podem anar a parar a l’atur o passar 
moments durs i és just que la societat ens protegeixi en aquests 
moments, igual com nosaltres protegim els més desfavorits 
quan podem.

D’altra banda, privatitzar les empreses públiques és pa per a 
avui i fam per a demà: és destruir el que ha costat anys i panys 
de treball dels nostres predecessors per uns diners que duraran 
molt poc. No les podem tirar per terra per uns pocs milions. 

Però, a més, hi ha un altre motiu de fons a valorar: vendre el 
que és comunitari i privatitzar-ho és fer el joc als que provoquen 
la crisi. Molts d’ells s’estan fregant les mans amb la idea 
d’aconseguir les nostres empreses públiques a preus de ganga. 
L’estratègia d’atacar un país i quedar-se les seves empreses a 
preus d’oferta no és positiva per a la gent del carrer. No els ha 
de sortir bé, si no, sempre intentaran repetir l’estratègia. 

No es confongui! Les grans empreses multinacionals i els bancs 
que ens demanen subvencions després de generar la crisi, en 

Privatitzar no és la solució 
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el fons, són els que s’ho quedaran tot! ¿Li sembla bona idea, a 
més, fer-los aquest regal per empobrir-nos més nosaltres?
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Les retallades 
no són la solució 

està bé. Però reduir les despeses congelant pensions, congelant 
el salari mínim interprofessional, reduint sous, eliminant pagues 

extres… produeix el resultat contrari a allò que es busca! En 
fer-ho, no es gasta tant, no es paguen tants impostos, l’Estat 

Retallar, simplement, no és la solució. 

Per exemple, quan l’Estat ingressa 10 euros i en gasta 15, 

suggereixen que si es retalla la despesa pública, reduint les 
transferències i els serveis a les persones en 5 euros, llavors el 

Però que no el confonguin: les coses no funcionen així! En 
retallar les despeses congelant salaris, pensions i eliminant 
pagues extres del funcionariat, la gent gasta menys i, per tant, 
es paguen menys impostos i l’Estat no ingressa tant… De tal 

nos, alhora, més pobres!

Ara no toca parlar de solucions, però volem deixar clar que la 
política de retallades actuals, costi el que costi i sense altres 

sinó a la reducció del consum de la gent i, per tant, a la caiguda 

tot més alt. I havent creat més atur!

A més, retallar en educació i sanitat vulnera els drets de la 
majoria de la població, que no es pot pagar una educació ni una 
sanitat privades. Durant decennis, els nostres avantpassats han 
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lluitat perquè tinguéssim dret a una educació i una sanitat de 
qualitat per a tothom, independentment dels recursos o l’origen, 
pagades amb els nostres impostos. No podem permetre que es 
destrueixi, i més sabent que hi ha altres alternatives. 

Però també altres retallades són suïcides i injustes. Per 
exemple, retallar en investigació és tallar-nos les ales per al 
futur i condemnar-nos a dependre de patents i descobriments 
estrangers: un suïcidi col·lectiu. Retallar les ajudes a les famílies 
amb persones dependents és injust. Volem viure en una societat 
suïcida i injusta? 

Sigui com sigui, és clar que una vegada eliminat el malbaratament, 
generat en gran part per la corrupció, que cal perseguir d’una 
manera molt més efectiva, retallar els serveis fonamentals és 
un error, ja que posa en risc llocs de treball, la investigació que 
ens hauria de salvar en un futur i genera en el present injustícia 
i desigualtat.
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Tothom emprenedor
no és la solució

En qualsevol llibreria del país trobarà molts llibres per a ser un 
empresari d’èxit. L’anomenat «somni americà» és aquí: «si vostè 

«vostè pot crear el seu destí econòmic i la seva vida depèn 
només del seu esforç». Si s’esforça prou, si ho desitja de veritat, 

vostè serà ric. Però això és un altre engany. Una pastanaga 
penjada en un pal. Que no el confonguin: les excepcions no 

Promoure emprenedors no és pas dolent. Al contrari, al nostre 
país i al món es necessiten persones amb capacitat per a 
impulsar empreses, projectes i accions que generin riquesa. Hem 
de promoure la iniciativa i donar suport als que iniciïn negocis.

L’error és creure que tots podem ser emprenedors d’èxit i 
que l’èxit econòmic només depèn de l’esforç d’un. Llavors, les 
persones que no s’han salvat estan condemnades per culpa 
seva: podien haver estat emprenedores i tenir un negoci propi i 
pròsper. Fins i tot haver-se enriquit. Però la seva falta de voluntat 
i esforç ha tingut com a conclusió lògica –i legítima– que siguin 
pobres. Aquest és l’error. L’error és creure que les persones, 
soles i sense tenir en compte la resta, creen el seu propi destí i 
que els que són pobres ho són, doncs, per causa seva. 

Està bé donar suport a les iniciatives econòmiques socials, a 
les iniciatives que facilitin que les persones innovin i generin 
noves formes de relacionar-se, noves tecnologies, maneres útils 

totes les persones tenen les mateixes possibilitats de «triomfar», 
ni que aquest model individualista és el que hem de promoure.

En realitat, hem de promoure un sistema econòmic i relacional 
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en el qual sigui possible innovar, tenir iniciatives personals i 
que aquestes puguin aconseguir un suport social. Però la base 
del sistema ha de ser un teixit de cooperació i de suport a les 
necessitats de les persones i no el culte a l’èxit, ni al «campi qui 
pugui» insolidari i egocèntric.

La cooperació i l’ajuda han existit sempre en les societats 
humanes, formen part de la nostra biologia, dels nostres gens, 
de la nostra essència. El que hem de fer és impulsar aquestes 
dues qualitats perquè el benestar social estigui al centre del 
nostre sistema. En comptes d’assenyalar amb el dit les persones 
que no triomfen econòmicament, hauríem de generar una forma 
de relació que animés les persones amb iniciatives i capacitats 
emprenedores, mentre assegurés que tothom visqui amb 
dignitat. I hem d’eradicar la creença absurda que «cada persona 
forja el seu triomf», ja que això no és cert per a milions de 

per circumstàncies socials o econòmiques que, simplement, han 
heretat pel sol fet de néixer on han nascut.



54

Primer els de casa
no és la solució 

Moltes persones opinen que els immigrants han de tornar al 
seu país perquè s’acabi la crisi, perquè hi hagi feina i riquesa 

per a tots. Altres opinen que les persones del país han de tenir 
preferència davant de qualsevol treball o ajuda. Però, això 

resoldrà la situació de crisi? No. Com que la crisi no la provoquen 
els immigrants, fer-los fora no pot ser la solució. 

Els immigrants no han provocat aquesta crisi. Al contrari, ells 
són víctimes d’aquest sistema econòmic mundial i han vingut 
aquí per intentar refugiar-se. De fet, els immigrants no fan 
turisme, sinó que fugen del mateix que nosaltres. El que passa 
és que la cabana on es volien refugiar s’ha encès. Davant del 
foc, algunes persones demanen que se’n vagin perquè tinguem 

nos que el problema és el foc i no els immigrants. Ens hauríem 
d’organitzar com a bombers i apagar l’incendi entre tots. Que no 

Si no ens n’adonem, d’això, podem avivar instints racistes i acabar 
expulsant els immigrants, per a, poc després, morir cremats 
pel foc. En un futur ens podem convertir nosaltres mateixos 
en immigrants en altres països i ser víctimes del mateix tracte 
que avui donem als immigrants del nostre país (curiosament, 
els partits antiimmigració arrepleguen molts vots en barris 
formats per ciutadans que van ser immigrants fa mig segle). 
El procés d’empobriment del país és el que s’ha de canviar. Els 
canvis migratoris són la demostració que el foc s’ha estès –i 
es continuarà estenent si no fem res– dels països en vies de 
desenvolupament als països desenvolupats. En realitat és el 
model de desenvolupament el que genera aquesta injustícia. Per 
això l’hem de canviar. 
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Quan una casa es crema, és imprescindible apagar el foc. 
Assenyalar els immigrants és equivocar-se d’enemic. Hem de 
canviar de model productiu perquè la riquesa es distribueixi 
de forma justa entre tots. La concentració de riquesa genera 
pobresa generalitzada; per això, si eliminem els menys afavorits 

aconseguirem tornar a tenir un grup de menys afavorits en el 
blanc de les nostres ires.

Anar contra els immigrants pot semblar una idea temptadora: 
«elimina cinc milions d’estrangers i obtindràs diversos milions de 
llocs de treball», «t’estan prenent el pa», «es queden totes les 
ajudes»… 

Però hem de pensar que ni que expulséssim els estrangers, els 
llocs de treball no es transformarien. Continuaran sent precaris i 
mal pagats. ¿És aquesta mena de treball, el que desitgem? 

I encara pitjor: mentre no resolguem la contínua i accelerada 
concentració de riquesa, amb el temps, la pobresa s’estendrà 
pel nostre país i nosaltres serem els que haurem d’emigrar 
massivament. Qui atacarem, aleshores? 

Hem tancat els ulls a la injustícia quan assotava altres països. 
Ara ens assota a nosaltres i molts dels nostres joves tornen 
a emigrar com van fer els nostres avis. ¿Serem capaços de 
veure’n les causes i treballar per transformar-les, o caurem en 
l’error de pensar que els immigrants són la causa de la nostra 
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crisi? Fins una criatura de deu anys pot entendre que la causa 
de la crisi no són els immigrants. Per això, la pregunta rellevant 
ara és la següent: sabrem aliar-nos amb ells per transformar 
el món? Decidirem canviar les causes o ens barallarem per les 
molles sense canviar el món? Crearem una societat amb una 
ocupació justa i de qualitat per a tots? O ens limitarem a tenir 
feines escombraria, de les quals parlem en el pròxim apartat? 
Vostè decideix. 
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 Reforma laboral 
amb sous «mileuristes» 

no és la solució

La creença que si promovem llocs de treball amb sous 
baixos i reduïm al màxim els drets de qualsevol treballador es 
reduirà l’atur, podria ser certa, encara que només en algunes 

circumstàncies. Però, vostè vol treballar per un sou de misèria? 
Desitja ser un treballador o treballadora que amb prou feines 

a poder sobreviure? Òbviament, no. El tema està mal plantejat. 
L’important no és que tothom treballi, encara que sigui amb 

sous baixos, sinó que tothom pugui viure amb dignitat. 

Pretendre que és millor treballar ni que sigui cobrant un sou molt 
baix que no treballar, és una perversió que hem de desemmascarar. 
Que no el confonguin! L’objectiu no és convertir-nos en la Xina 
i ser un exèrcit de treballadors que viuen i dormen al mateix 

algunes empreses, però un patiment i un estil de vida que no 
podem defensar. La plena ocupació sense condicions no és un 
objectiu en si mateix.

En nom de la competitivitat se’ns han arrabassat molts drets i 
hem arribat a acceptar que hi hagi feines amb un sou de mera 
pobresa. Moltes feines obliguen a viure compartint pis amb 

productes essencials, encara que visquem en economies riques 

crisi i la competitivitat estan sent l’excusa per a retallar els sous 
i els drets de moltes persones treballadores. 

La solució no passa per treballar més hores per menys diners. 
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La solució no passa per ocupacions precàries perquè treballem 
tots. Això pot augmentar la competitivitat, però ens fa infeliços. 
Això pot ser bo per a l’economia, però no és bo per a la societat. 

Necessitem posar les persones al centre de la societat i expulsar 
del seu tron el déu diners. Que no som el més important, les 
persones? Com hem pogut oblidar una cosa tan elemental? Com 
podem permetre un sistema que perjudica les persones? 

Tampoc no es tracta de disposar d’un lloc de treball com si fos 
de la seva propietat, com si la societat l’hi degués, encara que 
vostè no faci res útil. Aquesta ha estat una estratègia de defensa 
d’alguns treballadors que, de vegades, ha contribuït a generar 

treballadors.

Aviat proposarem solucions concretes. Però ara volem deixar 
clara la idea que «resoldre l’atur» amb sous de misèria i pitjors 
condicions laborals no és pas la solució que ens convé. Oi que 
això també és evident?



QUARTA PART

Solucions al nostre abast
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Solucions: no és tan 
complicat com ens fan 

creure

important és el benestar de les persones per damunt dels 
diners, llavors ja sap què és el que hem d’aconseguir: no és res 

complex. 

El que és complicat és construir-ho. Però en això sí que podem 
comptar amb l’ajuda de les persones expertes. La nostra missió 
social és descriure la societat que volem i demanar a les persones 
expertes que treballin en aquesta direcció.  

Qualsevol persona que hagi fet obres a casa sap que es 
necessiten tècniques i coneixements diversos per a dur-les a 
terme. Però n’hi ha prou amb saber on i com volem les coses 
perquè les persones expertes es posin a treballar seguint els 
nostres plans.  

Si sabem la societat que ens convé, si sabem clarament el 
que volem i no ens confonen, podem exigir que les persones 
expertes treballin per a nosaltres en aquesta direcció. Es tracta 
de tenir clar cap on anem. Tampoc no cal que tinguem un 

important: l’objectiu principal és el benestar de les persones, 
per davant de l’acumulació de diners.

La idea que «tot és massa complicat» per a tenir una idea global 
d’on volem anar, i que les persones expertes han de decidir pel 
seu compte els canvis socials que ens convenen a tots plegats, 
està profundament equivocada. És una enganyifa. És el principi 
per a posar-ho fàcil als grans estafadors. Ja sap què passa quan 
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el que li sembli»…; s’emporta el que convé a la botiga i no el que 
li convé a vostè.

El primer que cal és dibuixar clarament què volem. Fer-ho ja és un 
primer pas en la recuperació del nostre poder com a ciutadans 
i ciutadanes.
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Sense enemics

Els autors proposen una nova forma d’organització social. En 
certa manera proposen una revolució: canviar les coses. Però 

aquesta revolució que proposem no té enemics. 

No lluitem contra ningú, sinó a favor d’un nou ordre social que 
posi el benestar de les persones al centre, per damunt dels 

criteris econòmics.

No criticarem els que desitgen quedar-se en el model social 

tot els seus interessos particulars. Però treballarem per canviar 
la realitat i per enamorar tanta gent com puguem perquè ens 
segueixi. Treballarem per una societat millor. No estem contra 
ningú, i no ens motiva la confrontació. Estem, simplement, a 
favor d’una nova realitat que està al nostre abast.

requereix acció. Actuarem, doncs. No dubtarem. Però sempre 

Volem justícia, no venjança. Sabem que la nova societat 

les vagues, els boicots actius, com Gandhi, Leymah Gbowee o 

Per això, primer hem de curar qualsevol odi en el nostre cor: no 
podrem construir una societat nova sobre els fonaments d’odis 
antics. 

Si construïm sobre la violència o sobre l’odi, no podrem arribar a 
la societat que desitgem: el canvi extern necessita, també aquí, 
un canvi interior.
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Accions concretes 
per a un canvi inevitable

Si s’actua, el canvi és inevitable. Som la majoria. Volem un canvi. 
Podem convertir la nostra indignació, desconcert i impotència en 

Cada persona que actua és un gra de sorra més. Quan hi ha prou 
gent activa, el canvi es produeix. És tan inevitable com les gotes 

de pluja que es condensen per formar un núvol quan arriba el 
moment. 

Oferirem propostes concretes que produiran un canvi important 
en la nostra societat. No tenim pressa. Però ara actuarem. Quan 
siguem prou gent, el canvi es produirà. És inevitable.

Quan volem bullir aigua, la posem al foc i només ens cal esperar 

temperada. Cada segon que passa, la temperatura va pujant. 
En algun moment l’aigua bullirà. Només cal esperar els minuts 
necessaris sense treure l’olla del foc: és un fet inevitable. 

També és inevitable el canvi social quan les persones es van 
afegint. Arriba un moment que hi ha prou gent i el canvi es 
produeix. És una cosa inevitable. 

Per això hem escrit aquest llibre i mantenim la pàgina web www.
senseenemics.org: per produir aquest canvi. Per això proposem 
accions concretes: volem focalitzar l’esforç i accelerar el procés. 
El resultat serà inevitable. No sabem quan, però és inevitable. 
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Quin tipus de solucions 
oferirem?

Proposem solucions de diverses menes: de canvi de mirada, 
econòmiques, ecològiques i per a aprofundir la democràcia. Amb 

aquestes propostes diverses posem a la seva disposició uns 
primers instruments per a transformar la realitat. 

En les primeres quinze propostes hem inclòs, a més, dos tipus de 
concrecions: què fer individualment i què fer col·lectivament. 

En oferir aquests dos tipus de concrecions volem remarcar que 
tots dos es potencien mútuament. Hi ha coses que ara mateix 
ja podem fer individualment i, en fer-les, impulsem el canvi social 
que desitgem. I viceversa: en fer un canvi col·lectiu també 

persones. 

Observarà que les primeres propostes busquen un canvi de 
mirada. També això és concret: si no podem mirar la realitat 
d’una manera diferent, no podrem trobar alternatives. Quan, per 
exemple, comprenem que les taques d’un paper són, en realitat 
lletres, llavors desitgem llegir el text. Canviar de mirada és una 
cosa semblant: ens permet veure el que sempre hem vist des 
d’una altra perspectiva i, així, trobar-hi noves respostes.

A més d’aquestes propostes que conviden a un canvi de mirada, 
també trobarà propostes relacionades amb l’ecologia, amb 
l’economia i amb la millora de la democràcia. 

Després de les primeres quinze propostes, en proposem quinze 
més explicades en unes poques línies.

Per a aprofundir en qualsevol idea d’aquest llibre, acudeixi a 

referències i altres ampliacions. També podrà aportar les seves 
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pròpies propostes i comentaris: www.senseenemics.org és un 
espai viu i obert.
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Aquest llibre conté 
totes les solucions?

Evidentment, aquest llibre no conté pas totes les solucions. Però 
les que aporta són propostes prou poderoses per a impulsar un 
canvi notable en la nostra societat ara mateix. També anima a 
aprofundir a través de la seva pàgina web com a espai viu en 

constant actualització. 

En la pàgina web www.senseenemics.org trobarà més informació 
útil tant per a persones individuals com per a col·lectius, 
institucions i empreses. A més, el contingut de la pàgina web 
anirà creixent amb les aportacions de totes les persones que ho 
desitgin. 

No hem d’esperar a tenir totes les respostes per a començar la 
transformació social: seria impossible, no ens posaríem mai en 
marxa. N’hi ha prou amb iniciar ara el camí tenint clars alguns 
criteris bàsics… i començar a caminar!
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1ª Proposta: 
Buscar el benestar de les 

persones sí que és la solució 

Buscar el benestar de les persones s’ha de convertir en el nostre 

no han d’estar al centre de la nostra societat. Donarem suport 

el que no incrementi aquest benestar i prohibirem el que el 
disminueixi.

És una idea tan senzilla que qualsevol criatura podria entendre-
la, però tan  poderosa que faria tremolar tot un exèrcit de 

persones injustes. 

Fins ara l’indicador que les coses anaven bé era els diners i, 
en concret, el creixement del que es produeix en un país: el 
Producte Interior Brut (PIB). 

Però un país pot produir molt i anar fatal: pagant sous de 
misèria als que treballen, amb molt d’atur, amb els preus dels 
habitatges inabastables, amb pobresa i fam, amb delinqüència, 
amb dictadura, contaminant, destruint els boscos i els recursos 
naturals…  

Ja que produir més no és garantia de benestar, hem de buscar 
un nou indicador de progrés. 

La proposta és utilitzar un indicador molt conegut: el nivell de 
felicitat de la població. 

En alguns països, com Bhutan, s’utilitza aquest indicador per a 
prendre decisions polítiques i econòmiques. Aquest sistema ha 

CANVI DE MIRADA
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facilitat que aquest país es trobi entre els primers en la llista de 
poblacions felices, molt per davant dels països europeus. 

L’objectiu central no hauria de ser consumir més, ni produir més, 
ni  vendre més… sinó  viure amb confort, benestar i felicitat. És 
tan obvi que sembla mentida que ens hagi passat desapercebut 

Aquest criteri hauríem de començar-lo a aplicar immediatament 
i moltes coses canviarien. En realitat, haver de créixer més i 
sempre més ha fet del món un lloc en guerra permanent: militar, 
econòmica, social, cultural… Posar el benestar de les persones 
al centre de la nostra societat portaria la pau i la cooperació al 
món. 

Hem de recordar que a partir del moment que les persones 
aconseguim donar resposta a les nostres necessitats més 
bàsiques per a sobreviure, aquestes deixen de ser fonamentals 
per a la felicitat i altres coses ocupen el seu lloc: tenir una vida 

de temps lliure, descansar, aprendre…

Hi ha qui creu que si les persones són felices ja no s’esforçaran 
en la vida quotidiana, però l’experiència ens demostra el 
contrari: les persones i les societats més felices són les més 
creatives, les més generadores de relacions, coneixements i 
noves oportunitats. Defensar que la gent ha de tenir el perill 
constantment sobre el cap per a ser productiva no sols és cruel, 
sinó també poc rendible socialment, i només és útil per a aquells 
que s’enriqueixen amb l’explotació laboral d’altres.

La nova societat que podem construir ara ha de situar el benestar 
de les persones al seu centre. La modernitat no s’aconsegueix 
amb una abundància de màquines o productes, sinó amb la 
supremacia del valor de la persona sobre els diners. 
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Davant de qualsevol circumstància pregunti’s: això incrementa 
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la felicitat i el benestar de les persones implicades? Hi ha una 
altra alternativa que la incrementi més? I actuï en conseqüència.

Plantegi-s’ho abans que res: quan compri un producte, quan faci 

obri un nou negoci, en assabentar-se de la malaltia d’algú con-
egut…

del que més benestar genera, posi’s en el lloc de l’altra persona i 
intenti comprendre la seva situació. Si vostè estigués en la seva 
situació, què és el que l’ajudaria més? 

!"#$%&'$12-3-&1/(+,.&)/0$

Ajudi a reconsiderar els objectius de les entitats i col·lectius 
en què vostè té implicació: l’escola, el treball, el club esportiu, 
el barri, l’Església, el veïnat… Busquen aquests objectius, el bé 
col·lectiu? El seu bé crea malestar a d’altres persones? Poden 
canviar-los per altres que generin més bé?

Demani a totes les organitzacions en què participin i als sindicats 
i partits polítics, que actuïn en favor del bé comú i no dels seus 
interessos particulars. Exigeixin que posin el benestar de les 
persones al centre del seu ideari. Exigeixin que, explícitament, 
discuteixin aquesta idea i les altres que s’exposen en aquest 
llibre. També les de la pàgina web www.senseenemics.org.  

hipotètica justícia futura més gran: tal com actues ara és tal 
com ets. Guanyar les eleccions és molt menys important que 
generar benestar. 

Investigui el que ha estat denominat «Economia del bé comú». 
Pot ser-li útil per a ampliar aquest punt i convertir la seva 

en absolut la seva rendibilitat. A www.senseenemics.org trobarà 
informació respecte d’això.
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2ª Proposta: 
Tenir drets universals

sí que és la solució 

Tots els éssers humans tenen exactament la mateixa dignitat. 
Hem de construir una societat en què la pobresa sigui impossible 
perquè tota persona tingui uns mínims assegurats: ciutadania, 

atenció sanitària, alimentació, vestit, habitatge, educació i accés 
a la cultura. Aquest ha de ser un mínim garantit per a tothom. 
Permetre la pobresa per aconseguir la lliure competència, les 

lleis del mercat o qualsevol altra raó, és no posar el benestar de 
les persones al centre. 

Les persones no som iguals: tenim diferències intel·lectuals, 
físiques, emocionals… Però hem d’evitar que les nostres 
diferències naturals originin desigualtats socials. Tots els 
ciutadans i ciutadanes tenim els mateixos drets i obligacions. 
És injust potenciar una societat amb ciutadanies de diferents 
categories: totes les persones tenim dret a ser considerades de 
primera categoria.

Hem de reconèixer un conjunt de drets universals i bàsics que 
es compleixin en la vida quotidiana. I aquest ha de ser el nostre 
objectiu: drets bàsics portats a la pràctica. Segons la nostra 
opinió, els drets mínims, que són universals i no sols nacionals, 
són:  

Dret a l’aigua potable i a l’alimentació, a l’allotjament, al vestit, a 
una natura no contaminada, a l’educació, al treball, a la llibertat 

a la llibertat de moviments, a la protecció contra calamitats 
naturals i agressions d’altres éssers humans, pobles o estats, 

CANVI DE MIRADA
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pròpia expressió cultural i lingüística. 

Hem de construir una societat en la qual aquests drets siguin 
reals i, per tant, s’hagi il·legalitzat la pobresa i l’absència de 

posar fora de la llei tota persona, organització o Estat que violi 
els drets humans i socials. No es tracta de lluitar contra les 
persones riques o contra algunes organitzacions o Estats, sinó 
de combatre les causes de la pobresa i la falta de drets, eliminant 
els factors que les generen i perpetuen. 

D’alguna manera, els drets que defensem són una seguretat o 
renda mínima de què totes les persones han de poder gaudir pel 
fet de ser persones. 

Ara ens pot semblar difícil, però no ho és. Simplement hem de 
deixar de mirar la realitat actual amb els valors antics. Si mirem 
la realitat actual sabent que les persones som el més important, 
entendrem que aquestes mesures són no únicament possibles, 
sinó urgents i inevitables. 

A més, des d’un punt de vista habitual –que és totalment 
obsolet: per això produeix tant patiment social– pot semblar 
que una societat amb aquests drets reconeguts i reals és cara 
de mantenir. Però és realment barata si ens adonem que, en 
la societat actual, la pobresa, l’estrès, l’atur, la inseguretat, 
etc, així com les Administracions que es dediquen a fer front 
a totes aquestes problemàtiques, tenen un cost econòmic 
impressionant… i no han aconseguit ni eliminar la pobresa, ni 
fer reals els drets de les persones! Això sí que és realment car!
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Comprengui que totes les persones humanes som iguals i tenim 
els mateixos drets al benestar i a la felicitat, al marge de la 
nostra raça, edat, sexe, orientació sexual, ètnia, religió, classe 
social.

Comenci a posar en dubte que si la gent no té diners per a 
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menjar o aigua és millor que es mori. Això és el que passa ara, 
però no hauria de ser així. Comenci a posar en dubte que les 
persones que no tenen diners per a medecines han de seguir 
malaltes o morir. Això és el que passa ara, però no hauria de 
ser així. Posi en dubte també que altres béns essencials només 
s’han de donar a qui té diners: educació, cultura, seguretat, 
allotjament, vestit… 

Informi’s de les causes de la pobresa. Veurà que els pobres no 
en tenen pas tota la culpa. Veurà que hi ha solucions. Defensi 
els drets dels altres com si fossin també seus, perquè ho són: el 
que ara es nega a d’altres, se li negaria a vostè si arribés a estar 
en les seves circumstàncies.
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Busqui formes justes de relacionar-se en els col·lectius en què 
està. Busqui maneres de protegir els drets de les persones més 
vulnerables en els col·lectius a què pertany: bequin els nens i 
nenes amb pocs recursos del seu centre escolar, donin suport 
a les dones que fan dobles jornades de treball i a qui s’exigeix 
la dedicació exclusiva a les tasques de la casa i d’atenció de 
criatures i persones malaltes o grans… 

Evidenciï els privilegis que descobreixin en el seu entorn i renunciïn 
a ells si pel fet de gaudir-ne, altres persones es carreguen més 
feina: impliqui’s igualment en l’atenció de la casa, de les persones 
grans, de les criatures…  

Exigeixi als partits polítics, a les Administracions, als sindicats 
que facin realitat els drets universals que tenim les persones, 
que tinguin aquest tema com a prioritari. 
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3ª Proposta: 
Treure les multinacionals 

del poder sí que és la solució

La banca i les grans multinacionals s’han convertit en monstres: 
el seu poder és tan gran que poden menystenir governs i països 
sencers. Hem de treure la banca i les multinacionals del govern 
i fer que obeeixin les lleis com tots nosaltres. Han de reduir el 

seu poder: ningú no pot manar més que la societat democràtica. 
L’economia no pot tenir més poder que la política.

Les cinc-centes o sis-centes empreses més importants del món, 
junt amb la gran banca internacional, han desfet el poder dels 
governs. Si un país no obeeix se’l pot boicotejar i castigar. És per 

els governs i la política: el poder econòmic és global, però el poder 
polític és només local i moltes vegades s’ha rendit a interessos 
favorables a les grans multinacionals i contraris a les persones 
del país. Aquestes empreses són un poder increïblement gran 
que genera terribles desequilibris i injustícies en l’economia 
mundial sense haver de retre comptes davant de ningú, perquè 
es presenta com si no fos ningú: és «el mercat».

Aquestes grans empreses, d’altra banda, aconsegueixen produir 

compren primeres matèries on les legislacions de protecció 
ambiental són menors, duen les seves fàbriques a països on els 

caure governs! D’aquesta manera, les grans multinacionals fan 
una competència deslleial a les petites i mitjanes empreses que 
treballen d’una manera més justa. 

DEMOCRÀCIA
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Treure les multinacionals del govern interessa a tota la ciutadania 
del país, incloent-hi també els governs i el 99% de les empreses. 

Però les grans empreses no són, necessàriament, les nostres 
enemigues. No busquem destruir la gran banca, ni les grans 
empreses sinó aconseguir que compleixin èticament una tasca 
social útil. No lluitem contra aquestes empreses: està bé produir 
productes químics, farmacèutics, cotxes o el que sigui. Però 
s’han de produir respectant les lleis i tenint present que el més 

qualsevol preu, encara que fos evadint impostos, fent xantatge, 
perjudicant milions de persones… Això ha de canviar: l’única 

En les propostes següents descriurem estratègies per a treballar 
amb les grans empreses. De moment basta tenir clara la idea 
que han de deixar de manar i dominar el món. 
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Encara que consumir productes de multinacionals que abusen del 
seu poder és quasi inevitable, presti atenció al seu propi consum 
i procuri comprar productes d’empreses petites i mitjanes.  

d’empreses de grandària mitjana i, preferiblement, de comerç 
just. Potser semblarà una mica més car ara, però el que ens 
costa el domini de les multinacionals és, sens dubte, molt més. 

de què gaudirem més endavant, quan aquesta situació, amb el 
nostre impuls, hagi canviat.
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En els col·lectius en què participi aporti el criteri explicat en 
l’apartat anterior.

Exigeixin als partits polítics, sindicats i patronals que es pronunciïn 
clarament davant el poder abusiu de les multinacionals posant 
noms concrets i donant a conèixer els seus abusos i els seus 
intents de suborn. 

Exigeixin-los començar accions per a treure la banca i les 
multinacionals del poder. Algunes de les propostes que 
descriurem en aquest llibre aniran en aquesta direcció: exigeixin-
les.   
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4ª Proposta: 
Tenir consciència

de les desigualtats socials
sí que és la solució  

La classe mitjana és un mite. Qualsevol persona que necessiti 
treballar per a viure és classe treballadora. Els límits de les 
classes socials s’han difuminat, però la desigualtat no ha 

desaparegut. Al contrari: les diferències es fan cada vegada més 
grans! Cada vegada hi ha més risc de ser pobre!  

Això és el resultat d’un sistema que creu que el rendiment 
econòmic és més important que la gent i condueix a una 
concentració de la riquesa i a produir pobresa i patiment. 

Transformar aquest sistema és el nostre objectiu. 

El 2% dels adults més rics del món posseeixen més de la meitat 
de la riquesa global. La meitat de la població mundial simplement 
no té res. El 10% de les persones adultes posseeixen el 85% de 
la riquesa global del planeta. La conseqüència és la pobresa, les 
fams canines, la immigració, la injustícia, la falta de llibertat per 
a milions de persones… i gran part de la violència i la inseguretat 
que vivim!

El nostre enemic, tot i això, no és el 2% de les persones més 
riques del món, ni el 10% de les persones adultes que posseeixen 
més diners. El nostre veritable enemic és un sistema que permet 
l’acumulació de diners de manera que cada vegada es concentra 
més i exclou més gent. 

La creixent concentració de la riquesa cada vegada en més 
poques mans és un problema terrible, és com el joc de les 

CANVI DE MIRADA
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cadires: a cada nova cançó, més gent queda exclosa. L’actual 
crisi econòmica és la cançó que estan tocant per a Espanya, 
Grècia, Itàlia, Irlanda i Portugal. Abans la van tocar per a altres 
països. Ara ens toca a nosaltres. Si no fem alguna cosa, gran 
part de la població quedarà empobrida i la resta viurà amb el risc 
evident d’empobrir-se.
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La solució és adonar-se que els interessos de les grans 
multinacionals i la gran banca no són els nostres, ni els de les 
persones que hi treballen. Les multinacionals i la gran banca són 
zombies a qui no importa atacar les persones de carn i ossos. 
Són persones jurídiques que persegueixen generar el màxim de 
diners sense importar-los com, ni les persones reals com vostè 
i nosaltres. Per a elles els diners són més importants que les 
persones i aquí està el problema.

La lluita de classes no ha acabat, però ja no enfronta dos 

enemics no són humans, sinó una estructura que es manté amb 
vida pròpia: les grans empreses multinacionals i la gran banca. 
Com en la pel·lícula 2001, odissea de l’espai, quan l’ordinador 
de la nau funciona pel seu compte i va assassinant un a un els 
astronautes de la nau. També ara les grans empreses i la gran 
banca han pres vida pròpia i estan, literalment, actuant contra 
el benestar de la gent i contra el planeta per defensar l’objectiu 

sigui.  

D’aquesta situació n’hem de treure dues conclusions. La primera 
és que la lluita de classes entesa com la contraposició de dos 
interessos antagònics en la societat avui encara és vigent. Però 
no és la que es donava entre el capital i el treball (la majoria 
treballem i disposem d’un capital a estalviar o invertir), sinó 

aquesta continua sent una revolució sense enemics. No lluitem 
contra persones concretes, sinó per la transformació del sistema 
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econòmic en si: les persones han de ser més importants que els 
diners. Les empreses, la banca i el sistema econòmic han d’estar 
al servei de les persones i no al revés.

Després d’aquestes primeres quatre propostes vostè tindrà 
clars els objectius i el punt de partida. A partir de la pròxima 
pàgina n’exposarem d’altres per a fer-les realitat. 
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Deixi de creure que vostè i tothom és classe mitjana i que, per 
tant, les diferències socials són irrellevants perquè tots formem 
part d’una mateixa «classe social».

Deixi de creure que si vol «abandonar» aquesta classe social no 
ha de fer més que convertir-se en una persona emprenedora 
amb un negoci capdavanter i fantàstic. Ni que sigui el seu cas, 
és ben clar que no és una solució aplicable a tota la societat. A 
més, el més probable és que si vostè no és una persona amb 
molts recursos econòmics i bons contactes socials li costarà 
molt més. No actuï pensant que l’esforç pot salvar totes les 
persones: lamentablement no és així.

Deixi de creure que la «classe obrera» és una cosa del passat. 
Deixi de creure que, perquè té cotxe, casa, apartament de cap 

mitjana» que no té res a veure amb la classe treballadora. Deixi 
de creure que està per damunt d’aquesta perquè vostè té una 
botiga, un negoci, un doctorat, una oposició o una empresa. 
Mentre necessiti treballar per a viure vostè pertany a la classe 
obrera. 

Si vostè i la seva família poden viure sense treballar, llavors vostè 
no pertany a la classe treballadora. Però plantegi’s: no considera 

d’estar per damunt dels diners? Si és així, defensi també aquest 
canvi social. 

Abandoni la passivitat i adoni’s que és imprescindible actuar per 
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a transformar el món. 

implicar per millorar el món: vostè ha de ser el seu model a imitar 
i una font d’esperança per a un futur més lliure i just.

Estudiï aquest llibre i difongui’l enviant-ne còpies en PDF 
gratuïtes per correu electrònic, per les xarxes socials, penjant-
ho en pàgines web. Imprimeixi el PDF o adquireixi’n còpies en 
paper i doni-les a persones que no solen tenir accés a Internet. 

Impliqui’s amb més gent i siguin un focus d’esperança: les coses 
sí que poden canviar i poden fer-ho aviat. 
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En qualsevol organització a què pertanyi (clubs esportius, 
sindicats, associacions veïnals, associacions de pares i mares, 
instituts…) faci difusió d’aquestes idees i proposi unir-se a 
aquesta transformació. 

Difongui aquest llibre en paper o en PDF i discuteixin-ne el 
contingut en totes les organitzacions a què pertany, de manera 
que arribi a tots els seus membres. 

aquests temes, que els incloguin en el seu ideari i que els donin 
prioritat. 
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5ª Proposta: 
Regular socialment la banca 
privada sí que és la solució 

Com que el poder dels bancs privats és immens, han d’estar 
molt regulats per a evitar que dominin la política i aconsegueixin 

imposar els seus interessos per damunt dels interessos de la 
majoria de la població, que hi diposita els seus diners, com passa 

ara. L’objectiu de la regulació social és que la seva existència 

La regulació ha d’exigir, entre altres coses, transparència en la 
comptabilitat, incompatibilitats amb càrrecs de responsabilitat 

i acceptar que poden fer fallida quan es gestionen malament, 
sense que la societat tingui l’obligació de salvar-los.

Per a regular els bancs caldria aplicar una sèrie de mesures. 
Per exemple, no haurien de tenir la possibilitat de mantenir 
la comptabilitat en secret, a risc de ser fortament multats i, 

incompatibilitats entre càrrecs polítics i certes ocupacions en 

entitats privades a través de càrrecs públics. Evidentment, els 

actual és legalitzar el crim, blanquejar els diners del comerç 

aquests paradisos, a risc de ser il·legalitzat.

ECONOMIA
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Com que molts dels productes bancaris actuals no produeixen 
cap riquesa real, sinó únicament especulació, també haurien 
d’estar fortament regulats. El que no produeix riquesa real 

països, de les grans empreses i de la banca no poden continuar 

la solvència de les grans empreses, dels països i de les grans 
inversions hauria d’anar a càrrec d’empreses públiques, amb 
criteris transparents que incloguin la valoració de la utilitat 
social i del respecte als drets humans i a l’ecologia. 

També s’haurien de regular clarament els principis ètics que ha 
de seguir la banca, perquè s’eviti la repetició de les irregularitats, 

Lògicament, la supervisió sobre la banca hauria de ser extrema: 
tenen massa poder per a oblidar-se’n. I per a poder-la dur a 
terme, la transparència és necessària. Que els reguladors mai 
més no puguin dir que no coneixien la situació, sota pena de ser 
destituïts per incompetents i haver d’assumir les responsabilitats 
per això.

A més i com és evident, sempre cal demanar als gerents 

responsabilitats econòmiques i legals. Si han comès il·legalitats, 
n’han de ser jutjats, per a evitar que altres bancs tinguin la 
temptació de fer el mateix en un futur. Per exemple, resulta 

se mostrant una comptabilitat saníssima, que, mesos després, 
demostra estar totalment malalta. Això és engany, té unes 
conseqüències terribles i ha de ser jutjat per a evitar que més 
bancs tinguin la temptació de repetir-ho en un futur.

Finalment, remarquem que és evident que els bancs privats 
no poden ser subvencionats quan van malament. Són negocis 
particulars i cal deixar caure els bancs que han anat a la fallida 
per la mala gestió dels seus dirigents. 
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Sigui exigent amb vostè mateix: no faci trampes comptables en 
la seva declaració de la renda, no accepti treballar o fer alguns 

clars o sospitosos. Manegi els seus diners èticament, tal com li 
agradaria que ho fessin els bancs. 

Converteixi la seva vida econòmica en un model que pugui 
mostrar a la seva comunitat i a la seva família amb orgull, 
prediqui amb l’exemple. 
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En els grups en què estigui implicat: associacions de mares i 
pares de l’escola, grups religiosos, sindicats, cooperatives, 
corals, grups esportius… procuri que la comptabilitat sigui 
transparent, que hi hagi un model ètic de conducta i que no es 
contracti ningú en negre, ni s’acceptin treballs sense IVA, ni de 
dubtosa legalitat. No fem el que critiquem.

Doni suport a col·lectius que persegueixen judicialment banquers 
del nostre país perquè aclareixin si tenen responsabilitats penals, 
econòmiques o morals. 

Demani als partits polítics que incloguin aquests temes en les 
seves agendes i programes. 
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6ª Proposta: 
La banca com a servei públic 

sí que és la solució 

No hem de subvencionar els bancs. Els bancs que per 
irresponsabilitat fan fallida i necessiten ajudes públiques per 
a sobreviure, han de caure o convertir-se en bancs públics, si 
és viable i rendible. A més, els seus gerents han de fer front a 
les seves responsabilitats econòmiques i penals, si s’escau. No 

hem de salvar més bancs. En tot cas, ens hem de plantejar com 
salvar les persones, com donar suport a la gent: tenir una banca 

pública d’interès social és un camí excel·lent. 

Els bancs que han rebut ajudes públiques han de tornar els 
nostres diners immediatament o ser expropiats. 

Fins i tot en el cas, clarament improbable, que tots els bancs 
ajudats tornessin els diners que els hem deixat, hauríem de tenir 
una banca pública. 

Quina seria la missió de la banca pública?

Una banca pública tindria la missió de servei públic de facilitar 
el crèdit als negocis viables. Podria facilitar la circulació dels 
diners a un cost molt baix, pròxim a l’1%, ja que es rep a aquest 
preu des del Banc Central Europeu. No és lògic que deixem els 
diners dels nostres impostos als bancs privats a l’1% d’interès, 
a través del Banc Central Europeu, i que els mateixos bancs ens 
prestin els nostres propis diners al 6%! 

Facilitant el crèdit a projectes i empreses solvents i útils 
socialment a preus moderats es resoldria un dels dos aspectes 
més durs d’aquesta crisi: la falta de crèdit a les empreses 

ECONOMIA
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viables. Això promouria l’economia i crearia ocupació. Aquest 
fet produiria una conseqüència que resoldria el segon aspecte 
més dur de la crisi: la gent tornaria a gastar diners.  

Lògicament, la banca pública donaria suport, especialment, als 

empreses, ja que són les que generen el 90% de llocs de treball 
del país, empreses ecològiques i d’energies renovables per a 
impulsar  el que serà el sector econòmic clau de les pròximes 
dècades, projectes d’investigació mèdica, agrícola i industrial, 
així com els que ajudessin a pujar el nivell cultural i de felicitat 
dels habitants del país. Els criteris per a atorgar crèdits haurien 
de ser públics i transparents, i podrien convertir-se en una eina 
molt útil per a contribuir a la transformació social, en prioritzar 
els projectes més coincidents amb el benestar humà.

Algunes persones temen que fer això podria provocar 
endeutament. Ara es parla del deute com d’una cosa terrible 
i es fa servir d’excusa per a retallar els drets de les persones i 
assegurar que demanar un rescat per a Espanya és inevitable. 
Però no tots els deutes són dolents. El deute que genera 
ingressos és imprescindible i té un nom: inversió. Per tant, el 
suport a la inversió amb un endeutament raonable seria una 
missió d’aquesta banca pública. Aquestes prioritats no serien 
despesa, sinó inversió, ja que multiplicarien en el futur els diners 
invertits. Són deutes bons, ja que es paguen ells mateixos.  El 
pitjor és no fer-ne: perds els ingressos que generen i, en el fons, 
et tornes més pobre. Una banca pública hauria d’assegurar 
diners per a aquestes inversions. 
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Expressi la seva negativa a subvencionar els bancs. Expressi la 
seva convicció que, en comptes de salvar els bancs, hem de 
salvar les persones i exigeixi que els bancs salvats amb diners 
públics siguin públics. Sigui actiu en aquest tema: és fonamental. 
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Convoqui i impliqui’s en accions de protesta contra la subvenció 
als bancs. Exigeixin que se salvin les persones abans que els 
bancs. 

Estigui disposat a mobilitzar-se per aconseguir que les persones 
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7ª Proposta: 
Que els diners especulatius 

també paguin impostos
sí que és la solució 

Si totes les persones i negocis normals paguem impostos 
amb què sostenir les necessitats socials: escoles, hospitals, 

ferrocarril, cultura…, per quina raó continuem permetent que els 
diners especulatius que compren accions, divises, fons d’inversió 

de país en país no ho facin? La circulació de capitals pot 
continuar sent lliure, però ha de contribuir al bé comú pagant 

impostos tal com fem les persones. 

Cada vegada que vostè fa una compra, paga impostos. Cada 
vegada que ocupa algú, paga impostos. Si vostè té un negoci 
obert, paga impostos. Actualment tots els diners que estan 
invertits en economia real: botigues, fàbriques, ocupació…, 
paguen impostos.

Gràcies als impostos es poden mantenir coses tan essencials 
com els hospitals, les carreteres, les escoles, la il·luminació 
als carrers, el servei de neteja, els centres culturals i esportius 
públics… D’aquesta manera els impostos que vostè ha pagat 
tornen a vostè en forma de serveis i s’intenta generar una 
societat segura i justa. Sense impostos seria quasi impossible 
tenir molts d’aquests serveis a l’abast de tothom, el benestar 

hi hauria més desigualtat, més tensió social, menys seguretat i 

el conjunt de la societat. 

Però resulta sorprenent descobrir que quan un banc o un gran 

ECONOMIA
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grup inversor mou els seus diners d’un fons d’inversió a un altre 
entre països no paga impostos. Quan un grup inversor mou 
milers de milions d’un fons d’inversió del nostre país a un altre 

impostos. El mateix passa quan inverteixen en divises i canvien 
d’una moneda a una altra. És sorprenent i injust.

Això ha conduït a problemes greus: el primer és que una gran 
part dels diners per a invertir es mou contínuament sense la més 
mínima intenció de crear riquesa real: ni ocupació, ni botigues, ni 
investigació, ni fàbriques, ni negocis… L’única cosa que busquen 
és fer créixer el volum de diners que tenen, encara que no generi 
riquesa. Fins i tot arriben a generar pobresa i fam, per tenir 

més, ho fan sense pagar impostos. Increïble.

Un altre problema greu és que, com que no paguen impostos, 
mouen els diners constantment i arriben a invertir i desinvertir 
en fons diferents d’una manera contínua: les inversions a mitjà 
o llarg termini en l’economia real es tornen difícils. Algun cop 
arriben a canviar de fons més de cinquanta vegades en un sol 
dia! I sense pagar ni un cèntim d’impostos que produeixin el més 

La tercera conseqüència greu de no pagar impostos pel moviment 
de capital és que, amb el temps, més del 80% dels préstecs 

sense connexió amb l’economia real, és a dir, sense connexió 
amb llocs de treball, fàbriques, botigues, investigació… 

L’especulació no és tasca de la banca, sinó dels casinos; com 

És a dir, la solució que necessitem per a resoldre això és que 
el capital pagui impostos cada vegada que es mou d’un fons 
d’inversió, tal com les persones paguem impostos cada vegada 
que comprem una cosa en el món real. 
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Si paguen impostos per cada moviment, és possible que deixin 
d’especular anant d’un lloc a un altre de forma continuada. A 
més, així disminuirien les campanyes especulatives contra països, 

de les debilitats dels altres. També seria possible incrementar la 
quantitat de diners disponibles per a l’economia real i contribuir 
així a crear més ocupació, més serveis i més benestar. 

Finalment, en pagar impostos, tindríem importants quantitats 

tots hi sortiríem guanyant. S’argumenta que aquest tipus de 
mesures no es poden aplicar unilateralment, perquè les fortunes 
fugirien d’allà on s’apliquessin. Però, qui desitja uns diners que 
només volen «jugar» amb nosaltres? I, sobretot, un país que 
apliqués aquestes i altres mesures semblants resultaria aviat 
molt atractiu per a un altre tipus de capitals més compromesos 
amb el benestar. 
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Lamentablement, els bancs fan servir els nostres propis diners 

Ens tempten amb interessos elevats que, tenint en compte 
que tenim pocs diners, són en realitat quantitats reduïdes, per 
exemple ens poden temptar amb 70 euros anuals d’interessos 
per cada sis mil euros…, però ajuntant moltes quantitats petites 
tenen molts diners nostres per a especular… i nosaltres som els 
perjudicats!

La manera de reduir això és senzilla. Sense tancar el compte 
actual del seu banc, obri un altre compte en un banc ètic (els 
bancs ètics només inverteixen en economia real sostenible) i 
tingui allà els seus estalvis. Pot obrir un compte corrent en un 
banc ètic per telèfon, per correu o presencialment. I els diners 
que estalviï, tingui’ls allà. Encara que siguin només quantitats 
petites, vostè sabrà que no s’està perjudicant. 
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Algunes persones creuen que deixaran de guanyar diners si 
els inverteixen en un banc ètic, però els bancs ètics també 
retribueixen els seus estalvis i no el perjudiquen amb les seves 
inversions: tot al contrari! 
 
Pot usar el compte del seu banc habitual per a les operacions 
diàries: pagament de rebuts, cobrar la nòmina, fer ingressos o 
treure diners… però posi els seus petits estalvis –encara que 
només siguin mil euros– en un banc ètic. 

Amb el temps, els bancs tradicionals entendran que només 
seran viables si es tornen ètics.
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Si vostè té una empresa, pertany a una associació, a una 
comunitat de veïns/nes, a un club…, proposi que, sense tancar 
el compte actual, tinguin una part dels diners en un banc ètic.

Hem de pressionar els ajuntaments i l’Administració en general 
que faci el mateix.

Finalment, hem d’exigir als partits polítics que incloguin 

com l’obligació que els seus comptes, com els de qualsevol altra 
associació o entitat pública (sindicats, fundacions, col·legis 
professionals, patronals…) siguin clars i públics, i que, en cas 
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8ª Proposta: 
Pagar el que valen les coses 

sí que és la solució 

Sovint ens ofereixen productes o serveis injustament barats: 
el preu baix que tenen s’aconsegueix pagant sous de misèria, 

negant drets sindicals, amb materials d’un sol ús o que 
no inclouen el cost ecològic…, però els sous de misèria, la 
contaminació o l’absència de llibertat, no són costos que 

acabarem pagant nosaltres? Els productes que no inclouen tots 
els costos en el preu fan pagar aquesta diferència a d’altres, 

justa no ho ha de permetre. En regular-ho posarem al seu lloc 

poder per a fer-ho.

Ja ho deia la meva àvia: el que és barat surt car. Ara aquesta 
expressió té un doble sentit: el que és barat dura menys, com 

abans, però a més, ens allunya del benestar global.

En pagar el que valen les coses ens assegurem que les persones 
implicades en el procés, des dels que extrauen les primeres 

cobren un sou just per la seva feina. 

Si acceptem que en el mercat es venguin productes 
extraordinàriament barats, perquè els treballadors i treballadores 

treballen, estarem subvencionant i estimulant l’explotació. Encara 
que això passi a l’altra punta del món, acabarà perjudicant-nos, 
ja que les produccions es portaran a aquests països i nosaltres 
tindrem atur. 

ECONOMIA
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Quan un producte importat té un preu extraordinàriament 
barat perquè en el país d’origen s’explota els qui el produeixen, 
hauríem d’afegir un impost a aquest producte de manera que el 
cost sigui el que hauria de ser si es paguessin sous justos. Amb 
aquest impost hauríem de contribuir a millorar, encara que sigui 
en altres països, les condicions d’aquests treballadors. No fer-ho 
és ser còmplices de la injustícia i generar un tipus de producció 
que ens està perjudicant. 

De la mateixa manera, els productes i serveis han d’incloure en el 
preu el cost ecològic. En cas contrari, la societat (és a dir, vostè 
i tots nosaltres) pagarà aquest cost més endavant (potser ho 

com si subvencionéssim la producció contaminant. Per exemple, 
quan una fàbrica produeix mobles amb fusta extreta de boscos 
no renovables i pintats amb pintures fabricades amb productes 
altament contaminants per als rius, encara que puguin semblar 
barats a la botiga, són socialment molt cars: la societat haurà 
de tornar a replantar boscos, probablement es desertitzaran 
moltes zones i els rius contaminats no seran útils per a beure’n, 
ni per a regar, i el cost de la neteja l’haurem de pagar entre 
tots… 

Aquesta proposta és central perquè les multinacionals es tornin 
justes i deixin de generar dolor innecessàriament. 

Les grans empreses tenen prou capacitat per a dividir la 
producció en diversos països: a cada lloc es fa allò que, en 

altres indrets. Per exemple, es compra primera matèria en 
llocs on, subornant persones clau en l’Administració, es pot 
desforestar salvatgement, per a després produir el material en 
països on els que treballen en fàbriques no tenen drets i cobren 
sous de misèria i, després de vendre’ls obtenint bons rèdits, 
porten els residus a països on la corrupció que elles mateixes 
han generat els permet abandonar-los sense importar-los el 

països en què quasi no han venut res… En comptabilitzar tots 
aquests costos no pagats i obligar les multinacionals a assumir-
los, aconseguim que deixin de ser injustes i competeixin en 
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igualtat de condicions amb les empreses mitjanes i petites que 
no es poden permetre aquests estratagemes i, més en general, 
competeixin en igualtat de condicions amb qualsevol empresa 
que assumeix voluntàriament els seus compromisos socials, 
laborals i mediambientals. 

En resum, cada producte ha d’incloure en el seu preu els costos 
socials, materials i ecològics que comporta la seva fabricació i 
posterior reciclatge, si desitgem una societat que sigui sostenible 
i deixi a les futures generacions un món millor que el que tenim.
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Davant de qualsevol compra, pregunti’s si el producte inclou en 
el preu un sou just als que el produeixen i un respecte a la natura 
en la producció, així com en el posterior reciclatge. Pregunti’s si 
és un producte que pot ser reparat fàcilment o si s’ha fabricat, 
com lamentablement passa sovint, com un producte d’un sol ús, 
podent no ser-ho. 

Compri els productes per la fabricació dels quals es pagui 
de forma justa els treballadors i que siguin ecològicament 
sostenibles.

Plantegi’s la necessitat de comprar només el que necessiti, 
recordi que el veritable confort i benestar no és tenir més 
coses, sinó tenir el que es necessita. Recordi les quatre R de la 
sostenibilitat: reduir el consum, reutilitzar les coses, reparar el 
que s’espatlla i reciclar el rebuig. 
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Si vostè pertany a un grup organitzat: escola, ajuntament, 
sindicat, comunitat de veïns/nes, club…, plantegi la necessitat 
que totes les seves compres –i els seus contractes– tinguin en 
compte el que hem exposat. Evitin comprar coses el preu de les 
quals no inclogui salaris justos, productes ecològics sostenibles 
o que no siguin reciclables. En fer-ho així, obligarà les fàbriques 
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a anar transformant les seves polítiques. 

En les seves associacions facin llista de les coses que es poden 
deixar entre vostès, sense necessitat d’incrementar el consum, 
o les que poden comprar col·lectivament per a tenir a la seva 

bricolatge, alguns materials esportius… La seva qualitat de 
vida millorarà, ja que tindran fàcil accés a materials de qualitat, 
tindran més relacions socials constructives i menys despeses 
d’adquisició, que estaran repartides entre diverses persones.

Exigeixin als partits polítics i sindicats que els productes que no 
inclouen els costos reals (sous, materials ecològics, reciclatge) 
siguin gravats amb impostos que compensin aquesta diferència 
entre el cost real i el preu de venda. 



94

9ª Proposta: 
Potenciar l’economia 

no especulativa i local 
sí que és la solució 

El que s’ha de fer per a sortir de la crisi és potenciar l’economia 
real, és a dir, la no especulativa. De què ens serveixen, a la 

societat, empreses que no generin cap riquesa real? La riquesa 
que es distribueix socialment amb més facilitat és la que circula 
en la comunitat on es genera. Per tant, cal donar suport a les 
empreses petites i mitjanes, que sí que produeixen productes i 
serveis reals. L’economia que desplega projectes d’investigació, 

dóna suport a les persones emprenedores i es fonamenta en 
comerços i negocis que donen serveis útils i generen ocupació. 

El suport a cooperatives locals, en què les persones que hi 
treballen es responsabilitzen també de la gestió del negoci, seria 

un pas encara més positiu. 

Donar suport a les petites i mitjanes empreses i a les persones 
emprenedores és una forma de donar-ne doblement a la 
comunitat que les sosté: d’una banda, econòmicament, ja que els 
diners gastats es queden a la comunitat i així circulen generant 
més riquesa; i de l’altra, en promoure el comerç i la indústria 
locals, les persones estableixen vincles i relacions entre elles, 
cosa que farà que la comunitat sigui més forta i solidària davant 

canviat les regles: l’objectiu de les persones emprenedores i 

Els ingressos han de ser una conseqüència del servei donat i no 

ECONOMIA
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Fins ara, gràcies a les enormes pressions de les multinacionals, 
s’ha donat massa suport a les grans empreses, en detriment de 
les petites i mitjanes. Cal deixar-ho de fer si volem incrementar 
l’ocupació. Es diu que augmentar la grandària és augmentar 

més barats. Però, ja ho vèiem: de què ens serveix comprar més 
barat si això és a costa de menys benestar global?

Al país, gairebé tota l’ocupació es genera en empreses petites i 
mitjanes, així com en l’Administració (serveis de bombers, policia, 
sanitat, educació…). Donar suport amb grans sumes de diners 
a les multinacionals no té gaire sentit en termes d’ocupació, 
perquè a penes generen un 1% d’ocupació directa i un 3% 
d’indirecta i, molt sovint, destrueixen el comerç o la indústria 
local, que no pot competir amb els preus subvencionats de les 
multinacionals (en dir subvencionats també ens estem referint 
al que explicàvem en l’apartat anterior: pagar el que valen les 
coses sí que és la solució). 

Les persones que treballen com a autònomes, empresàries o 
emprenedores també tenen el mateix interès en aquest tema 
que la resta de la població. 

D’altra banda, comprar productes agrícoles o industrials que han 
estat produïts prop del punt de venda també és una manera 
d’enfortir la pròpia comunitat i d’evitar els costos ecològics que 
generen els transports a llarga distància. 

Abans els aranzels eren defensats pels capitalistes pels seus 
propis interessos (per no haver de competir i produir pitjor). 
Avui no es tracta de posar barreres d’entrada, sinó que, com a 
consumidors, optem pels productes locals de qualitat.
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Doni preferència al consum de productes i serveis locals. Compri 
en botigues i negocis establerts en la seva comunitat, no en 
grans multinacionals o en les seves sucursals, per aconseguir 
que els seus diners reverteixin novament al seu propi barri o 
ciutat. 



96

Conegui el comerç de proximitat, que sovint està connectat 
amb la producció local. 
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Procuri que els grups en què està implicat consumeixin productes 
locals en botigues o negocis locals. Generin llaços de relació amb 
les persones implicades.

Exigeixi als partits polítics, als sindicats i a l’Administració que 
deixin de subvencionar grans empreses a costa de les petites i 
mitjanes. 

Per cada euro que s’inverteix en una empresa gran, se n’haurien 
d’invertir 97 en les petites i mitjanes, ja que aquestes últimes 
generen 97 vegades més d’ocupació que les grans multinacionals.  
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10ª Proposta: 
Invertir en projectes verds

sí que és la solució

Vivim en una societat que maltracta la Terra: els canvis 
climàtics poden extingir prop d’un milió d’espècies terrestres 
al llarg dels pròxims cinquanta anys, el mar pot pujar de nivell 
per l’escalfament global inundant moltes ciutats costaneres, la 
captura actual de peixos ja és dues vegades i mitja superior a la 
capacitat de reproducció dels oceans, els boscos es redueixen 

cada any, la producció de substàncies químiques perjudicials per 
a la salut es mesura en milions de tones i continua creixent… 
Qualsevol nova tecnologia que redueixi els riscos anteriors és 

fonamental, urgent… i rendible! Invertir en projectes verds és el 
futur: ha de ser la nostra prioritat. 

Com a societat hem de potenciar les investigacions, empreses i 
projectes ecològicament sostenibles. La nostra màxima prioritat 
ha de ser prestar diners a empreses i individus amb un projecte 
verd per a construir una nova societat que eviti el suïcidi ecològic 
a què arribarem si no canviem de direcció. La crisi econòmica 
que vivim ara és una broma comparada amb la crisi ecològica 
que s’acosta, si no hi posem remei. 

Lògicament, una banca amb vocació pública ho facilitaria molt 
i acompanyaria en aquest procés la petita banca ètica, que ara 
compleix aquesta funció al nostre país. Per això necessitem una 
banca pública i ètica potent: el sector ecològic ha de créixer 
ràpidament per rendibilitat, per necessitat i perquè pot generar 
un gran nombre de llocs de treball. 

Com és obvi, també els capitals privats poden tenir interès a 

ECOLOGIA
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invertir en noves formes de producció i noves tecnologies 
que milloren les actuals, i que són, alhora, ecològicament 
responsables: donem suport als qui decideixin invertir en això 
d’una manera estable i no especulativa. 

comercialitzada i exportada amb rapidesa: es tracta d’un bé per 
al món. 

La nostra prioritat ha de ser aconseguir que el sistema social 
funcioni i asseguri el benestar de totes les persones humanes 
sense maltractar el món. 

Ara lluitem contra una crisi econòmica que és una crisi de 

nou sistema que no agredeixi el planeta, en sortirem doblement 

que amenaça de ser molt més gran que aquesta. Quin futur 

i riscos per motius ecològics? O un futur amb la màxima justícia 
i benestar possibles? 

!"#$%&'$()*(+(*",-.&)/0$

En el consum, prioritzi productes ecològicament responsables. 

Descarti productes difícilment reciclables, no reparables, 
produïts sense processos ecològicament responsables o que 
estiguin excessivament embolicats, ja que el malbaratament és 
una manera clara de malgastar els béns naturals.  

Recordi les quatre R de la sostenibilitat: reduir el consum, 
reutilitzar el que està en bon estat, reparar el que s’ha espatllat 
i reciclar els productes que ja no es poden reparar.
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Exigeixin que les autoritats i els partits polítics realment donin 
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suport a l’ecologia. Molts d’ells només ho fan parcialment o 

que ens podem permetre. Molts d’ells pensen només en un 
horitzó de quatre anys, però el món ha de durar milions d’anys 
en bon estat: no podem destrossar la natura sense arriscar la 
nostra vida i, encara pitjor, la de totes les generacions futures.

En els grups en què col·laborin, com fundacions, clubs esportius, 
ONG, escoles, esglésies… assegurin-se que es consumeix de 
forma responsable i es promouen les compres i conductes 
ecològicament responsables. Demanin que aquest tipus 
d’accions s’instaurin i que consti l’acord per escrit: és la millor 
manera d’apostar per un futur millor per a tothom. 
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11ª Proposta: 
Impedir la concentració

de la riquesa 
sí que és la solució

Impedir la concentració de la riquesa serveix per a evitar que 
ningú tingui tant de poder que pugui imposar la seva voluntat 
sobre la democràcia i les empreses petites, com passa ara. En 
evitar que els diners es concentrin en poques mans, la riquesa 
i el poder es redistribueixen, es pot lluitar contra la pobresa, 
generar benestar i facilitar la cohesió social. La transparència 

en la comptabilitat de les multinacionals, els impostos 
progressius en funció de la capacitat, la limitació de l’herència 

aconseguir-ho. 

En aquest moment algunes grans empreses multinacionals i 
algunes banques privades tenen tant de poder que poden manar 
sobre els governs. Per a què serveix tenir democràcia i triar 
governs si han d’obeir organitzacions que no hem votat?

Naturalment, això ha de canviar. Ningú no pot manar el govern, 
i aquest, naturalment, ha de dependre de la voluntat popular. 
Per tant, ningú no pot manar més que el poble. Nosaltres, com 
a col·lectiu, hem de recuperar el màxim poder. 

Cal recuperar la democràcia real, que ara està segrestada pels 
«mercats», és a dir, per les grans empreses multinacionals, la 
gran banca i els seus interessos.

A més, quan algú acumula moltíssima riquesa, això vol dir que 

DEMOCRÀCIA
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altres persones tenen menys. Això no tindria gaire importància 
si no fos perquè els que tenen menys poden arribar a tenir 
tan poc que la pobresa, la fam i les condicions inhumanes se 
n’apoderin. Ja hem dit que el 2% dels adults més rics del món 
posseeix més de la meitat de la riquesa global, mentre que la 
meitat de la població mundial simplement no té res. També hem 
comentat que el 10% de les persones adultes posseeix el 85% 
de la riquesa global del planeta.

El resultat de la concentració de la riquesa és que uns tenen 
molt poder i altres gens, només tenen pobresa i impossibilitat 
de sortir-ne. La conseqüència és que els que neixen en certes 
famílies tenen menys possibilitats que els que neixen en unes 
altres. La conseqüència és que les persones no tenen igualtat 
d’oportunitats en la vida, i que aquesta desigualtat s’hereta de 
generació en generació.

Això és una injustícia, genera dolor i pobresa. Per tant, s’ha 
d’evitar. 

A més, quan els diners es reparteixen es genera més ocupació 
i més benestar. Si una persona té una gran fortuna i cada 
any guanya vint mil milions anuals més del que ja guanyava, 
molt probablement els invertirà en productes especulatius o 
sumptuaris i només en gastarà una part molt petita en negocis 
locals o a generar nous llocs de treball. 

Però si aquests vint mil milions d’euros es reparteixen entre un 
milió de famílies, cada família tindrà una renda de vint mil euros 
que tendirà a invertir en petits negocis, comprant productes 
en botigues pròximes, fent reformes a casa, contractant algú 
per a ajudar en les tasques domèstiques… Com que les famílies 
tenen diners, poden tornar els crèdits, poden iniciar projectes 
nous i, d’altra banda, com que tothom té el que és necessari, 
els robatoris i semblants disminueixen i la seguretat augmenta. 
És a dir, quan els diners es redistribueixen, la seva utilitat social 
es multiplica. 

A més, que es multipliquin no redueix el benestar de la persona 
que tenia la gran multinacional: pot continuar gaudint del que 
tenia, únicament no ha multiplicat els guanys, però podrà 
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Però, com aconseguir que ningú no concentri la riquesa? Poden 
donar-se respostes diferents, però en volem destacar quatre que 
ara mateix ens semblen clau: la transparència en la comptabilitat 
de les multinacionals, els impostos progressius en funció de la 
capacitat, la limitació de l’herència i un compromís ferm contra 

1. Mentre les famílies i la gent del carrer fem un important esforç 

les grans empreses i els bancs pràcticament no contribueixen 
a la hisenda pública. Lamentablement, consideren que els 
impostos són costos a eludir en comptes d’adonar-se que 
són contribucions necessàries per al bé comú. Això els porta 

per pagar el mínim possible. Per exemple, traslladen els 

com la gent del carrer paguem impostos per contribuir al bé 
comú (hospitals, bombers, escoles, ferrocarril…), les grans 
empreses, les grans fortunes i la banca també ho han de fer 
en la proporció que els pertoca. 

 La comptabilitat de les transnacionals hauria de ser de domini 
públic, així aquestes empreses gegants serien transparents 
i retrien comptes. Lògicament, fer pública la comptabilitat 
de les multinacionals serveix perquè podem saber quina 
quantitat d’impostos han de pagar. 

 D’altra banda, una veritable transparència comptable per 
a les grans multinacionals i la gran banca, impediria que la 
situació actual de fallida de nombroses entitats bancàries es 
repetís: es veuria venir en mirar els estats de comptes.

2. Els que tenen més han de pagar més. Les persones molt riques 
han de pagar molts impostos, les persones pobres n’han de 
pagar pocs. Aquesta és una manera senzilla de redistribuir 
la riquesa, impedir que es concentri en excés i generar més 
llocs de treball. 
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 Tal com comentàvem abans: quan una persona té una gran 
fortuna, només una petita part d’aquests diners tendeix a 
generar ocupació –a vegades només el 2%–, la resta s’inverteix 
en cases, en bons, accions, fons especulatius, comptes 
corrents… Per tant, gravar els més rics no implicaria la fugida 
de capitals que generen ocupació, sinó tot al contrari, ja que 
es tindrien diners públics aconseguits pels impostos per a 
generar noves ocupacions!

 No ho plantegem com un principi ideològic, com sovint 
es presenta. No cal. Estem, simplement, observant les 
conseqüències nefastes de no actuar d’una manera 

coses.

 El que diem és que amb els diners dels molt rics, les grans 
empreses i la banca, l’Estat podria i hauria de crear molts 
llocs de treball imprescindibles: docents, personal sanitari, 
personal que atengui la tercera edat… Aquest impost és una 
proposta viable a favor d’ocupacions de qualitat.

 A més, si, espantades per aquesta mesura, algunes grans 
empreses i fortunes abandonessin el país, hi hauria moltes 
noves oportunitats per a petites i mitjanes empreses que 
cobririen el buit que haurien deixat les grosses, i que són, 
en realitat, les que produeixen el 90% per cent dels llocs de 
treball. 

3.- Tothom té dret a tenir les mateixes oportunitats en el 
moment de néixer i durant la nostra infantesa, adolescència 
i joventut. No és just que unes persones no tinguin el dret 

diners per a fer-ho. Naturalment, també és just que si hem 
treballat de valent durant tota la vida puguem deixar una 

quina quantitat se supera aquest nivell? 

 La nostra proposta per a evitar que els diners es concentrin 
massa és limitar l’herència: ningú no hauria de poder deixar 
més de deu milions d’euros –per posar un exemple orientatiu– 
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per hereu o hereva en valors, diners o semblant, més una 
altra quantitat semblant en propietats. D’aquesta manera, 

vuitanta milions en propietats, però la resta hauria de tornar 
a la societat. D’aquesta manera es conciliaria el dret a deixar 
en herència el que s’ha aconseguit amb esforç i, al mateix 
temps, evitar que la riquesa es concentri massa. 

se en la bossa on n’hi ha més: en grans empreses, la banca i 
les grans fortunes. 

 A partir de certes quantitats (cent mil euros?, un milió 
d’euros?), de frau a Hisenda hauria de considerar-se un 
delicte molt greu i no hauria de prescriure: sempre se n’hauria 
de poder exigir el pagament. No com ara, que, en passar 
uns anys, es perdona el deute. Fins i tot podria donar lloc a 
l’expropiació del banc, l’empresa o la gran fortuna.

!"[&5(0&#$8#6#8"%.4($'1&

Comprengui que els seus impostos serveixen al bé comú. 

de persones i sigui una persona íntegra en el pagament de les 
seves obligacions.

Desitgi amb ganes pagar molts diners en impostos, això implicarà 
que les coses li van molt bé i que guanya moltíssim més del que 
imaginava.  

Posi una atenció especial quan vagi al dentista, terapeuta, 
perruqueria… Sempre li haurien d’entregar la factura amb IVA 
o els impostos legals corresponents. Eviti anar a aquells que 
defrauden: ens fan un mal a totes les persones.
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Exigeixi aquestes mesures a tots els partits polítics, sindicats i 
semblants.

En els col·lectius a què pertanyi, evitin contractar serveis a 
persones que defrauden no declarant els ingressos. Facin pública 
la seva comptabilitat, estableixin mecanismes de redistribució 
de la riquesa dins els seus propis col·lectius, per exemple, creïn 
un fons de beques per a persones que ho necessitin en el seu 
col·lectiu.  
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12ª Proposta: 
Cancel·lar els deutes 

indignes sí que és la solució 

Ja hem dit que el rescat no és la solució. Però el més probable 
és que es demani, i això ens introdueix en un nou tema: el 
deute indigne. Deute indigne és aquell que s’atorga sabent 
que ocasionarà seriosos problemes a qui el sol·licita. Els 

deutes indignes no han de ser pagats, sinó cancel·lats per la 
seva pròpia indignitat. Potser haurem de declarar indigne el 

deute que Espanya contregui internacionalment per a salvar la 
banca privada, així com el contret per particulars amb bancs 

Donar diners públics per salvar bancs privats que han especulat 
i, per la seva incompetència, han fet fallida és una immoralitat. 
Ja hem dit que els hem de deixar caure i potenciar una banca 
pública amb intenció de servei públic.

En el cas d’Espanya, endeutar el país per salvar la banca és 
contraure un deute indigne. Heus aquí les raons:

Demanar un rescat implica que l’Estat –és a dir, vostè i tots 
nosaltres– ens convertim en garants del deute esmentat, que 
ens hem compromès a pagar-lo, que en som avaladors. En cas 
de pèrdues, les pagarem. 

Els costos del rescat poden ser tan grans que impediran créixer 
el país i treure’l de la crisi. Els costos del rescat impliquen aplicar 
grans retallades: congelar el salari mínim, congelar les pensions, 
reduir el sou dels funcionaris i llevar-los la paga extra, reduir la 
prestació d’atur… Per tant, la gent no té diners i les botigues 

ECONOMIA
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i els negocis se’n ressenten per falta de demanda i tanquen, la 
qual cosa genera més atur i menys diners, i cal tornar a retallar… 
un peix que es mossega la cua.  

D’altra banda, com que cal dedicar els diners del rescat a salvar 
els bancs, aquests tornen els crèdits a altres grans bancs, molts 
d’ells estrangers i… s’ha acabat! Ja no hi ha diners per a préstecs 
útils, per a persones que volen muntar un negoci viable, per a 
empreses que venen i volen ampliar plantilla amb una inversió…, 
els negocis s’alenteixen, falten diners i, encara que les coses els 
vagin bé, falla la liquiditat i moltes han de tancar. 

El rescat a Espanya no és una solució per al país, ja que la seva 

van actuar amb imprudència. Però, a més, situa Espanya en un 
cercle viciós: menys recursos, més atur, més recessió, menys 
recursos…

Manifestar que el rescat a Espanya és contreure un deute 
indigne és imprescindible. Els que deixen els diners saben les 
conseqüències que tindrà, però només els interessa el seu propi 

ens l’imposen, no s’ha de tornar. 

D’altra banda, també molts bancs i caixes van deixar diners 

Ho sabien, però ho van fer. Van pensar que els preus pujarien i 
que, si les coses els anaven malament, a les famílies, vendrien el 
pis més car i saldarien el deute. Però aquestes apostes sobre el 
futur –recordin que apostar no és pas la tasca de la banca, sinó 
dels casinos– els va sortir malament i per això ara alguns bancs 
han fet fallida. Ara no tenen dret a reclamar el deute: ja sabien 
d’entrada que no eren solvents.

En una relació hipotecària, cada part té la seva responsabilitat. 
Però la del banc és molt superior: té serveis jurídics, de càlculs 

que va acceptar un crèdit impossible de tornar: el banc ho havia 
de saber perquè és la seva feina. En cas de no poder pagar, n’hi 



108

hauria d’haver prou amb entregar la casa i la hipoteca s’hauria 
de cancel·lar automàticament. És injust quedar-se la casa i 
continuar exigint el pagament de la hipoteca als que no tenen ni 
casa, ni la culpa que el banc pequés d’imprudent.  

En resum, el deute indigne s’ha d’aplicar als particulars igual 
com es pot aplicar als Estats. Hem de declarar indigne el deute 
que Espanya contregui internacionalment a causa de la banca 
privada, així com el contret per particulars amb bancs que sabien 
que no la podien tornar.

!"[&5(0&#$8#6#8"%.4($'1

Mostri la seva solidaritat amb les persones víctimes d’hipoteques 

molt vulnerables davant dels bancs.

Quan llegeixi en els diaris i grans mitjans de comunicació que 
Espanya necessita un rescat per a salvar als bancs tingui una 
actitud crítica: la banca controla els mitjans de comunicació, així 
que no és fàcil que donin alternatives. Però vostè les coneix: faci 
d’altaveu, usi les xarxes socials, generi coneixement i oposi’s a 
un deute que ens lligarà durant decennis. Difongui aquest llibre 
i les seves idees. 
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En els seus respectius col·lectius (Església, ONG, comunitat de 
veïns, universitat, AMPA…) parlin del deute indigne i expressin 
la seva negativa a pagar-lo. Promoguin la consciència de la gent. 
Donin suport a organitzacions que treballen en aquesta línia. 

Pengin aquest llibre en el seu web, enviïn-lo en PDF a totes les 
persones del seu entorn: difonguin aquestes idees, defensin-les 
com a forma de defensar-se vostès i de defensar la justícia i el 
que creuen. 

Exigeixin als partits polítics i al govern que no s’endeutin i que 



109

no subvencionin la banca. Exigeixin que ajudin les persones, no 
la gran banca. 
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13ª Proposta: 
Potenciar el que és públic

sí que és la solució

Privatitzar el que és públic fa que un bé accessible a tothom 
es torni restringit. Hi ha béns que són propietat de tots i no es 
poden privatitzar: el sol, l’aigua, l’aire, el coneixement, el mar, 
l’educació, la salut… Privatitzar empreses o béns públics per 

comprar-ho avui a preu de ganga i administrar-ho en el futur no 

També és pa per a avui i fam per a demà. 

Hem de blindar el que és públic i fer-ho accessible a tothom de 
forma sostenible.

justa de gestió dels béns comuns de la humanitat. Són béns que 
no es poden privatitzar mai perquè són de totes i tots, com per 
exemple: l’aire, la biodiversitat, el mar, els rius, el clima, el cicle 
de l’aigua, els boscos, la pau, la cultura… 

A més, no podem pensar de cap manera que els béns comuns 
que representen els boscos, els rius, la terra, el mar, l’aire… 
són únicament dels éssers humans. Els compartim amb altres 
espècies i n’hem de garantir el sosteniment perquè tots els 
éssers vius segueixin sobre la faç de la Terra. Cap generació no 
pot posar en perill la durabilitat de la vida en el planeta Terra. 

Ningú no pot ser, doncs, exclòs dels béns comuns públics. No 
hi ha ningú que hi tingui més dret que els altres. Tenir més 
diners no dóna pas més dret. Els béns comuns públics estan més 
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benestar de les persones. 

També la salut, l’educació, el transport, la seguretat, 
l’habitatge… són béns públics i han de ser defensats. Encara que 
el seu funcionament es pugui optimitzar, no n’hem de permetre 
la privatització. Molta gent defensa que el que és privat sempre 
funciona millor, però això no és cert. El que és privat només 
funciona –no sabem si millor o pitjor– per a les persones que ho 
poden pagar. Privatitzar el que és públic no és necessàriament 

d’inversió: és pa per a avui i fam per a demà. També és exclusió 
i malestar per als que no es poden pagar el servei privat. 

Els espais públics dels pobles i les ciutats també s’han de 
recuperar: els carrers, les places, els parcs, les instal·lacions 
esportives i culturals perquè tothom en pugui fer ús, sense que 
la riquesa o la classe social, la religió, l’ètnia, l’orientació sexual o 
qualsevol altra característica personal o social sigui un obstacle. 

Quan les persones gestionem en comú els béns públics ens 

unitat. Potenciar les coses comunes és una forma adequada de 
potenciar la unitat i l’ajuda entre éssers humans.
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Gaudeixi dels espais i béns públics amb les seves amistats, amb 
la seva família. Ompli’s la vida de relacions i de trobades amb 
persones valuoses del seu entorn. Els espais públics li ofereixen 
un bon lloc per a fer-ho. En fer-ho enfortirà les seves relacions 
socials i veïnals, i farà més forta la seva comunitat i més 

Posicioni’s contra la privatització de serveis públics que són 
útils. Faci sentir la seva veu. 
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Defensin l’ús del que és públic. Obrin els seus col·lectius i 
associacions tant com puguin. Cooperin amb altres col·lectius i 
associacions. Teixeixin una xarxa d’amistat i solidaritat: aquesta 
riquesa és impagable en les societats avui dia, perquè faciliten la 
transformació social vers una societat més justa. 

Lluitin per impedir la privatització del que és públic i útil per a 
tothom. Neguin-se que l’economia sigui el motiu per a excloure 
la gent dels béns comuns: tots tenim dret a l’educació, a 
l’allotjament, al menjar, als boscos, al mar… 

Exigeixin als partits polítics que incloguin això en els seus 
programes i ho duguin a terme. 



113

14ª Proposta: 
Recuperar la democràcia

i el dret a decidir 
sí que és la solució

Hem de recuperar la democràcia, perquè els diners deixin 
de manar-nos. Recuperar la democràcia i el dret a decidir 

és el mateix. Si no tenim dret a decidir, no podem parlar de 
democràcia. Recuperar la democràcia implica poder decidir com 
ens organitzem, amb qui, de quina manera, amb quines lleis… i 
portar-ho a terme. Però els drets democràtics són iguals per a 

tots: el nostre dret a quedar-nos en la Unió Europea o en l’OTAN 
o a anar-nos-en, per exemple, és el mateix dret que Catalunya o 

Euskadi tenen per a decidir si  formen part d’Espanya o no. 

Hem de recuperar el poder i el prestigi de la política. L’economia, 
l’hem de fer fora de la política, és a dir, hem d’obligar les nostres 

econòmic». D’aquesta manera podrem treure l’economia de la 
política. 

Lògicament fa falta impulsar noves formes de democràcia en què 

sobre les decisions. I si una cosa es pot resoldre en un àmbit 
local, hem de procurar que s’hi resolgui. La coresponsabilització 
és la clau. I en això les noves tecnologies poden donar-nos un 
cop de mà per facilitar la participació i la generació de fórmules 

gestió del bé comú, començant pel que tenen més pròxim, com 
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és el seu barri o població.

Una vegada més, convé adonar-se que és el sistema el que ha 
de ser millorat. No servirà de gaire anar canviant els polítics si la 
política segueix igual, si la democràcia només consisteix a anar-
los a votar cada quatre anys. Òbviament, hem de treure totes 
les persones que han abusat –o abusen– del lloc que ocupen. 
Però, sobretot, hem de recordar que els llocs de decisió ens 
pertanyen, que els nostres representants els administren en 
nom nostre; res més. Si girem l’esquena a la política i als polítics 
no podem pas canviar el rumb de la nostra societat. 

coses: 

Primera: Combinar sàviament la democràcia representativa, 
que ens porta a votar cada quatre anys uns representants, 
amb la democràcia participativa, que suposa implicar-se en la 
deliberació i gestió públiques, i amb la democràcia directa, en 
què els ciutadans codecideixen sobre un assumpte concret.  

Segona: Millorar la llei electoral actual, que potencia el 
bipartidisme i deixa, injustament, quasi sense representació 
moltes opcions polítiques amb centenars de milers de vots. 

Tercera: Si volem recuperar la democràcia i evitar que els diners 
ens manin sense cap control democràtic, hem de sotmetre 
els bancs centrals, el Fons Monetari Internacional i altres 

la ciutadania.  Donada la importància de les seves decisions, 
hi ha d’haver mecanismes perquè les seves deliberacions 
siguin transparents i les seves decisions incorporin un control 
democràtic. 

Quarta: No podem permetre que estigui prohibit parlar sobre 
certs temes o que no puguem prendre decisions democràtiques 
sobre assumptes que ens afecten: hem de poder entrar o sortir 
de l’Euro, de la Unió Europea, de l’OTAN o del que decidim, 

I això comporta, necessàriament, defensar el dret democràtic 
de Catalunya, Euskadi o qualsevol altre poble a independitzar-
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se si democràticament així ho decideixen. Una Constitució 
que amenaça militarment els qui prenguin aquestes decisions 
democràticament és una Constitució antidemocràtica. 

En resum, si no recuperem el lliure poder de decisió per a totes 
les persones i per a tots els temes que ens afecten, no podem 
dir que vivim en democràcia. 
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En el seu entorn familiar i personal procuri que les persones 
exerceixin el dret d’expressió. Procuri que el seu entorn i la 
seva família siguin espais d’aprenentatge democràtic, on cada 
persona pot decidir sobre les coses que l’afecten i participar en 
els processos de decisió familiars o col·lectius.

Davant la convocatòria d’eleccions conegui les implicacions 
de votar, abstenir-se o votar en blanc i sigui conseqüent. La 
ignorància no és cap solució; desentendre-se’n, tampoc. 

Exigeixi els seus drets i que la seva veu sigui tinguda en compte. 

Respecti i defensi el dret dels altres a exigir els seus drets i que 
la seva veu sigui escoltada.
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Asseguri’s que, en els col·lectius en què participa, les decisions 
es prenen democràticament. En la mesura que sigui possible 
incrementin el grau de decisió democràtica en les seves 
organitzacions: incloguin votacions per a totes les persones 
associades, espais de discussió i de democràcia directa amb les 
persones afectades…

No donin valor a arguments com «això sempre s’ha fet així» o 
«aquests temes és millor no discutir-los», sinó converteixin la 
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I, és clar, exigeixin als partits polítics els quatre punts que 
aquí s’exposen i que lluitin i treballin perquè siguin una realitat 
quotidiana. 
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15ª Proposta: 
Revelar la violència invisible 

sí que és la solució

Posar nom a les violències invisibles és una tasca fonamental. La 
injustícia genera violència. Si en parlem, les fem visibles. Si són 
visibles, es poden abordar i resoldre. Buscar les causes de les 

injustícies i fer-les visibles ens acosta a una societat més justa. 
Aquesta ha de ser una tasca de tota societat democràtica per a 

Algunes de les violències més evidents, com la inseguretat 
ciutadana, solen ser la conseqüència d’una violència prèvia. 
Reprimir-la no la resol, cal tallar-ne les causes. 

Per exemple, quan algú no té feina ni recursos pot tenir la 
temptació de robar altres persones. La solució és resoldre el 

La gran majoria de les solucions suggerides en aquest llibre 
busquen més justícia i resoldre certes violències poc visibles per 
gaudir d’una vida amb més benestar i seguretat ciutadana. 

Hem de ser molt conscients que la violència no ha desaparegut. 
Les persones més proclius a ser víctimes de la violència invisible 
són les persones que no tenen prou coneixements per a defensar-
se’n i fer pública la violència que pateixen. Aquestes persones 
necessiten un suport especial per a posar nom a la violència que 
pateixen i obtenir coneixements i recursos per a resoldre-la. 

En les línies següents esmentarem algunes de les formes de 
violència que solen ser invisibles, perquè les puguem fer evidents: 
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- La subcontractació de treballadors i treballadores en cadena, 
de manera que la persona que realment treballa cobra un 
sou miserable per a mantenir un exèrcit d’intermediació 
innecessària, és una violència laboral. S’hauria de recuperar 
la causalitat en els contractes: qui et contracta és a qui fas 
la feina. 

- Reduir el salari dels treballadors i treballadores amb l’amenaça 
de deslocalitzar l’empresa i traslladar-la a països on els que 
treballen tenen menys drets i sous més baixos.

- Retallar l’Estat del benestar, argumentant que és per al bé 
de la ciutadania, però reduint el nivell de vida de la majoria de 
la gent, que no té diners per a pagar recursos privats d’alta 
qualitat. 

- Aplicar criteris de justícia molt diferents. Per exemple: 
indultar banquers, però condemnar a presó persones que han 
robat per menjar. 

empreses, bancs i fortunes, ser permissius, permetre que 
prescriguin al cap de quatre anys. 

indults) als que han comès fraus, però no aplicar-los als que 
han pagat tots els impostos. 

- Invisibilitzar la importància essencial de les persones que en 
cuiden d’altres: persones malaltes, infants, persones grans…, 
treball que habitualment fan les dones. 

- Invisibilitzar els costos de la masculinitat masclista per als 
mateixos homes (violència, fracàs escolar, suïcidis…) sense  
posar en marxa campanyes per a canviar aquest antiquat 
model de masculinitat.

- Convertir en delinqüents les persones que fugen de països 
sense futur i no abordar les causes que converteixen aquests 
països en espais sense esperança.  
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- Aplicar criteris diferents quan demanem solidaritat amb 
el nostre país i quan la demanem per a altres països. Per 
exemple, exigint solidaritat interterritorial (que unes 
comunitats n’ajudin d’altres), però donant una ajuda irrisòria 
als que no són «del nostre país».

Transformar la societat amb una revolució sense enemics vol 
dir que hem de posar nom a aquestes injustícies, descobrir les 
ocultes i treballar per superar-les. 

Una societat que busca el benestar de les persones no s’adorm 
en els llorers, sempre es pregunta com podria ser encara més 
justa. La solidaritat no és teòrica, sinó pràctica i continuada. 
Sense aquesta intenció, seria molt pobra de mires, seria només 
un gest egoista. Amb aquesta intenció recuperem la humanitat, 
en el sentit més noble de la paraula. Per això seria imprescindible 
buscar, descobrir i evidenciar les violències invisibles per 
resoldre-les.
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Interessi’s per les causes de la violència, busqui’n les causes 
ocultes. Mostri interès per resoldre les violències ocultes en què 
participa. Per exemple, asseguri’s que homes i dones s’impliquen 
de la mateixa manera en l’atenció dels altres: persones malaltes, 

Comparteixi les tasques de la casa amb les persones amb qui 
conviu, no deixi que les dones duguin la majoria de les càrregues, 
mentre els homes «ajuden una mica». Compartir és molt més 
que ajudar. 

Davant de comentaris masclistes, homòfobs, racistes, 
classistes o semblants, expressi el seu desacord amb claredat i 
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Observi quines violències invisibles es donen en la seva 
organització. Posi un interès especial en les violències de gènere: 
quan els homes estan sempre obligats a jugar un determinat 
paper i les dones un altre. Treballi per alliberar-se d’aquests 
papers. 

Cooperi amb organitzacions que treballen per la justícia. El 
sol fet de ser de raça blanca no ens fa racistes, el sol fet de 
ser heterosexuals no ens fa homòfobs, el sol fet de viure en 
un país «desenvolupat» no ens fa insensibles a les injustícies 
internacionals. 

Vigili que algunes persones no hi tinguin massa pes: escolti 
també les que no parlen tant, observi si dones i homes 
estan equilibradament representats, i si els grups d’edat són 
semblants. En cas contrari, pregunti’s per les causes i potser 
trobarà algunes desigualtats que s’han d’abordar. 

Exigeixi als partits polítics, als sindicats, a les Administracions, a 
les organitzacions…, que facin públiques les violències invisibles 
i que treballin per visibilitzar-les i superar-les. 
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Quinze propostes 
més breument explicades

Les quinze propostes anteriors no són les úniques, però poden 
ser molt útils per a saber cap on hem d’anar amb urgència. 

A continuació trobarà quinze propostes més explicades de 
forma molt breu per a animar-lo a continuar, per la seva banda, 
confeccionant la seva pròpia llista. Una nova societat justa sí 
que és possible. Però necessita la seva implicació. Recordi que 
la pàgina web www.senseenemics.org li ofereix un espai per a 
les seves aportacions, així com per a obtenir més informació i 
aprofundir.
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Proposta 16
Una nova Constitució que 

inclogui aquestes propostes 
sí que és la solució

Per a transformar el país necessitem un nou començament, 
necessitem una nova Constitució que reculli per escrit el que 
defensem i que sigui un nou punt de partida. 

Una oportunitat per a dialogar i pactar el nostre compromís 
comú tenint el benestar de les persones al centre.

DEMOCRÀCIA
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Proposta 17
El lideratge del sector públic 

sí que és la solució

Les empreses públiques haurien de liderar els canvis que 
necessitem. Haurien de tenir una funció clau en la investigació, 
en l’aposta verda, en la forma com s’estructuren,  dirigeixen i 
motiven les persones treballadores. 

Haurien de ser motors per a, en comptes de promoure una 
espiral de competitivitat salarial –que porta a retallar els sous 
i els drets–, potenciar i investigar en millores organitzatives, 
productives i tecnològiques per a la creació de més ocupació i 

ECONOMIA
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Proposta 18
Energia ecològica
descentralitzada

sí que és la solució 

Necessitem desplegar urgentment energies ecològiques barates, 
estables i que puguin produir energia de forma autònoma, 

tingui les seves fonts d’energia renovables. Això seria un gran 
impuls a l’economia i al benestar. Hem d’invertir preferentment 
en aquesta línia d’investigació. 

Lamentablement, haurem de posar les actuals empreses 
d’energia sota control: en aquest moment formen part del grup 
de multinacionals que ens manen. Han d’aprendre a obeir: la raó 
de la seva existència és el benestar de la gent, no al revés. 

ECOLOGIA
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Proposta 19
L’alimentació local
i sense dependències
sí que és la solució 

El menjar no ha de ser un negoci. En la mesura que sigui possible, 
cada país ha de ser capaç d’alimentar-se a si mateix i no 
dependre massa de fora. La sobirania alimentària dóna llibertat. 
Hem de reestructurar les normes de comerç internacional que 
perjudiquen l’agricultura dels països més pobres. 

Al nostre país hauríem de potenciar l’agricultura, la ramaderia i 
la pesca de forma sostenible i ecològica: donar suport als petits 
agricultors en comptes de les famílies de terratinents, potenciar 
les cooperatives, facilitar l’arrendament de terres públiques per 
al conreu, evitar els latifundis no cultivats que siguin necessaris 
per a l’agricultura… 

Aquesta proposta s’ha d’interpretar com un horitzó al qual 
tendir. El comerç és positiu si es fa sobre bases justes i, encara 
que la sobirania alimentària és important, no s’hi ha de pensar 
com un aïllament o una autarquia total. 

ECONOMIA
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Proposta 20
Limitar les patents
sí que és la solució

Les patents s’han de limitar. Són útils per a recompensar les 
inversions fetes en investigació. Però no més enllà d’un límit. No 
són el botí d’un saqueig, sinó un incentiu raonable. I no podem 
consentir que es patentin organismes vius i substàncies que 
formen part de la biodiversitat de la Terra. 

També hem de regular fortament les patents de les medecines: 
la seva funció ha de ser curar el màxim nombre de persones i no 
enriquir unes poques empreses. 

Algunes patents actuals constitueixen una pirateria legalitzada 
contra els béns de la Terra, de la vida i els béns comuns, per la 
qual cosa s’haurien de transformar profundament. 

Les patents de producció d’energia, de nous medicaments, 
nous materials i relacionades amb la crisi ecològica han de fer-
se públiques per a poder-se utilitzar. S’ha de dissipar la sospita, 
per exemple, que algunes empreses amaguen formes de produir 

manera de tenir-ne el monopoli.

CANVI DE MIRADA
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Proposta 21
Potenciar la llibertat

i la creativitat d’Internet
sí que és la solució

Internet és un nou espai de difusió del coneixement i ha de ser 
sempre lliure. La cultura i les idees no haurien de tenir límits, el 
capital sí.  

Creiem que en aquests moments hi ha una intenció de vigilar i 
regular Internet perquè deixi de ser un espai de llibertat. Amb 
l’excusa de la regulació dels drets d’autoria, és fàcil ampliar el 
control i limitar la llibertat a Internet. No hem de permetre que 
Internet deixi de ser un lloc de comunicació lliure: és un espai 
que serveix i servirà per a enriquir i transformar el món. 

El coneixement no es pot controlar i comercialitzar, ha de circular 
lliurement. Hem estat educats en l’alfabet i els números sense 
pagar royalties. Fem el mateix. En compartir el coneixement, es 
multiplica.

DEMOCRÀCIA
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Proposta 22
Premsa de qualitat i per a 

educar sí que és la solució

Sense premsa de qualitat no hi ha democràcia. El control dels 
mitjans de comunicació per uns pocs magnats i grans empreses 
genera un gran problema: un planeta desinformat dels seus 
autèntics problemes, una ciutadania impotent i sense capacitat 
d’organització social. Una comunitat que no té una premsa lliure 
és una comunitat que està en perill de ser manipulada i que no 
es pot comportar, doncs, democràticament.

Per tant, la proposta és evident: cal garantir una premsa de 
qualitat i que compleixi una funció informativa i educativa real. 

DEMOCRÀCIA
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Proposta 23
Justícia mundial

sí que és la solució

Els delictes contra la humanitat no poden prescriure. Hem 
d’incloure-hi alguns delictes econòmics molt greus, especialment 
els que provoquen la mort de milers de persones. 

Hi ha d’haver un sistema de justícia mundial que s’apliqui a 
qualsevol persona o empresa que hagi comès un delicte contra 
la humanitat. 

DEMOCRÀCIA
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Proposta 24
La transparència

sí que és la solució 

Sense transparència, no hi ha democràcia: de la mateixa manera 
que exigim transparència a la comptabilitat de les multinacionals, 
també hem de demanar-la a les persones que es dediquen a la 
política i al seu entorn. 

Els partits polítics i els sindicats no poden dependre 
econòmicament dels bancs o d’empreses privades, ja que això 
vicia la seva llibertat. 

DEMOCRÀCIA
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Proposta 25
Llibertat religiosa, pacífica, 

separada de l’Estat 
i autofinançada 

sí que és la solució

Les persones han de tenir plena llibertat religiosa. Però cap 
religió no pot fomentar l’odi i la desigualtat en la societat sense 
caure en el risc de ser prohibida. 

La separació entre Església i Estat ha de ser un fet. Cada religió 
ha de ser sostinguda pels seus propis feligresos, no té lògica 

Les persones que no professen cap religió mereixen el mateix 
respecte que les que tenen una fe concreta, i viceversa.

DEMOCRÀCIA
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Proposta 26
Repensar la seguretat

sí que és la solució

una població educada de forma constant en formes de defensa 
no violenta. Una societat en què totes les persones coneixen 
formes de defensa no violentes i estan disposades a utilitzar-les 
contra les injustícies, és una societat que no pot ser dominada i 
que pot transformar el món. 

Hem de repensar la nostra seguretat i entendre que els exèrcits 
actualment s’han de replantejar la dimensió i la missió. Hem de 
donar una nova resposta a la pregunta de per a què serveix un 
exèrcit. No té sentit que, per exemple, l’exèrcit tingui encomanada 
la missió d’atacar la població del seu país si exerceix el seu dret 
a decidir o qualsevol altre dret democràtic. Els exèrcits han de 
donar suport a la democràcia, als drets, a les llibertats i no ser 
enemics de la llibertat i de la gent que han de defensar. 

D’altra banda, val la pena preparar la gent perquè es 

d’agressions, catàstrofes naturals, injustícies… Una població 

que depèn de terceres persones per a la seva protecció. La no-
violència és clau en aquest punt. 

Repensar la seguretat també vol dir reconvertir gran part del 
patrimoni del Ministeri de Defensa (que a Espanya és més gran 
que el de l’Església catòlica) per a usos generadors d’ocupació, 
culturals, socials, cooperatius…

Naturalment, la inversió en armes s’hauria de reduir dràsticament: 
això també és repensar la seguretat. En aquest moment tenim 
un deute de més de 26.000 milions en armes. Hauríem de 
mantenir només les mínimes indispensables com, per exemple, 
algunes per a la policia. 

DEMOCRÀCIA
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Proposta 27
Replantejar-nos

el tractament de les drogues 
i la prostitució 

sí que és la solució 

Quan a les presons espanyoles més de la meitat de les persones 
condemnades té relació amb les drogues i el problema no s’ha 
resolt, vol dir que hem de buscar una solució diferent. L’actual 
no funciona. 

Un altre tema pendent és la prostitució, que hem d’abordar 
seriosament per a evitar l’explotació i la tracta de blanques. 
Com a societat no podem ignorar aquest tema, hem de buscar-
hi noves solucions. 

Necessitem un canvi de mirada en tots dos temes, que hem 
d’abordar ara mateix: no fer-ho comporta molt patiment.

CANVI DE MIRADA
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Proposta 28
Limitar els sous per dalt

i per baix sí que és la solució

Al nostre país tenim regulats els sous mínims per a evitar 
excessives desigualtats. Però també hauríem de plantejar-

persona cobri dues-centes vegades el salari mínim? ¿No té 
conseqüències, això, sobre el benestar col·lectiu?

Naturalment que hi ha persones que produeixen molt més que 
altres i ocupacions que exigeixen més responsabilitat, o que 
poden ser molt més especialitzades i difícils que altres. Però 
estaria bé que marquéssim el límit que es pot cobrar en qualsevol 
ocupació tant per dalt com per baix. 

més alts) també tindrien interès que els sous mínims pugessin: 
ambdós estarien relacionats. 

Les persones que defensen «l’economia del bé comú» proposen 
que els sous màxims no siguin més de vint vegades superiors als 
mínims. Es tracta de construir una societat en què tothom en 
tingui prou per a viure amb benestar i que els sous no generin 
desigualtats excessives ni provoquin conseqüències negatives 
en l’àmbit social.  

ECONOMIA
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Proposta 29
Una llei electoral
sense favoritismes

sí que és la solució

Necessitem una llei electoral que no doni avantatges injustos 

sense introduir una nova desigualtat, aquesta vegada sobre 
la representació política. L’actual llei electoral pot produir 
estranyes desigualtats. Per exemple, encara que dos partits 
treguin dos milions de vots, depenent de la concentració de 
vot, pot passar que un tingui vint diputats i l’altre, només dos.

Refer les lleis electorals perquè tots els vots tinguin un valor molt 
semblant és realment important si desitgem una democràcia en 
què les persones siguin escoltades. 

Naturalment, les eleccions no han de ser l’únic moment en què 
s’expressi la sobirania popular. Hem de donar veu a la ciutadania 
tant com sigui possible, i més ara que la tecnologia ens ho 
permet fàcilment i a costos baixos.

DEMOCRÀCIA



136

Proposta 30
La dació en pagament

sí que és la solució

Quan algú compra un pis, una casa, un local o semblant amb 

cancel·lar el seu deute entregant la propietat al banc. 

És injust que s’hagi d’entregar la propietat hipotecada i encara 
es mantingui el deute. Això ajudaria, a més, que els bancs no 
fessin taxacions sobrevalorades i els crèdits estiguessin més 
d’acord amb la realitat. Entregar la casa al banc ha de bastar 
per a cancel·lar el deute. És el que es coneix com a dació en 
pagament. 

ECONOMIA
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Proposta sense número:
Actuar com a adults

conscients i no violents
sí que és la solució

Aquesta és la nostra última proposta en aquest llibre. Tot i saber 
que n’hem de buscar més. 

La proposta és clara i senzilla: demanem el que desitgem i 

Si no actuem, no ho obtindrem. 

No esperi que ho demani una altra persona: actuï. És la seva vida 
i la de les persones que estima. Defensi-les. 

CANVI DE MIRADA
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contingut i voler-lo dur a terme. 

Per això el/la volem convidar a explicitar-se la seva posició i a 
afegir-hi les idees i observacions que cregui oportunes. 

No es tracta d’una enquesta sociològica, sinó d’una eina que vol 
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SISENA PART

 Algunes idees clau

per a acabar
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El més important ja ha estat dit. Però no volem acabar sense 
remarcar unes poques idees fonamentals. Invitem qui ens llegeixi 
a ampliar-les en la pàgina web www.senseenemics.org si ho 
desitja… i a actuar!

:.&)%$6#&+-&;3--#/.(

Durant anys se’ns ha fet creure que canviar la societat és 
impossible. Les persones que volien una transformació eren 
acusades d’idealistes, d’il·luses, de somiadores. Era una forma 
segura de tenir una societat presonera de les seves pròpies 
creences i de deixar que altres persones lideressin el canvi. 

Però construir nous sons, noves formes de relacionar-nos sí que 
és possible. Ho ha estat sempre. La societat s’ha transformat 
durant segles. El món d’avui ja no és el món de fa només seixanta 
anys. La societat canvia. 

I ara l’important és implicar-se en el canvi. Sabent que és possible 

canvi inevitable cap on volem: una societat en què el benestar 
de les persones estigui al centre en lloc dels diners. 

G($-(&38#c&-($-(&($(4#)-c&;(0?&($&%))#*

Però la nostra proposta només es pot construir des de la no-
violència. Quan es construeix des de l’odi o des de la venjança, el 
resultat només pot ser un món que odia i que exerceix violència.

Tanmateix, això no ha de ser cap obstacle per a utilitzar tota la 
nostra energia. Creiem que hem d’actuar amb totes les nostres 

boicots, desobediència, resistència, publicitat, vagues de totes 
menes, denúncies judicials… Per a fer-ho hem de posar atenció 
en els diversos grups socials que ens convoquen a actuar i exigir-
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los un paper de lideratge en el procés. Res no s’aconseguirà 
sense acció. Actuem!

Perseguir un canvi per la no-violència és una acció molt poderosa. 
Gandhi va fer canviar el rumb de l’Imperi britànic amb la força del 

res ni amb la debilitat. Al contrari, la seva força és com un riu 
tranquil però imparable al seu pas, capaç de superar qualsevol 
obstacle que es posi al davant. 

L’acció, des de la no-violència, és molt poderosa. Actuem quan 
ens cridin a l’acció, però exigim que ens cridin a l’acció: sense 
acció no hi ha transformació. Impulsem aquesta acció tant com 
sigui possible. Ara és el moment. 

2%$6#&#$'(0#30&#&(@'(0#30

No es pot actuar realment des de la no-violència si no hem curat 
els nostres odis interiors i els nostres desitjos de venjança. Per 
això tenim una oportunitat per a afavorir un canvi intern i extern 
alhora. 

és, sinó tal com som. I tampoc no podem construir un món 
diferent de com som. Per això, aquesta crisi també és una gran 
oportunitat per a potenciar el canvi intern i el canvi extern. 
Ambdós són imprescindibles en una veritable transformació 
social. 

No es tracta de triar entre créixer interiorment o implicar-se en 
una acció social transformadora. El despertar interior ens porta a 
esdevenir persones que reclamen un canvi i l’encarnen. Encarnar 
el canvi és el repte individual. En encarnar-lo, la transformació 
externa n’és el resultat. 

Però lluitar per un canvi extern sense haver-nos curat internament 

nostres pròpies ferides internes. 
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Tot i això, no cal que totes les persones hagin curat totalment 
el seu món intern per a començar a construir el món que 
necessitem: en anar canviant els valors externs és més fàcil fer 
la transformació interior, i viceversa, en canviar interiorment, 

fàcil curar l’odi intern quan sento que socialment la meva persona 
importa. L’àmbit social ajuda en l’individual. I també resulta més 
fàcil implicar-se en una transformació social en favor de les 
altres persones quan un se sent en pau internament. 

Sigui com sigui, ens trobem davant d’una increïble oportunitat 

B$%&3;30'"$#'%'&;(0&%&"$%&$36%&-3)#('%'

Tant de bo puguem entendre que la crisi econòmica ha estat una 
benedicció. Sense ella seguiríem cecs a la necessitat d’implicar-
nos en la transformació social per un món millor. 

Amb la crisi hem descobert que les injustícies són evidents, 
que són aquí i que ens podem unir solidàriament per a superar-
les. La crisi és la nostra oportunitat per a anar més enllà de la 
desigualtat i construir una nova societat més justa. 

Aquest llibre, i sobretot la pàgina web www.senseenemics.org, 
busquen ajudar els moviments que hi ha, potenciar-los. Sabem 
que quan ens unim som més forts. Un full de paper pot estripar-
se fàcilment. Però un gruix de centenars de fulls, cap tisora és 
prou gran per a tallar-lo. 

Unir-nos no sols ens fa una mica més forts, sinó que multiplica 
els nostres recursos, i els nostres projectes es converteixen en 
inevitables. Només és qüestió de temps i d’anar-hi afegint cada 
vegada més gent. 

Quan ens unim, dos i dos no fan quatre, sinó vint-i-dos.  
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ha de recordar que no és veritat.

Les coses són molt més senzilles que el que ens expliquen.

Es tracta, simplement, de voler una societat en què el benestar 
de les persones estigui per damunt dels diners i demanar a les 
persones expertes que treballin en aquesta direcció. Nosaltres 
indiquem la direcció i els que saben conduir piloten la nau. Però 
som nosaltres els que diem cap on hem d’anar. 

Fer-nos creure que tot és molt complicat i que només la 
tripulació de l’avió pot decidir el lloc on ens dirigim és una idea 

amb màniga curta i sandàlies. 

No és tan complicat. Tot es resumeix en una frase senzilla: 
l’ésser humà al centre. 

ens enfortiran. En aquests moments només hem de tenir clar 
que la solució ha d’estar en consonància amb els nostres valors 
i ens podem preguntar:  

1. La solució que proposem, busca el benestar de les persones 
com a eix fonamental?

2. Vulnera algun dret humà?

3. Si en comptes de ser qui sóc tingués una altra nacionalitat, 
fos d’una ètnia diferent, tingués una altra religió o orientació 
sexual, fos dona en comptes d’home o al revés, fos pobre 
en lloc de ric o viceversa, fos analfabet en comptes de saber 
llegir o al revés…,  continuaria defensant la proposta com 
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una solució que aporta més justícia i benestar al món?

Si les noves solucions respecten els criteris anteriors ens 
ajudaran a avançar en un viatge que ja podem començar ara 
mateix i que té un destí que desitgem: tornar a situar l’ésser 
humà al centre. 

<C+--(0&7"4`&%.&)($'0(

Ho hem dit. Tot aquest llibre es resumeix en una idea senzilla i 
poderosa: necessitem posar les persones al centre de la societat 
i fer fora del seu tron el déu diners. 

Potser les persones no som el més important? 

Com hem pogut oblidar una cosa tan òbvia? 

Com podem permetre un sistema que perjudica les persones? 

Ara és el moment de fer un pas més. Endavant!



Nota final i agraïment
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Pot baixar aquest llibre gratuïtament a www.senseenemics.org.

També el pot comprar en paper a qualsevol llibreria a un preu 
gairebé de cost. 

Obtingui nova informació a www.senseenemics.org i aporti les 
seves propostes.  

Aquest material és de difusió lliure. 

El coneixement no és un secret. Difongui aquest llibre i les seves 
idees!

La transformació social serà possible gràcies a les persones del 
carrer com nosaltres. Liderem la transformació des d’ara mateix 
en la nostra pròpia vida quotidiana. 

Gràcies per existir. Gràcies pel seu treball. Gràcies per la seva 
solidaritat. 

Els autors


