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ECONOMIA: un punt de
partida que en són dos
La crisi és sistèmica
La crisi és sistèmica, estructural, i només es començarà a
resoldre quan s’avanci simultàniament tot consolidant:

La
crisi ens ha
d’empènyer a
seguir experimentant
noves
formes
d’organitzar
la societat i
l’economia

••Una gran reforma intel·lectual i moral que fonamenti un
nou estil de vida, una nova economia i una nova cultura.
••Un nou sistema monetari i financer.
••Una nova
sostenible.

matriu

energètica

ambientalment

••Un nou ordre institucional, jurídic i polític.
És en aquest punt, on la construcció d’un nou estat català
al servei de les majories així com un sistema polític que
combini la regeneració de la democràcia representativa amb
la introducció progressiva de formes de democràcia -directa,
individual i comunitària- esdevé una oportunitat inajornable.
Nació i projecte nacional
Entenem la nació com una realitat en evolució contínua. Vist
així, concebem la construcció del projecte nacional com un
procés continuat d’autodeterminació econòmica, social i
política.
Considerem que una societat autodeterminada ha de
desenvolupar l’autonomia individual, autogestionarse econòmicament, autoequilibrar-se ecològicament,
autoorganitzar-se per decidir sobre els afers públics i
autodeterminar-se nacionalment.
Sense sobirania econòmica no hi haurà mai veritable
sobirania política. Per ser un poble lliure, el procés de decisió
col·lectiva no es pot limitar a la independència política.
Igualment, sense poder polític no és possible establir les
bases d’un sistema de producció i distribució de la riquesa
més equitatiu, sostenible i democràtic.
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Es tractaria d’utilitzar aquest període de forta mobilització
per reconstruir la societat catalana sobre fonaments més
democràtics, equitatius i sostenibles.
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Valors per a un nou model socioeconòmic
No es pot donar una resposta a les emergències derivades
de la crisi estructural que no estigui emmarcada en una
estratègia de transformació social. Cal, però, una integració
de les polítiques socials (que consideren la producció i el
consum com una qüestió de l’economia i la carència com una
qüestió social) i de les polítiques econòmiques, tot construint
polítiques socioeconòmiques guiades per:
••La cooperació: principi rector de la nostra societat,
assumint que no hi vida possible sense vincle amb els
altres i entesa, també, com a pràctica quotidiana.
••La qualitat de vida: suficiència en el sentit material
per fer possible un creixement com a persones i com a
societat en el sentit immaterial.
••La sostenibilitat: adequació de l’economia als límits
biofísics del planeta.
••L’equitat: repartiment equilibrat de la riquesa i dels
treball necessaris per produir-la.
L’aplicació d’aquests valors
hauria de significar una
reorientació de l’economia en quatre direccions:
••Regeneració del sistema financer i monetari per tal que
serveixi a l’economia productiva i no al capital rendista –
els mercats.
••Orientació de l’economia productiva perquè prioritzi
cobrir les necessitats democràticament decidides per
damunt dels interessos d’una minoria rendista o de
fetitxes com el creixement pel creixement.
••Visibilització, comptabilització i distribució igualitària
de l’economia reproductiva –treball domèstic i de les
cures.
••Reconversió de les nostres formes de producció i de
consum cap a una societat baixa en consum d’energia i
de recursos.

4

ECONOMIA

Cap a una economia plural
L’economia de la primera dècada després de la independència
hauria de ser una economia plural:
••Una infraestructura de recursos comuns (aigua, terra,
energia, coneixement etc.) gestionats des de la societat o
quan no pugui ser, des de les administracions.
••Una economia desmonetaritzada basada en els principis
de reciprocitat i d’autoconsum.
••Un mercat subordinat a les exigències del bé comú i,
per tant, regulat democràticament. El desenvolupament
progressiu de planificació democràtica s’haurà de dur a
terme tant des dels governs locals, comarcals i nacionals
com des de la mateixa ciutadania.
La política pública hauria d’equilibrar el pes dels diversos
agents econòmics que conformin l’economia productiva:
••El sector privat, que té com a motor principal el lucre i
que està integrat per societats mercantils.
••El sector públic, que prioritza la satisfacció de necessitats
i que es desenvolupa al seu torn per dues vies: el subsector
institucional -empreses estatals, comarcals i municipals- i
el subsector social format per les empreses i entitats de
l’economia social i solidària.
Les activitats de tots els sectors s’haurien d’adequar
progressivament a uns estàndards ecològics i socials mentre
que la fiscalitat acabaria de fixar el preu definitiu de cada bé o
servei mitjançant bonificacions, exempcions i impostos.

Hauríem
d’aprofitar
l’energia
col.lectiva que està
generant i
generarà el
procés
independentista per
transitar
cap al millor
model socioeconòmic
possible

Jordi Via, membre de la Xarxa d’economia solidària de
Catalunya.
Aquest capítol és deutor i sintetitza part de les aportacions d’en
Jordi Garcia Jané al llibre Economia solidària per a una Catalunya
Lliure, de Jordi Estivill Pascual, Jordi Garcia Jané, Jordi Valls Olivé,
Jordi Via Llop. Icària editorial. Col·lecció Más madera. Setembre 2013
Per una extensió i aprofundiment d’un nou model socioeconòmic
podeu llegir:
Adéu capitalisme. Jordi Garcia Jané. Icària editorial. Col·lecció
Antrazit. Maig 2012
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