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PRESENTACIÓ
L’ecologisme s’ha fet gran. Avui l’agenda pública i política està creuada de forma clara i intensa per l’eix 
de la sostenibilitat i la lluita contra l’emergència climàtica. I aquest eix també s’ha traslladat al carrer, en la 
quotidianitat de les converses més personals i familiars. Encapçalada per una generació de joves que han 
liderat un moviment global, el clima avui és una preocupació que articula col·lectivament moviments 
socials que parlen cara a cara a governs i estats. Els actors polítics, per convenciment des de fa anys uns, 
obligats i arrossegats els altres, també donen un paper protagonista a allò ‘verd’, encara que en sentit molt 
diferent. Una mostra simptomàtica del mateix és l’esforç de les grans empreses de consum per demostrar 
la seva sensibilitat climàtica, si bé els exemples de ‘greenwashing’ són nombrosos i significatius. En tot 
cas, avui el debat sobre el medi ambient ha passat dels marges a la centralitat, amb el suport indiscutible 
de l’evidència científica. És una primera gran victòria i al que cal donar-li tot el valor.

Precisament per això podem i necessitem fer un pas més. Un salt d’escala de l’ecologisme polític 
cap a més i més profundes ambicions que ajudi a construir un nou sentit comú hegemònic. De fet, 
ens trobem amb un debat que ja no es situa en el marc d’ecologisme sí o ecologisme no, sinó en quina 
transició ecològica, amb quina estratègia i amb quines majories socials per dur-la endavant. I aquí és 
especialment rellevant la vinculació amb el món del treball i sindical. En aquest sentit, la clau de volta és 
que la indiscutible transició cap a un model sostenible sigui justa socialment i abordi debats sabent que 
no serà un camí ni fàcil ni senzill. Necessitem una reflexió madura que entengui que es generen noves 
contradiccions, en la que l’esquerra ha de saber definir una síntesi superadora que permeti fer possible la 
batalla per evitar la fi del planeta amb la batalla per arribar a final de mes. L’alternativa és perillosa, perquè 
no es mou en clau exclusivament de sostenibilitat, sinó que entra de ple en la dimensió social, generant 
un risc de reacció conservadora en les classes populars que poden alimentar expressions d’extrema dreta. 

Així doncs, cal una gran acumulació de forces, un sentit estratègic que superi tacticismes de curta 
volada, evitar el replegament essencialista i debats que no assumeixen la realitat de la discussió en curs. 
Com dèiem, el debat no és transició ecològica i justa sí o no. L’escenari en el que ens movem fa tan pos-
sible una transició ecològica injusta com una simple modernització del neoliberalisme amb aparença 
verda. I aquí el repte és generar respostes polítiques i polítiques públiques que omplin de justícia social 
la sostenibilitat i, al mateix temps, de contingut ecològic el món del treball. Seria, en certa manera, un 
altre compromís històric.

Amb aquest objectiu el número de la Revista Nous Horitzons que teniu a les mans proposa un 
seguit de reflexions sobre l’estat de la qüestió d’allò verd, les seves relacions amb el món del treball, 
sumant una perspectiva europea i global que ens ajuda a contextualitzar el que succeeix a casa nostra. 
Esperem que pugui contribuir a fer créixer la reflexió i doni instruments per a què l’ecologisme polític es 
converteixi definitivament en el paradigma polític del segle XXI.

Marc Rius Piniés
President de la Fundació Nous Horitzons
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COMPLEIX BIDEN ELS OBJECTIUS 
SOBRE EL CLIMA?

Fa un any, Joe Biden va ser escollit el 46 presi-
dent dels Estats Units d'Amèrica amb l'agenda 
climàtica més ambiciosa que els Estats Units 
hagin vist mai, i la seva promesa envers la comu-
nitat mundial de convertir el seu país en un líder 
climàtic. Biden va generar esperança i il·lusió 
entre els socis internacionals i els seus partidaris 
a casa seva. Però, quina part de la seva política 
climàtica ja s’ha implementat? Ha estat Biden 
capaç de prendre les mesures necessàries per 
posar els EUA en el camí per ser una economia 
baixa en carboni?

Després de presentar la proposta climà-
tica més ambiciosa que els Estats Units hagin 
presenciat mai, Joe Biden va ser elegit president 
el novembre de 2020. Des de llavors, moltes per-
sones als EUA i arreu del món esperaven que els 
Estats Units finalment prenguessin les mesures 
necessàries per prevenir la crisi climàtica. Abans 
d'avaluar com el president Biden està imple-
mentant polítiques climàtiques de gran abast i 
prometedores, és important tenir en compte els 
avenços observats fins ara: actualment, les emis-
sions de gasos d'efecte hivernacle del país són 
un 4% superiors als nivells de 1990. Es va veu-
re un bri d'esperança a la dècada entre el 2007, 
l'any de màximes emissions, i el 2017, quan les 
emissions van caure un 12 per cent. Aquest des-
envolupament es va deure a dues mesures: les in-
versions massives en fracking que van impulsar el 
canvi del carbó al gas, i els estàndards d'emissions 
implementats per l’administració Obama per  a les 
centrals elèctriques i els vehicles. L'administració 
de Trump va posar fre a la política climàtica. Així, 
una mirada al passat mostra que els EUA fins ara 
no han aconseguit cap reducció significativa de les 
seves emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per 
tant, el president Biden ha de fer un tour de force per 
assolir els seus objectius climàtics.

Un començament prometedor 
Poques hores després de ser investit com a presi-
dent, Biden va signar una ordre executiva per fer 
que els Estats Units es reincorporés a l'Acord so-
bre el Clima de París, demostrant al món que el 
seu país tornaria a ser un altre cop un soci fiable 
en la lluita contra l'escalfament global.

En segon lloc, amb els nous organismes i 
amb les persones escollides per liderar-les, Biden 
va fer passos importants a l'hora de crear el seu 
gabinet climàtic. Afirmar que la política climàti-
ca només pot tenir èxit si és implementada per 
tot el govern, va semblar un enfocament inter-
departamental nou i convincent. Amb membres 
del gabinet com Deb Haaland, Michael S. Regan, 
Gina McCarthy, John Kerry, Janet Yellen i Pete 
Buttigieg, Biden ha creat un equip divers i fort 
en polítiques climàtiques que també fonamenta 
una nova dimensió de justícia dins de la política 
climàtica. 

En tercer lloc, Biden va acollir la Cimera 
de líders sobre el clima a l'abril per mostrar a la 
comunitat mundial que els Estats Units assumi-
rien un paper actiu i de lideratge per combatre 
l'escalfament global sota la seva presidència. 
Per recolzar la seva ambició, Biden va anunciar 
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el nou objectiu climàtic dels Estats Units que 
havia estat prèviament anticipat: la  reducció 
del 50-52 per cent el 2030 en comparació amb 
els nivells de 2005. Quan es calcula a partir de 
1990, aquest objectiu correspon a una reducció 
d'emissions del 43 per cent. Per fer una compa-
ració: en el seu darrer pla climàtic, la Unió Eu-
ropea va anunciar la voluntat de reduir les seves 
emissions almenys en un 55 per cent l'any 2030 
(en comparació amb els nivells de 1990). A llarg 
termini, tant els EUA com la UE planegen ser 
climàticament neutres per al 2050. 

Reconstruir millor: els primers passos cap a 
una economia baixa en carboni
Per avaluar la probabilitat que Biden assoleixi 
aquests objectius climàtics, cal donar una ullada 
a les mesures que ha anunciat i les seves possi-
bilitats de ser aprovades al Congrés.

Biden va assumir la seva presidència sota 
el lema "Sortir de la crisi millor i amb més for-
ça". Aquest enfocament per crear sinergies entre 
la política econòmica i la climàtica va ser àmpli-
ament aplaudit.

Com a acte d'emergència, al març es van 
aprovar un paquet d'estímuls d'1,9 bilions de dò-
lars dels EUA i el Pla Americà de Recuperació 
va oferir de forma prioritària suport financer als 
nord americans que s'enfrontaven a problemes 
econòmics i de salut a causa de la crisi econòmi-
ca lligada a l’impacte de la pandèmia.

En un segon pas, a la primavera Biden 
va formular una àmplia agenda política que 
abordava l'habitatge, la sanitat, l'educació, les 
infraestructures i el canvi climàtic. El Pla Ame-
ricà d’Ocupació va descriure com les inversions 
en infraestructures haurien de generar nous 
llocs de treball i indústries sostenibles, amb un 
clar enfocament en les tecnologies verdes. En 

aquesta proposta inicial, Biden va assenyalar 
que durant els següents deu anys, es destinari-
en 2,2 bilions de dòlars de despesa i 400.000 
milions addicionals en crèdits fiscals  a la repara-
ció de carreteres i ponts, xarxes d’aigua potable, 
500.000 punts de recàrrega elèctrica, la promo-
ció de cotxes elèctrics, l'ampliació de la xarxa fer-
rocarril i el transport públic, les energies renova-
bles, l'ampliació de la xarxa elèctrica i la banda 
ampla d'alta velocitat. Però aquesta proposta va 
ser criticada des de diferents bàndols, no només 
els republicans sinó també els demòcrates en el 
següent plenari del Congrés. A banda de les crí-
tiques conceptuals, la principal preocupació era 
l'elevada despesa pública per a més benestar so-
cial i recerca i desenvolupament de tecnologies 
verdes. Davant això, el mes de maig, Biden va fer 
una contraoferta  per reduir la despesa 500.000 
milions de dòlars.  Aquesta proposta més ajus-
tada tampoc va obtenir el suport de la majoria 
al Congrés, el president Biden va haver de fer 
compromisos més grans que van portar a dividir 
el seu Pla d'Ocupació en un projecte de llei d'in-
fraestructures i un programa de política social. 
Finalment, el Congrés va acordar  un projecte 
de llei d'infraestructures de 550.000 milions 
de dòlars que, després de diversos mesos d’aca-
lorades negociacions, va ser aprovat a principis 
de novembre. Com recollia el New York Times, 
tres de les principals àrees de la proposta origi-
nal (edificis, atenció domiciliària i innovació) 
van ser excloses de l'acord bipartidista. També es 
van deixar de banda 363.000 milions de dòlars 
nord-americans en crèdits fiscals per les ener-
gies netes. Amb un projecte de llei d'infraes-
tructures que només proporciona finançament 
per al transport, els serveis públics i la conta-
minació, les crítiques assenyalen que aquest 
marc deixa de banda aspectes claus per comba-

Nora Löhle: És la Directora del Programa d'Energia i Medi 
Ambient de la Fundació Heinrich Böll de Nord Amèrica, 
que fomenta el diàleg transatlàntic en suport d'una 
agenda d'economia baixa en carboni, amb especial atenció 
a les energies renovables. Està especialment interessada 
en els processos de transició ecològica i justa i en el paper 
que la digitalització i les noves tecnologies poden exercir 
com a catalitzadors de la transformació ecològica.
Nora és llicenciada en Ciències Polítiques, Dret Públic i 
Dret Penal per la Universitat Eberhard Karls de Tubinga. 
També va estudiar en les universitats de Constança, 
Anvers i Mannheim. Nora.loehle@us.boell.org
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tre el canvi climàtic. Tot i que el projecte de llei 
d'infraestructures ofereix un finançament útil 
per reduir la contaminació, millorant la xarxa 
elèctrica i el transport públic, i augmentant 
les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics 
i els esforços de resiliència climàtica, no n'hi 
ha prou per assolir els objectius climàtics de 
Biden ni la seva promesa de reduir la injustícia 
racial i ambiental. Així, en els mesos vinents, 
el govern dels EUA haurà de fer passos addi-
cionals amb més regulacions i col·laboració 
amb els estats federals, amb l’objectiu de crear 
un marc per a una economia baixa en carboni.

Un llarg camí per recórrer
Les inversions, com les lligades al projecte de llei 

d'infraestructures, per si soles no seran sufici-
ents per assolir els objectius climàtics del país. 
El govern dels EUA ha d'introduir una legislació 
que estableixi estàndards per reduir les emissi-
ons tan aviat com sigui possible. Aquests estàn-
dards van ser efectius en el passat, però s'han 
d'ampliar. En comparació amb les ordres execu-
tives, els estàndards tenen una durada i uns efec-
tes més llargs i envien un senyal clar a l'econo-
mia. A més, el gabinet de Biden ha de formular 
fites amb les quals es pugui mesurar de manera 
transparent el compliment de les diferents pro-
meses. Per això, s'han de definir objectius anu-
als per a cada sector, incloses les sancions per 
incompliment.

Tanmateix, en tots els àmbits de la polí-
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C7tica climàtica, Biden s'enfrontarà als mateixos 
obstacles legislatius al Congrés. Estats com Te-
xas, Dakota del Nord, Alaska i Wyoming, amb 
economies  molt dependents de l'extracció i 
producció de combustibles fòssils, són especi-
alment escèptics sobre la seva agenda climàtica. 
També haurà de comunicar, amb  un gran tac-
te, els seus plans de transformació al seu estat 
natal de Pennsilvània, on l'eliminació gradual 
del carbó ha provocat doloroses pèrdues de llocs 
de treball i les esperances de moltes comunitats 
es troben en la producció de gas. Els senadors i 
representants demòcrates tindran dificultats per 
donar suport a les propostes de política climàtica 
en determinats sectors tret que es facin prome-
ses convincents per crear nous llocs de treball a 
les seves circumscripcions electorals. A més, al 
Senat, l'èxit de qualsevol projecte de llei sobre el 
clima depèn d’un equilibri inestable en l’àmbit 
polític. Això s’ha evidenciat recentment amb el 
boicot exitós dels senadors demòcrates Joe Man-
chin de West Virginia i Kyrsten Sinema d'Arizo-
na a la majoria dels esforços de política climàtica 
de Biden durant les cruentes negociacions per al 
projecte de llei d'infraestructures.

Un altre fet que cal observar de manera 
crítica és el comportament del govern dels EUA 
davant els projectes de perforació, ja que va en 
sentit contrari a la seva política contra el canvi 
climàtic. Així, per exemple, a principis d'aquest 
any, la Casa Blanca va emetre un permís per a 
una nova extracció de petroli i gas a Wyoming 
i a finals del mes de maig va defensar davant 
els tribunals el projecte Willow, una important 
empresa de perforació de petroli a Alaska. Un 
cop concedits, els permisos per a nous projectes 
de combustibles fòssils que suposen emissions 
addicionals de gasos d'efecte hivernacle durant 
les dècades vinents. Aquest enfocament mostra 

Els sectors del transport i l'energia 
són els que tenen un major potencial de 
reducció d'emissions als EUA

que Biden està disposat a prendre decisions di-
ametralment oposades a la protecció del clima 
en favor del compromís bipartidista i dels llocs 
de treball. Els grups de la societat civil i els socis 
internacionals dels EUA han de mantenir un ull 
crític sobre les accions de política climàtica del 
president i fins a quin punt es corresponen amb 
la seva retòrica. La pressió pública és essencial 
per garantir que els EUA facin el salt.

Transport i energia
Els sectors del transport i l'energia són els que 
tenen un major potencial de reducció d'emissi-
ons als EUA. El sector del transport dels EUA 
representa actualment un terç de les emissions 
totals, mentre que el sector elèctric representa el 
25 per cent.

En el sector del transport, els EUA estan 
en un camí prometedor. Estats com Califòrnia 
han introduït normes d'emissions i quotes de 
vehicles climàticament neutres per als fabricants 
d'automòbils. Aquestes mesures ja estan tenint 
un impacte i s'haurien de desplegar a tot el pa-
ís. Els avenços tecnològics en mobilitat elèctrica 
assenyalen el camí cap al futur, i els fabricants 
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Les aplicacions digitals també estan 
contribuint al gir en la mobilitat oferint 
alternatives eficients i sostenibles
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C9tradicionals segueixen el mateix exemple: Gene-
ral Motors, per exemple, té com a objectiu deixar 
de produir vehicles de gasolina l'any 2035. A la 
conferència sobre el clima COP26 a Glasgow, 
Califòrnia, l’estat de Nova York i el de Washing-
ton van signar el compromís de prohibir la venda 
de nous vehicles de gasolina i dièsel l'any 2040. 
Malgrat que el govern dels EUA no es va unir 
a l'acord de trenta països i sis fabricants d'auto-
mòbils, alguns estats dels EUA demostren que 
són la principal força climàtica en el sector del 
transport. 

Les aplicacions digitals també estan con-
tribuint al gir en la mobilitat oferint alternatives 
eficients i sostenibles. Una expansió massiva del 
transport públic i dels carrils bici a les ciutats es-
talviaria encara més emissions.

En el sector elèctric, s'ha d'ampliar i acce-
lerar massivament l'ús de fonts d'energia reno-
vables mitjançant programes de suport i quotes. 
Tot i que l'eòlica i la solar es troben en augment 
en alguns estats, el potencial dels parcs eòlics 
marí s'acaba de descobrir. Per aconseguir un sec-
tor d'energia neutre en carboni, el govern dels 
EUA també ha d'anunciar l'eliminació gradual 
de tots els combustibles fòssils. Aquesta pedra 
angular de qualsevol política contra el canvi cli-
màtic encara s’eludeix. Els EUA continuen pro-
duint, cremant i exportant petroli i gas en grans 
quantitats. En aquest àmbit, Biden segueix una 
línia d'acció discutible: ha dipositat les seves es-
perances en la captura i l'emmagatzematge de 
carboni i injectarà grans quantitats de diners 
públics en el seu desenvolupament al llarg dels 
següents anys, cosa que deixarà altres programes 
mancats de recursos.

Un altre gran problema és el metà, que és 
moltes vegades més nociu per al clima que les 
emissions de CO2. Les emissions de metà de la 

producció de petroli i gas són molt més elevades 
del que es pensava i augmenten anualment. El 
fet que els EUA i la Unió Europea acabin d’apro-
var un compromís per limitar les emissions de 
metà i que més de 100 països s'incorporin a 
l'acord durant la COP26 és un primer pas en la 
bona direcció. Però, aquest tema necessita una 
estratègia més ambiciosa en un futur pròxim.

La política climàtica com a oportunitat
Tot i que els Estats Units no han demostrat enca-
ra la reducció real de les seves emissions, Biden 
ja ha assolit alguns èxits en la seva presidència. 
Ha aconseguit construir una àmplia aliança per 
donar suport a la seva política climàtica, inclo-
ent-hi la indústria i els sindicats guanyats a la 
causa per la promesa de llocs de treball sosteni-
bles i el lideratge global en tecnologies verdes. El 
president també va consultar els activistes climà-
tics durant la redacció de la seva agenda climàti-
ca i va adoptar diverses de les seves demandes. 
Amb aquest tipus d'aliances i un nou missatge 
unificador que replanteja el canvi climàtic com 
una oportunitat econòmica i social en lloc de ser 
simplement un problema costós, és possible el 
canvi sistèmic necessari i una transformació de 
gran abast. Malgrat això, encara hi ha dos grans 
reptes a resoldre per assolir la necessària i am-
biciosa política per fer possible aquest canvi: el 
suport d'un Congrés dividit i fer front amb èxit 
a la forta pressió del lobby de la indústria dels 
combustibles fòssils.
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EL QUÈ FER GREEN?

no van bé i no queda massa temps. Pel 2100 que-
den menys de 80 anys. I pel 2050, menys de 30.

Un escenari preocupant enfront del qual 
molts actors, polítics, econòmics i socials seguei-
xen subordinant la lluita contra l’emergència cli-
màtica a un desenvolupament econòmic, encara 
que sigui contaminant. Malauradament també 
sectors de l'esquerra política i social compartei-
xen aquestes actituds. Un bon exemple del que 
dic han estat  les reaccions dels socialistes a l'am-
pliació de l'aeroport del Prat de Llobregat. Per 
una part es declaren compromesos amb la lluita 
contra el canvi climàtic, i per l'altre donen suport 
a l'ampliació d'una infraestructura que compor-
tarà un increment de les emissions.

Si el secretari general de les Nacions Uni-
des té raó quan afirma que ens endinsem cap a 
una catàstrofe climàtica, i la té, haurem de lliurar 
una batalla gegantina, a escala planetària i l'hau-
rem de lliurar i guanyar tenint molt poc temps. 

És tan greu el problema? 
Si. 

És cert que la història del planeta és una 
successiva creació i destrucció d'equilibris ecolò-
gics, sempre per causes naturals. L'ecologisme 
és un corrent de pensament que ens alerta del 
possible suïcidi de l’espècie humana a causa de 
les seves accions. Destruir la naturalesa en la 
qual vivim i de la qual vivim és un suïcidi.

El món científic ha demostrat fins a no po-
der més que l’emergència climàtica és provocada 
per l'acció de l’home. Que és el símptoma d'un 
model civilitzatori, de producció, de consum i 
de vida, insostenibles. Els seus efectes ja es fan 
presents: condicions meteorològiques extremes, 
sequeres, variacions del nivell del mar, pèrdua de 
biodiversitat, desgelament i reducció de les capes 
polars... I a mesura que l'escalfament global s'in-

“EL MÓN S'ENDINSA EN EL CAMÍ D'UNA CA-
TÀSTROFE CLIMÀTICA”, Antonio Guterres, se-
cretari general de les Nacions Unides.

Agraeixo a la Fundació Nous Horitzons 
que m'hagi permès allargar l’entrega d'aquest 
escrit fins a poder veure què donava de si la COP 
26 de Glasgow. Una cimera precedida per demo-
lidors informes de les Nacions Unides: Seguei-
xen creixent les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle. Els plans de reducció d'emissions 
presentats pels estats no són prou ambiciosos. 
S’estima que només entre el 17 i el 19% de les 
inversions són realment verdes; contribuint a re-
duir les emissions. 

Els científics ens alerten que, amb els in-
suficients plans presentats pels estats signants 
dels acords de París, el 2030 les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle creixeran un 16% res-
pecte al 2010. Els programes actuals dels estats  
ens porten a un escalfament global de 2'7€. No 
m'allargaré donant més dades.

Vint-i-sis COPs després, i la situació no ha 
millorat, tot el contrari. La COP 26 tampoc ha 
cobert les expectatives necessàries per aturar la 
crisi climàtica. L'objectiu era i segueix sent as-
solir els Acords de París d'arribar a la neutralitat 
climàtica (les emissions netes zero) el 2050, per 
tal de no superar un increment global de la tem-
peratura superior als 1'5€/2€ el 2100. 

Els magres resultats de la Cimera de Glas-
gow ha demostrat un cop més que sempre que 
els estats es veuen forçats a comprometre inte-
ressos propis amb els interessos del planeta, 
perd el planeta.

Segurament molts seran els reptes de 
l'ecologisme polític al llarg del segle XXI, però 
el més immediat, el més urgent és fer front a 
l'emergència climàtica. Conscients que les coses 
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Mar Garcia: secretària general de l’European Green Party 
des de gener de 2015. @europeangreens

crementi pitjors seran els seus efectes.
És cert que els impactes climàtics ens 

afectaran a totes, però no per igual. Determi-
nats territoris i sectors socials els patiran amb 
més intensitat. Aquells segurament amb menys 
responsabilitat sobre el canvi climàtic. Els recur-
sos aprovats per finançar la transició verda de 
les economies més dèbils així com per sufragar 
els costos d'adaptació a les transformacions que 
s'estan produint, per causa del canvi climàtic, en 
els seus ecosistemes, són insuficients.

A les injustícies socials i de gènere pre-
sents, doncs, se'ls hi suma una nova injustícia, 
la climàtica.

No és possible conservar la qualitat de vi-
da o la vida mateixa sense preservar la qualitat 
dels ecosistemes i de la biodiversitat. Preservar el 
medi ambient és garantia de supervivència. I cu-
ra amb l'optimisme tecnològic. No ens fem fal-
ses il·lusions; els avenços científics i tecnològics 
són imprescindibles per combatre l’emergència 
climàtica, però només amb ells no aconseguirem 
aturar el deteriorament ambiental.
Vull acabar aquest apartat amb una afirmació 
contundent: la relació sostenible amb la natura 
no és una opció, és la condició de possibilitat 
d'existència humana. Els humans només podem 
viure, equitativament, dins dels límits que marca 
la biosfera.

   
Què fer? 
Què fer? La reiterada pregunta que se'ns planteja 
a les polítiques per tal d'afrontar i assolir uns ob-
jectius. Pregunta que en el nostre cas, com abans 
esmentava, té uns calendaris concrets per evitar 
un irremeiable desastre ambiental. 
Crec que els i les Verdes ens hem de moure bas-
culant en una triple direcció: un discurs clar, con-
tundent i mobilitzador sobre les causes i efectes de 

  A les injustícies socials i de 
gènere presents, doncs, se'ls hi suma 
una nova injustícia, la climàtica

la crisi climàtica. El màxim realisme en l’acció polí-
tica. I enfortir l'aposta europea.

Batalla cultural 
Des dels Verds hem de guanyar l'hegemonia 
cultural en un sentit gramscià si volem guanyar 
aquesta batalla. Sols així podrem combatre l'ac-
tual orde hegemònic antropocèntric que només 
atorga valor al ésser humà. En canvi l'ecologisme 
afirma que l’espècie humana ja no és la mesura 
de les coses, és la dipositaria dels recursos natu-
rals i té la responsabilitat d'administrar-los, en el 
temps i en l'espai.

Partim de l'afirmació de què l'ésser hu-
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mà és l'únic subjecte vivent capaç de prendre 
consciència de les seves relacions amb la resta 
d'éssers, fent-lo responsable de l'ecosistema glo-
bal. El subjecte de drets és la persona. Però entre 
aquests drets està el dret a un medi ambient que 
garanteixi la seva existència i la de les genera-
cions futures. Afirmem que l'únic ecosistema 
compatible amb la vida humana és el planeta ter-
ra i que cal preservar-lo.

La sostenibilitat implica el reconeixement 
de l'existència de límits. Els límits propis de la 
biosfera. Els límits que marquen garantir una 
qualitat de vida per les generacions futures. I la 
justícia a escala global.

   Impugnem l'actual sistema de valors. 
Apostem per una nova ètica, l’ètica de la vida, de 
la protecció de la vida.

Els Verds, l'ecologisme polític no som 
profetes de cap apocalipsi. En lluitar contra el 
col·lapse climàtic no lluitem sols per la supervi-
vència sinó per una nova existència en harmonia 
entre els éssers humans i amb la naturalesa. 

L'ecologia no és quelcom aliè o contra-
dictori amb l'economia, tot el contrari. No hi ha 
economia sense coneixements i instruments hu-
mans, el que es coneix com a capital antròpic, 
però tampoc sense ecosistemes naturals, capital 
ecològic. El grau en què s'aconsegueixi l'objec-
tiu de conservació, regeneració i restauració de 
l'ecocapital determinarà l'èxit econòmic d'una 
societat en el futur. Cal adaptar el sistema eco-
nòmic al sistema ecològic. La natura és la font de 
la qual prové tot valor, ja que d'ella procedeix tot.

Aturar la crisi climàtica passa fonamental-
ment per un canvi del model productiu. Ara, per 
la més ràpida descarbonització de l’economia. 
Procés que reclama la complicitat del món del 
treball, de les treballadores i treballadors, de les 
organitzacions sindicals. 

És clau donar aquesta batalla de les idees 
entre les classes populars, perquè la seva compli-
citat i suport per introduir els canvis necessaris 
és imprescindible. La seva comprensió que cal 
abandonar models obsolets i contaminants i cal 
garantir que es farà una transició justa és clau. La 
lluita contra l’emergència climàtica també té una 
lectura de classe.
Feia aquest breu repàs de les principals idees for-
ça del nostre ideari per demostrar que des d'un 
pensament fort tenim arguments per lliurar aques-
ta imprescindible batalla cultural, especialment 
entre els joves, i així guanyar l’hegemonia. Només 
així aconseguirem la necessària consciència i mo-
bilització social que ens permetrà donar la batalla 
contra el canvi climàtic en les millors condicions. 
Batalla cultural que és la que ens permetrà créixer 
com a espai polític i electoral.

Realisme polític 
No som els únics actors polítics, ni de lluny els 
més majoritaris, encara que sí que influïm per 
sobre de la nostra força electoral gràcies a la pres-
sió social.

Les veus que defensen un progrés sense 
límits i que creuen els problemes es resoldran 
mercès a un progrés tecnològic, estimulat pels 
mercats, segueixen presents. 

El negacionisme climàtic avui és una de 
les banderes dels projectes nacionalpopulis-
tes (Trump, Bolsonaro, Putin...). Per nosaltres 
aquestes posicions poden ser tan grotesques com 
les dels terraplanistes o els antivacunes, però no 
podem oblidar que tenen les seves audiències i 
en determinats països són molt significatives.

En aquests darrers anys, fruit de la crisi 
climàtica i de la presa de consciència ciutadana 
ha aparegut un capitalisme que podríem etique-
tar de “verd” i és el que orienta les polítiques 

En lluitar contra el col·lapse climàtic 
no lluitem sols per la supervi
vència sinó per una nova existència 
en harmonia entre els éssers 
humans i amb la naturalesa 
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d'influents partits de dretes i d'esquerres. Una 
nova proposta que no qüestiona els models de 
producció i consum. Que se centra en els símp-
tomes, sense abordar la causa principal: la ten-
sió entre natura i model productiu. Que no es 
qüestiona el sistema. L'objectiu és modificar els 
seus efectes. Cosa difícil  si no impossible, si no 
s'ataquen les causes.

Ara com ara tenim la força que tenim. 
Molt considerable al centre i nord d'Europa i for-
ça menys al sud i a l'est. Enlloc som el partit ma-
joritari. Els Verds alamans, que han obtingut uns 
grans resultats en les darreres eleccions legislati-
ves (han doblat el vot) són tercera força. Impres-
cindibles per formar govern, però tercera força. 

Els Verds haurem de, en molts llocs ja 
ho fem, teixir aliances si no volem ser sols una 
força d'oposició. Els espais polítics que d'entrada 
podrien ser més coherents perquè hi pactéssim, 
són aquells que defensen el que abans anomena-
va capitalisme “verd”. 

Amb totes les contradiccions i limitacions 
crec que hi ha un recorregut a fer amb ells. Un 
recorregut, que més enllà de les motivacions més 
domestiques per pactar, ha de tenir dos grans ob-
jectius: la neutralitat climàtica el 2050. I garantir 
una transició justa.

Aquesta doble lògica d'un discurs ferm 
i alhora un gran realisme polític genera contra-
diccions i tensions. Aquesta doble voluntat de 

partit de lluita i de govern, com plantejava el vell 
PSUC, no és fàcil de gestionar. L’experiència ens 
diu que quan un partit verd decideix fer el pas de 
participar, de forma minoritària, en un govern, 
els millors instruments que té per administrar 
els problemes que li generarà són: comunicació 
i diàleg.

Comunicació clara i constant del que es 
fa i perquè es fa, tant a l’intern de l’organització 
com amb l'electorat.

Garantir el diàleg amb l'electorat que per-
meti anar explicant i alhora copsant els estats 
d'ànim i la valoració que en fa de la nostra acció 
de govern. 

Ja sé que acometre aquests dos objectius 
-comunicació i diàleg- és més fàcil de dir que 
de fer, però el que sí que està demostrat és que 
tancar-se  dins d'un govern és el camí directe al 
retrocés electoral.

En pocs anys haurem complert el quart 
de segle del XXI. Resta pendent el desplegament 
dels partits verds al sud i est d'Europa. La nostra 
força i representació institucional en aquestes 
àrees és molt fluixa. Per superar aquestes debi-
litats crec que ens cal treballar en un doble eix: 
teixir les polítiques d'aliances necessàries que 
ens permetin estar presents. I enfortir i millorar 
l’oferta dels partits Verds. Seguir creient que el 
problema del desplegament dels Verds al sud i 
est d'Europa és deu més a una qüestió dels va-
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La crisi climàtica és una emergència glo bal que 
tan sols podrem superar des dels grans acords 
internacionals que ens permetin gover nar les 
interdependències que genera la globa lització

lors materials d'aquestes societats enfront dels 
postmaterials que representen els Verds, cada 
cop és més un tòpic. Crec que les nostres debili-
tats es deuen més un problema d’oferta que no 
pas de demanda.

Més Unió Europea
Quan s'afirma que els actuals estats-nació no po-
den per si sols garantir el benestar i seguretat de 
les seves societats quasi sempre es posa l'exem-
ple de la lluita contra el canvi climàtic com a as-
signatura impossible d'aprovar des dels límits i 
capacitats dels estats-nació.

La crisi climàtica és una emergència glo-
bal que tan sols podrem superar des dels grans 
acords internacionals que ens permetin gover-
nar les interdependències que genera la globalit-
zació. La nostra millor finestra a la globalització 
és la Unió europea. No tan sols per les seves di-
mensions i fortaleses econòmiques i tecnològi-
ques. Sobretot perquè és un espai polític amb 
uns valors que la capaciten per ser un actor a 
escala global, positiu i constructiu. 

Una Unió a la qual reclamem major am-
bició climàtica. Passar a l’acció avui per realment 
assolir la neutralitat climàtica. 

Pels Verds l'aposta europea és estratègi-
ca. El nostre europeisme forma part del nostre 
ADN.

El nostre és un europeisme crític, el que 
no ens impedeix valorar positivament la resposta 
de la Unió a la crisi provocada per la pandèmia. 
Quina diferencia amb les lesives i inútils respos-
tes austericides donades a la crisi financera del 
2008. Els Fons de recuperació, l’emissió de deu-
te, el Green Deal, lligar la rebuda dels recursos 
a l’exigència als governs de respectar l'estat de 
dret, són les respostes necessàries i que donen 
sentit a la Unió Europea.

 Acabo aquest escrit conscient que estem 
immersos en profunds canvis de paradigmes. 
Apareixen nous reptes, noves preguntes. Les per-
cepcions dels temps i dels espais es modifiquen. 
Les noves tecnologies acosten, acceleren els pro-
cessos. Sorgeixen nous actors. Tenim una nova 
pàtria, el planeta.
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LA XINA VISTA DES D’EUROPA 
I RELACIONS ENTRE EUROPA I 
LA XINA DES DE XI JINPING

Europa diverses imatges sobre la Xina que mar-
quen fins al dia d’avui determinats aspectes de 
les nostres relacions. Les imatges positives, per 
exemple durant la Il·lustració, en què la Xina 
era vista pels filòsofs europeus com a exemple 
de societat que cercava el bé comú, van ser subs-
tituïdes pels imperialistes europeus per imatges 
negatives que presentaven la Xina com “l’home 
malalt d’Àsia Oriental”. Fins i tot després de la 
fundació de la República de la Xina el 1912, el 
país no va arribar a assolir en la percepció euro-
pea l’estatus de soci en peu d’igualtat. Durant la 
Guerra Freda, la Xina era considerada un model 
de “despotat oriental”, o bé la realització de la 
promesa de salvació comunista. Després d’esta-
blir contactes oficials amb la República Popular, 
Europa va percebre el país com a soci comercial 
i mercat cada vegada més important. Als anys 
vuitanta, sobretot després de la sagnant repres-

La Xina vista des d’Europa al llarg del temps
La imatge que Europa té de la Xina des de l’inici 
de l’edat moderna ha passat per diversos canvis 
profunds. Pel costat europeu, la Il·lustració, la 
industrialització, el colonialisme, l’imperialisme 
i la seva fi, així com la integració europea després 
dels conflictes sagnants del segle passat, han 
influït de manera profunda en la nostra mirada 
envers la Xina. Per la seva banda, i després de 
passar per moltes vicissituds, la Xina ha passat 
de ser un imperi feudal a mercè dels interessos 
colonials a una superpotència amb autoestima. 
El país va passar per guerres civils, agressions 
estrangeres i finalment la consolidació d’una 
dictadura unipartidista estalinista que dugué 
a terme canvis socials i econòmics amb dure-
sa implacable i va trigar temps a permetre a la 
població un accés limitat a l’estabilitat i al ben-
estar. Davant aquest panorama, s’han format a 
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sió del moviment de protesta del 1989, van créi-
xer els dubtes sobre els drets humans, però es 
van esvair gràcies a una política d’aproximació 
que pressuposava que el país emergent es tro-
bava davant d’un profund canvi econòmic i soci-
al i que tard o d’hora acabaria tenint un paper 
important a nivell internacional. Es preveia per 
a la Xina un ampli procés de transformació, que 
–amb ajut europeu– podria acabar duent el país 
a un futur liberal. Des del canvi de poder a la 
cúpula del govern i del partit el 2012, l’esperança 
de consolidació d’aquesta tendència positiva ha 
quedat tanmateix en no-res.

Canvis des de la presa de poder de Xi Jinping
Al 18è Congrés del Partit Comunista Xinès 
(PCX), celebrat el novembre de 2012, Xi Jinping 
va rellevar Hu Jintao com a secretari general del 
partit. Prop de cinc mesos més tard, Xi esde-
venia president del país. El canvi de lideratge a 
Pequín va comportar una reestructuració enèr-
gica de l’aparell estatal i del partit, amb el poder 
polític concentrat en Xi Jinping. Des d’aleshores, 
la política xinesa cerca l’autarquia econòmica i 
tecnològica per a protegir el sistema econòmic i 
polític d’impactes externs i d’influències estran-
geres. En el seu transcurs, les elits econòmiques 
i les universitats han sigut alineades amb la 
doctrina oficial, i s’ha retallat progressivament 
el marge d’actuació dels crítics intel·lectuals i 
d’altres grups incòmodes de la societat civil, com 
activistes de drets humans i dels drets de la dona. 
Al Tibet, a Xinjiang i a la Mongòlia Interior, les 
minories ètniques han sigut brutalment opri-
mides i internades en camps de reeducació. La 
constitució liberal d’Hong Kong no és més que 
paper mullat. A nivell internacional, el país actua 
amb orgull creixent, i fins i tot de manera oberta-
ment agressiva, als fòrums multilaterals consoli-

dats i mitjançant iniciatives plurilaterals pròpies. 
Això inclou la diplomàcia xinesa de comerç exte-
rior, que a través de la iniciativa de connectivitat 
mundial xinesa coneguda com a “Nova Ruta de 
la Seda”, duu els interessos de la Xina al món 
i continua ampliant les dependències econòmi-
ques. L’establiment d’un exèrcit poderós, capaç 
de solucionar unilateralment conflictes territo-
rials segons els interessos xinesos, com al Mar 
de la Xina Meridional o a la frontera sino-índia, 
indica que l’antic mantra de l’“ascens pacífic” de 
la Xina ha restat buit de contingut. Això també 
suposa una amenaça creixent per a la situació 
del règim democràtic de Taiwan. Augmenten les 
tensions, els atacs verbals i les sancions contra 
estats occidentals que critiquen la situació dels 
drets humans a la Xina. L’actitud xinesa es basa 
en dues apreciacions fonamentals: la cúpula del 
PCX creu, d’una banda, que la Xina es troba en 
una fase de possibilitats estratègiques i passa a 
ocupar un lloc cada vegada més central dins el 
panorama mundial, i de l’altra, que Occident es 
troba en declivi material i intel·lectual.

Posicionament europeu: la Xina com a soci, 
competidor i rival
A la vista d’aquesta evolució, la imatge que els 
europeus tenen actualment de la Xina és un 
calidoscopi de tres diferents perspectives super-
posades, cadascuna de les quals té el seu propi 
rerefons històric. D’una banda, Europa veu en la 

  Al Tibet, a Xinjiang i a la Mongòlia 
Interior, les minories ètniques 
han sigut brutalment opri mides i 
internades en camps de reeducació
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Europa necessita una orientació 
estratègica pròpia que renunciï a 
una política antixinesa esbiaixada 

Xina des de la dècada de 1990 un soci important, 
actualment sobretot en qüestions d’abast mundi-
al com el canvi climàtic, la lluita contra la pobre-
sa o els esforços diplomàtics per a contenir crisis 
regionals. En segon lloc, el desenvolupament 
econòmic meteòric de la Xina des de la seva 
entrada a l’Organització Mundial del Comerç el 
2001 ha substituït la complementarietat econò-
mica original entre la Unió Europea i la Xina 
cada vegada més per una competència. Actual-
ment, les empreses xineses són competidores 
serioses de les empreses europees als mercats 
mundials. Aquesta evolució ha sigut afavorida 
en part per pràctiques comercials deshonestes, 
barreres comercials no tarifàries, transferències 
tecnològiques forçades i subvencions estatals 
per part de la Xina. Per la seva banda, la tercera 
percepció de la Xina com a rival sistèmic reflec-
teix un nou aspecte que no ha guanyat força fins 
l’ascens de Xi Jinping. A nivell internacional, la 
Xina aposta per unes formes alternatives de polí-
tica d’ordre mundial diametralment oposades a 
l’ordre internacional basat en valors. La cúpula 
xinesa propaga la suposada superioritat del seu 
propi model polític i qüestiona valors fonamen-
tals com la democràcia, l’estat de dret, els drets 
humans i el multilateralisme.

Si avui parlem de la Xina, faríem bé de no 
oblidar com ha canviat la imatge que en té Euro-
pa. En últim terme, ens recorda que els canvis 
dinàmics continuen sent possibles. La introduc-
ció de la rivalitat sistèmica com a part de la nos-
tra percepció de la Xina no significa que Europa 
se’n desdigui en el futur i deixi de col·laborar-hi. 
Tanmateix, significa una reorientació de la polí-
tica d’Europa envers la Xina, en què la prima-
cia històrica d’una col·laboració suposadament 
avantatjosa per a ambdues parts haurà de deixar 
pas a una anàlisi realista. Cal mirar la cooperació 

i la competència amb la Xina a través de l’incò-
mode prisma de la rivalitat, perquè els darrers 
anys han demostrat que les diferències entre les 
democràcies liberals i les aspiracions autocràti-
ques de la Xina estan augmentant. Europa neces-
sita una orientació estratègica pròpia que renun-
ciï a una política antixinesa esbiaixada, però en 
què no siguin incompatibles les reivindicacions 
d’una millora de la situació dels drets humans, 
una política més eficaç per a contenir el canvi cli-
màtic i el compromís per un comerç just. Aques-
ta estratègia hauria d’apostar per una cooperació 
multilateral aprofundida amb socis que pensin 
igual en matèria de drets humans, connectivi-
tat, tecnologia i cadenes de subministrament. 
D’aquesta manera, serà possible contrarestar les 
dependències esbiaixades i els possibles intents 
de coacció de la Xina perjudicials per als nostres 
valors fonamentals.
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Llatinoamèrica continua dominada per unes 
elits ultraconservadores; ara, però, amb una 
pèrdua de la influència dels EUA i l’ascens de 
la Xina i Rússia en el tauler geoestratègic. Pe-
rò, l’origen i final de moltes realitats continua 
sent el conflicte identitari, la classe social o el 
color de la pell.

Parlar de Bolívia és fer-ho, com en el cas 
d’Espanya, d’un país plurinacional, complex, 
molt divers pel que fa a llengües i pobles. Però, 
de la mateixa manera que a Bolívia hi ha una 
imatge estereotipada -la creada pel franquisme- 
d’una Espanya uniforme, a Espanya  la imatge de 
Bolívia és la d’un país andí, de majoria indígena 
i endarrerit. La realitat, com acostuma a passar, 
és molt diferent. Més encara després que el Mo-
vimiento al Socialismo (MAS), liderat per Evo 
Morales, va arribar al govern el gener del 2006.

Bolívia fins a finals de la dècada de 1990 
estava entre els cinc països més pobres de Llati-
noamèrica, amb un creixement anual del 2,3%, 
un PNB per càpita d’US$ 680 (1992), unes ex-
portacions per valor d’US $1.102 milions i un 
PIB d’US$ 5.664 milions. Quan arran de les 
eleccions generals del 20 d’octubre de 2019, Evo 
Morales abandona el país acusat de frau electo-
ral i per la pressió de l’oposició i de la cúpula de 
l’exèrcit i la policia, Bolívia és una país molt dife-
rent, amb un creixement econòmic al voltant del 
7% durant tots aquells anys, una reducció dràs-

tica de la pobresa, l’alfabetització gairebé total de 
la població i un procés d’incorporació a la vida 
social, política i econòmica d’almenys el 60% de 
la població d’origen indígena, marginada en una 
mena d’apartheid des de l’arribada dels colonit-
zadors espanyols. 

El país que deixa Evo Morales quan s’exi-
lia arran del cop d’estat -per als seus partidaris- i 
pel frau electoral -per als seus oponents- és una 
Bolívia amb un PIB de 36.796 milions €, un PIB 
per càpita de 3.196 € i unes exportacions per va-
lor de 7.822 milions €. Un salt enorme tot i que 
incomparable ni tan sols amb Catalunya que té 
un PIB gairebé 7 vegades el de Bolívia. 

Aquest creixement econòmic es deu en 
bona part a una gestió econòmica, elogiada fins 
i tot pel Fons Monetari Internacional, la nacio-
nalització de recursos naturals i finalment a la 
incorporació a l’economia de mercat de bona 
part de la població indígena, que, fins a l’arribada 
del MAS al poder, estava al marge i sobrevivia en 
l’economia del “trueque”. 

Això ens obliga a parlar del domini i he-
gemonia gairebé total des de l’arribada dels 
espanyols al territori que després amb la inde-
pendència s’anomenaria Bolívia fins a la victòria 
del MAS el 2006. Unes elits descendents de les 
famílies que van colonitzar aquell territori proce-
dents de l’imperi espanyol que s’han perpetuat 
en els grans centres de poder polític i econòmic 
del país: La Paz, Sucre i Santa Cruz. A aquestes 
elits cal afegir la diversitat i diferències geogrà-
fiques, climàtiques i ètniques d’un territori que 
han accentuat els conflictes polítics amb revoltes 
i cops d’estat que situen Bolívia entre els països 
del món més inestables en els darrers dos segles. 

Els 9 departaments en què es divideix 
administrativament Bolívia: Zona andina (La 
Paz, Oruro i Potosí), subandina o de les valls  

LES BOLÍVIES D’ABANS I DESPRÉS 
DE L’ERA EVO

Els moviments socials, les lluites de 
cam perols, miners i cocalers van donar 
lloc al sorgiment del MAS, qualificat de 
partit marxista pels seus adversaris 
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d’un país amb dos sistemes: una ideologia amb 
clara retòrica populista indigenista d’esquerres, 
però amb una direcció econòmica capitalista que 
sense ser neoliberal ha permès un creixement 
econòmic espectacular com s’ha vist en ciutats 
com Santa Cruz de la Sierra -el motor econòmic 
de Bolívia, enemiga de la Bolívia andina quètxua 
i aimara- que ha passat de 700.000 habitants el 
1992 a gairebé 2 milions en l’actualitat, un dels 
casos de creixement més importants a tot Llatino-
amèrica en les darreres quatre dècades.

No obstant això, el departament de Santa 
Cruz representa el bastió de la Bolívia que no for-
ma part dels circuits turístics ni de la imatge del 
país a l’exterior. Amb un moviment autonomis-
ta important ha recelat de la Bolívia dels “colla” 
-com es coneixen als habitants d’origen indígena 
dels departaments andins- enfront dels “camba”, 
orgullosos de ser descendents d’espanyols i de 
tribus indígenes no andines com els guaranís. 
És aquesta elit blanca, profundament classista i 
racista, que durant tot el mandat d’Evo Morales 
va fer una oposició que ha polaritzat i fragmentat 
encara més la societat boliviana. Des de La Paz, 
i amb una visió centralista, fins i tot per part del 
MAS, sempre s’ha donat l’esquena a la realitat di-
ferencial de Santa Cruz, en una competència que 
pot semblar la que manté Madrid i Barcelona, Es-

(Cochabamba,Chuquisaca i Tarija), i les planes 
(Pando, Beni i Santa Cruz) acullen oficialment 
-des que Evo Morales va convertir la República 
de Bolívia en l’Estat Plurinacional de Bolívia- 
tenen una extensió d’1.098.581 quilòmetres, 
gairebé com França i Espanya juntes, on viuen 
actualment 11 milions d’habitants (una densitat 
de 10 habitants per km2, enfront del 242 a Espa-
nya).  Són els departaments de la Bolívia tropical 
i subtropical, molt especialment el departament 
de Santa Cruz, els que han estat els grans opo-
sitors a l’ascens del socialisme indigenista del 
MAS i enemics del que representava Evo Mora-
les: el primer indígena que arribava a president 
de Bolívia. 

“El indio” Morales -com l’han anomenat 
els seus adversaris- més enllà de la seva retòrica 
indigenista ha contribuït a convertir en ciuta-
dans almenys un 50% dels bolivians que, de fet, 
no havien estat protagonistes de la vida econò-
mica ni social ni política, marginats per aquestes 
elits blanques, una minoria que no arriba ni al 
10% de la població. De fet, els presidents prede-
cessors d’Evo Morales van ser el brutal dictador 
Hugo Bánzer -que va donar refugi durant anys al 
nazi Klaus Barbie- el corrupte Gonzalo Sánchez 
de Lozada el bon intel·lectual però mal gestor 
Carlos Mesa, tots tres sota l’empara i el suport 
incondicional dels Estats Units.

Els moviments socials, les lluites de cam-
perols, miners i cocalers van donar lloc al sor-
giment del MAS, qualificat de partit marxista 
pels seus adversaris. Però, lluny de fer polítiques 
econòmiques de perfil comunista, Evo Morales 
va deixar en mans d’economistes tecnòcrates 
liberals -especialment en la persona del també 
indígena i actual president  Luis Alberto Arce 
Catacora- l’estratègia per fer créixer el país. Una 
mena, salvant les distàncies, de realitat xinesa 
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panya i Catalunya. 
L’oposició al MAS insisteix, tot i informes 

d’organismes internacionals imparcials que ho 
han desmentit, que Evo Morales va cometre frau 
electoral i va donar legitimat al govern autopro-
clamat per la ultraconservadora Jeanine Áñez el 
novembre del 2019. Evangèlica radical -va entrar 
al Parlament amb una Bíblia a les mans-, es va 
envoltar d’un govern profundament antimasis-
ta i enemic de la ideologia indigenista. La seva 
mà dreta, Arturo Murillo, representava l’extrema 
dreta més rància de Bolívia, amiga ara de Bolso-
naro i amb lligams a Espanya amb Vox. Áñez, 
amb la coartada de la pandèmia, va posposar les 
eleccions dues vegades fins al 18 d’octubre del 
2020, quan Lucho Arce va guanyar per una ma-
joria del 55,11% en primera volta. 

Durant l’any del Govern d’Áñez, a més de 
la persecució a opositors del MAS i la repressió 
contra la població indígena -la intervenció militar 
a les localitats de Sacaba i Senkata va provocar 
el novembre del 2019 la mort d’una vintena de 
protestants indígenes- els casos de corrupció, ne-
potisme i una mala gestió de la pandèmia van 
portar a una crisi social i econòmica que va deri-
var en una caiguda del creixement del -8,8%.  Ja 
sota el mandat de nou del MAS, el Banc Mundial 
preveu que Bolívia acabi el 2021 amb un creixe-
ment del 5,5%.

No podem entrar a descriure les diferents 
teories sobre la sortida (o exili) d’Evo Morales. 
Des del MAS s’ha assenyalat a l’ambaixada dels 
Estats Units, al Brasil de Bolsonaro i fins i tot al 
multimilionari dels cotxes elèctrics Elon Musk, 
propietari de Tesla, que va arribar a dir que “do-
naria un cop d’estat” per tenir liti, mineral del 
qual Bolívia té una de les reserves més grans del 
planeta. 

Sembla clar que la geoestratègia ha estat 

una de les claus per entendre les sacsejades dels 
darrers dos anys a Bolívia, amb la Xina i Rússia 
cada vegada amb més influència a Llatinoamè-
rica, i especialment a Sud-amèrica. Però, també 
ho ha estat el poder cada cop més important i 
influent de les esglésies evangèliques, clarament 
posicionades al costat de la ultradreta llatinoa-
mericana i que expliquen l’arribada al poder de 
líders com Bolsonaro. 

No obstant això, la clau principal per 
entendre el conflicte que ha viscut Bolívia està 
arrelat en un classisme i racisme d’unes elits 
dirigents en un context actual en la política de 
tants països de polarització. En el cas bolivià, les 
xarxes socials, usades sobretot pels sectors soci-
als més benestants i antiindigenistes, també han 
tingut un paper important per difondre rumors, 
fake news, difamacions i mentides.

El relat del socialisme indigenista, sota el 
lideratge populista d’Evo Morales, s’enfrontava 
al relat hegemònic d’una minoria blanca que ha 
manat a Bolívia fins al 2006 i que durant segles 
havia mantingut aquella regió en la pobresa, la 
misèria i l’analfabetisme. Els governs d’Evo Mo-
rales van donar drets als “pobles originaris” i van 
començar a posar fi al racisme i la marginació 
institucional (i en la vida quotidiana) de més de 
la meitat de la població, només visible en els fu-
llets i documentals turístics. 

Mentre Arturo Murillo, exministre de Go-
vern d’Áñez -en espera de judici en una presó-
va fugir a Miami on està acusat de pagament de 
suborns i blanqueig de capitals, Lucho Arce s’ha 
centrat en la recuperació econòmica del país i ha 
rebaixat el to populista i frontista del seu prede-
cessor, amb un fort ressentiment cap als colonit-
zadors espanyols, un altre factor de l’enemistat 
que s’ha guanyat a Espanya  Evo Morales entre 
el PP i Vox i mitjans de comunicació com l’ABC, 

Els governs d’Evo Mo rales van 
donar drets als “pobles originaris” i 
van començar a posar fi al racisme 
i la marginació institucional 
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El Mundo, La Razón i el digital OKDiario, que va 
tenir un redactor durant l’any de Govern Añez 
publicant rumors i informacions, en la majoria 
de casos difamatoris.

Però el conflicte no s’acaba. I a Santa Cruz 
la (ultra) dreta hegemònica encara parla de “frau 
electoral” i ara ha entrat en una guerra de ban-
deres per rebutjar la segona bandera oficial amb 
la tricolor, la wiphala, que representa els pobles 
indígenes dels Andes, i reivindicar la bandera 
dels pobles originaris “cruceños”: la bandera de 
la flor de patujú. 

En un exemple més que el que ha succeït 
en els dos darrers anys a Bolívia té més a veure 
amb un conflicte d’identitats i de classisme que 
un d’econòmic.

Lligat a aquesta “guerra de banderes” hi ha 
el ressentiment de molts “cruceños” cap a l’emi-
gració de població andina cap al departament de 
Santa Cruz, amb uns accents, uns costums i uns 
valors diferents. I l’acusació que són colons que 
estan apropiant-se il·legalment de terres i que 
provoquen incendis en els boscos per la pràctica 
de “chaqueos” (quema de desmonte y pastizales) 
incontrolats. 

De fet, aquests “chaqueos” no són només 
provocats per aquests nous pobladors sinó per 
autòctons. Perquè darrere de la retòrica de la 
pachamama a Bolívia hi ha una enorme proble-
màtica mediambiental  que va més enllà de les 
conseqüències del canvi climàtic com la falta de 
precipitacions, sinó també amb la contaminació 
de rius i llacs, la desforestació i els grans incen-
dis que com en juliol-agost de 2019 van cremar 
1 milió d’hectàrees a Santa Cruz, en un país on 
gairebé no hi ha mitjans per lluitar-ne. 

Tots aquests factors (identitaris, reivindi-
cació autonomista, recel i enemistats seculars) 
són igual o més importants que els econòmics 
com s’ha comprovat amb el fet que un país com 
Bolívia hagi sortit de la cua dels més pobres i 
desiguals de Llatinoamèrica en només quinze 
anys. El conflicte o conflictes són més profunds 
i van més enllà de si l’explotació del liti la faran 
els europeus, els nord-americans, els russos o 
els xinesos. La identitat, el color de la pell, la clas-
se social o l’accent són encara, a Llatinoamèrica, 
origen i final de moltes realitats. 

1 Consulteu el llibre de l’investigador de la Facultat de 
Ciències Socials de la Universidad de Buenos Aires, 
Ariel Goldstein: Poder evangélico.Cómo los grupos 
religiosos están copando  la política en América (Marea 
Editorial, 2020). 
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" ÉS IMPOSSIBLE FER BONA 
POLÍTICA SENSE OFERIR UNA 
RESPOSTA AL CANVI CLIMÀTIC".
ENTREVISTA A YOLANDA DÍAZ 

El dia a dia ens obliga a respondre qüestions 
d'actualitat, algunes molt conjunturals, però 
voldríem obrir el focus i aixecar la mirada, 
si poguessis dibuixar una perspectiva a 10 
anys vista, quin país imagines?

Yolanda Díaz: la veritat és que les accions que 
estem desenvolupant ja incorporen una perspec-
tiva transformadora. Actuem en el dia a dia per 
a impulsar els canvis profunds que ens demana 
la nostra societat.

Imagino un país que comparteixi la prosperi-
tat, on el desenvolupament signifiqui progrés en 
totes les llars i territoris. Un país sense precari-
etat, en el qual totes les persones puguin desen-
volupar el seu projecte de vida. I mai més hi hagi 
una joventut sense futur.

Un país amb un estat de benestar avançat en 
el qual els drets proclamats en la Constitució si-
guin realment efectius, amb uns serveis públics 
universals, moderns i humanitzats.

Un país amb igualtat i llibertat per a totes i 
tots. Un país plural que s'enorgulleixi de la diver-
sitat de les seves gents. Deixant enrere les bret-

xes que cicatritzen la nostra terra: la desigualtat 
social, territorial o entre homes i dones. 

També una ciutadania viva, activa, implicada 
en el seu futur. Un país que es vol més, amb més 
confiança en si mateix, en el qual ens cuidem, 
més integrat. Un país sense odi. Un projecte 
compartit en el qual totes i tots cabem.

Imagino, en definitiva, un país que aborda 
amb valentia el gran repte del nostre temps: una 
transició climàtica justa que ens permeti mirar al 
futur amb esperança.

Un dels debats habituals, i a l'esquerra de 
forma més intensa, és com combinar creació 
d'ocupació amb sostenibilitat. L'ampliació de 
l'aeroport és l'últim exemple, com enfoques 
aquest aspecte? I en aquest sentit, s'insisteix 
en la dicotomia entre esquerra i ecologia, exis-
teix?

Yolanda Díaz: De nou, considero que aquest és 
el debat més crucial, un debat d'època. No hem 
d'enganyar-nos: avui dia és impossible fer bona 
política sense oferir una resposta al canvi climà-
tic. 

El de l'ampliació de l'aeroport del Prat és un 
cas evident de fals dilema, i les dicotomies arti-
ficials no ens han de distreure de l'important: 
necessitem una política transmedioambiental, 
com la denomina Nancy Fraser, conscient de la 
interrelació entre el social, el laboral i l'ecològic. 

Així, crec que tota política que aspiri a millo-
rar la vida de la gent ha de partir de l'assump-
ció bàsica que justícia social i justícia climàtica 
són dues cares d'una mateixa moneda. Potser 
d'aquesta manera s'entén millor: hem de fer de 
la Carta Universal de Drets Humans i de l'Acord 
de París els nostres programes de referència.

Considero prioritari transformar el debat 
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Yolanda Díaz:  advocada i política espanyola, ministra 
de Treball i Economia Social des de gener de 2020 i 
vicepresidenta segona del Govern d'Espanya des de juliol 
de 2021. Entre març de 2021 i juliol de 2021 també va 
exercir com a vicepresidenta tercera del Govern d'Espanya. 
@Yolanda_Diaz_

públic per a evidenciar aquesta connexió entre 
canvi climàtic i món del treball, conjuminar vo-
luntats polítiques entre actors molt diversos, i su-
bratllar la urgència d'actuar sense caure per això 
en el fatalisme. Aquesta és la millor garantia per 
a avançar cap a la neutralitat climàtica i que els 
treballadors i treballadores puguin construir la 
seva vida des de l'estabilitat i la certesa. 

Combatre, a l'uníson, la crisi climàtica i la 
precarietat és necessari —i urgent— per a dis-
sipar les angoixes del present i fer possible un 
futur socialment just i ecològicament sosteni-

ble. Aquest és el debat en el qual crec, el debat 
imprescindible, aquell que es resol, com deia 
Raymond Williams, fent l'esperança possible, no 
la desesperació convincent.

Caldria parlar de transició ecològica, com 
anar cap a la sostenibilitat sense deixar a nin-
gú en el camí? com fer una transició justa?

Yolanda Díaz: no està de més recordar que el 
concepte de “transició justa” va ser encunyat en 
el si del sindicalisme estatunidenc quaranta anys 
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enrere. Des de llavors, parlar de la transició cli-
màtica justa ens recorda que la lluita contra les 
desigualtats va de la mà de la lluita contra la crisi 
ecològica.

Aquesta transició constitueix una oportunitat 
per a avançar cap a un model productiu soste-
nible i descarbonitzat, blindar el treball decent, 
reduir el temps de treball i aprofundir en la de-
mocratització de les empreses.

Sabem que 1200 milions de llocs de treball a 
tot el món depenen directament d'un medi am-
bient sa i que la transició energètica podria crear 
fins a 24 milions d'ocupacions. En el marc de 
la UE, es preveu que la transformació verda creï 
un milió de llocs de treball d'aquí a 2030 i uns 
dos milions fins a 2050. Però això no succeirà 
per art de màgia. Necessitem sortir del “bla, bla, 

bla” que denunciava Greta Thunberg i transfor-
mar l'evidència científica en polítiques públiques 
ambicioses i de llarg abast.

Precisament per això, estem reclamant un 
disseny més exigent i un major finançament 
perquè el Pacte Verd Europeu no es quedi en lle-
tra morta. Liderem, a més, el bloc de països que 
reclamen que la proposta de Recomanació sobre 
l'impacte sociolaboral de la transició climàtica 
incorpori un mecanisme de mitigació de caràcter 
estructural que financi els processos de requalifi-
cació de les i els treballadors.

M'interessa també promoure una altra sèrie 
d'idees, com la d’un centre internacional de tec-
nologies climàtiques de caràcter públic, proposat 
per Mariana Mazzucato, que desenvolupi la in-
novació necessària per a avançar en una transi-
ció que protegeixi la ciutadania; la promoció de 
bancs públics d'inversió verda que donin man-
teniment al caràcter necessàriament expansiu 
d'aquesta transformació; o l'impuls d'estructu-
res municipals que donin suport a processos de 
capacitació i formació a treballadors i treballado-
res, adaptats a les necessitats de cada comunitat 
local. 

I és que, com diu Naomi Klein, aquesta cri-
si d'època ens obliga a trobar “solucions com-
pletament noves davant tasques completament 
noves”. Tinc clar que per a oferir tranquil·litat 
i certesa necessitem imaginació i valentia. En 
aquesta tasca em continuaran trobant.

Et sents còmoda, vista la importància de la 
reforma laboral i l'SMI, amb el que ve di-
ent-se laborisme?

Yolanda Díaz: No soc partidària d'etiquetes. 
Però sí que crec que la nostra acció connecta 
amb una tradició europea de fer polítiques per 

Parlar de la transició climàtica justa 
ens recorda que la lluita contra 
les desigualtats va de la mà de la 
lluita contra la crisi ecològica
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pujada del SMI estan transformant la realitat de 
milions de persones, apunten directament a les 
coses que importen. 

El treball és el principal problema de la soci-
etat espanyola i l'hem situat en el centre de l'ac-
ció de govern. Apostem pel treball estable i amb 
drets, per una política de rendes que augmenta 
els sous més baixos i impulsa a l'alça el conjunt 
dels salaris, i per una reducció del temps de tre-
ball que possibiliti vides més plenes i felices, que 
posin les cures en el centre.

Hem recuperat per al debat social i l'acció pú-
blica la centralitat de les condicions materials de 
vida, les polítiques dirigides a les coses de men-
jar.

I tot això ho fem amb diàleg. Aquí també em 
sento pròxima a la tradició dels grans pactes so-
cials que estan en la base dels Estats de Benestar 
europeus, els anomenats 30 gloriosos, que en 
realitat a penes van arribar a Espanya. Aquests 
pactes recuperaven el valor dels sindicats com a 
agent principal d'avanç de la societat, la qual cosa 
també estem fent ara. 

Hem vingut a fer política útil que millori de 
veritat la vida de la gent, i ho estem fent. Em sen-
to molt orgullosa d'aquestes mesures que entren 
en totes les llars.

Parles d'utopies quotidianes, d'aquell som-
riure de la nena afganesa, a què et refereixes 
amb això?

Yolanda Díaz: El que volia dir és que a mi em 
preocupen les petites esperances de la gent hu-
mil. Aquesta que quan tot sembla en contra és 
capaç de treure un somriure perquè no ha perdut 
la il·lusió. 

És molt important disposar d'ambició col-

lectiva. La meva implicació política sempre està 
vinculada a somnis compartits. Els meus nous 
horitzons són els somnis de la nostra gent, la 
meva determinació a construir un projecte com-
partit de país. Un futur de gent lliure, igual i fra-
terna. 

A la manera de Ernst Bloch i de l'utopisme 
feminista, concebo el món com “no tancat”, com 
un “encara no”. L'avanç polític i social és un pro-
cés gradual, sempre inacabat, de conquesta en 
conquesta. Un somni diürn que ens exigeix ima-
ginació i determinació a parts iguals.

Per tot això, crec també en aquestes utopies 
quotidianes, en la il·lusió de les petites coses que 
són molt grans. I la nena afganesa era un símbol 
d'això, l'adversitat no li anava a robar l'alegria i 
la il·lusió d'aconseguir un món nou en el qual 
realitzar els seus petits somnis.

El treball és el principal problema de 
la societat espanyola i l'hem situat 
en el centre de l'acció de govern
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RECUPERACIÓ I TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA  
ARTICLE PUBLICAT AL NÚMERO 200 DE POLÍTICA EXTERIOR

https://www.politicaexterior.com/articulo/recuperacion-y-transicion-ecologica/

La mobilització de recursos contra l'actual crisi no 
pot obviar la catàstrofe climàtica. El nivell d'inversió 
a la UE és extraordinari i no es repetirà en dècades. 
El moment és ja.

La resposta econòmica a la crisi de la Co-
vid-19 a la Unió Europea ha tingut una àmplia 
dimensió nacional, però ve acompanyada, com 
mai, per una mobilització de recursos comunità-
ria. A l'anunci del finançament comunitari dels 
Expedients de Regulació temporal d'Ocupació 
(ERTO) via préstecs a partir del programa SURE, 
es va afegir de seguida una ampliació del progra-
ma de compra de deute públic i privat per part 
del Banc Central Europeu (BCE), que ha afegit, 
fins avui, 1,85 bilions d'euros en el mercat, per-
metent, entre altres coses, mantenir uns tipus 
d'interès baixíssims per al finançament sobirà 
dels Estats membres. Manca sumar els recursos 
del Banc Europeu d'Inversions (BEI), que a par-
tir de nous programes com les línies de crèdit 
per a PIMES ha agilitzat el finançament de nego-
cis en dificultats.

Finalment, el juliol de 2020 es va acor-
dar la posada en marxa del Fons de Recuperació 
que, amb determinats instruments englobats en 
l'anomenat NextGenerationEU, suposarà una 
mobilització de deute compartit per a transferèn-
cies als Estats membres. Un salt històric en la 
fins ara, massa lenta i erràtica construcció de la 
zona euro. El resum de tot això és una mobilitza-
ció de recursos sense precedents: només el Marc 
Financer Plurianual i el Fons de Recuperació fa-
ran augmentar el volum de recursos que gestio-
na directament la UE fins als 1,8 bilions d'euros.

Aquests instruments arriben, com és sa-
but, forçats per l'impacte econòmic que ha por-
tat i portarà la pandèmia, però també durant la 
legislatura que havia de donar el tret de sortida 
a l'anomenat Pacte Verd Europeu, l'objectiu del 

qual és accelerar la transició ecològica de l'eco-
nomia, complint amb les obligacions internaci-
onals que deriven de l'Acord de París contra el 
canvi climàtic. És per això pertinent preguntar-se 
si tota aquesta mobilització de recursos ens acos-
tarà, o ens allunyarà, de tenir una economia neu-
tra en emissions per a 2050, fita que s'ha fixat la 
UE i que és urgent accelerar. Els sis últims anys, 
inclòs 2020, han estat els més calorosos a Euro-
pa des que hi ha registres. Segons el BCE, el cost 
dels desastres naturals causats pel canvi climàtic 
es va elevar a 210.000 milions d'euros només en 
2020. La urgència climàtica ens obliga al fet que 
una mobilització de recursos de tal magnitud 
no es tapi els ulls davant la catàstrofe climàtica, 
perquè el volum d'inversió és extraordinari i no 
sembla que vagi a repetir-se en un futur pròxim. 
Perdre aquesta oportunitat significa posar en 
greu risc l'objectiu de neutralitat climàtica en 
2050.

Aquest article pretén aportar algunes 
claus sobre l'enfocament ambiental de les políti-
ques de recuperació, tant a l’àmbit europeu com 
les realitzades en l’àmbit nacional. Analitzarem, 
en primer lloc, el NextGenerationEU des de la 
perspectiva ambiental i climàtica i, més concreta-
ment, el seu component principal, el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (RRF, per les seves 
sigles en anglès), que permetrà a Espanya rebre 
fins a 70.000 milions en transferències en els 
pròxims anys.

NEXTGENERATIONEU 
En el disseny original de la Comissió Eu-

ropea, el NextGenerationEU té dos angles des de 
la perspectiva verda. El primer és la voluntat de 
destinar fins al 37% del volum total del RRF a 
la lluita contra el canvi climàtic. Un objectiu im-
portant del qual s'ha parlat molt, però la xifra del 
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Ernest Urtasun, diplomàtic i economista. Diputat al 
Parlament Europeu del Grup dels Verds/ Aliança Lliure 
Europea (Verds/ALE). 
@ernesturtasun

qual ha amagat un important debat, que va com-
portar moltes hores de negociació en el tràmit 
parlamentari del reglament i la negociació en 
el marc del diàleg a tres. La qüestió central era 
dilucidar quin tipus d'inversions podien inclou-
re’s en aquest 37% i quins no. Originalment, la 
metodologia de referència eren les velles taules 
Rio Markers, desenvolupada per l'Organització 
per a la Cooperació i el Desenvolupament Eco-
nòmics (OCDE) en 1998 per a mesurar l'impac-
te ambiental i climàtic de la despesa, a la llum 
dels objectius de la Cimera de Rio de 1992. Un 
dels èxits del Parlament Europeu en la negoci-

El canvi de metodologia va obligar 
a una majoria de països, inclòs 
Espanya, a refer part dels seus plans 
de recuperació sobre els quals ja 
estaven treballant; però va ser sens 
dubte un pas endavant que con vertirà 
en més verd la inversió pública
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ació del reglament va ser superar aquesta vella 
metodologia, mitjançant un nou annex amb un 
sistema que tenia com a referència un altre do-
cument legal de la Unió, recentment aprovat, el 
reglament per a l'establiment d'un marc per a 
facilitar la inversió sostenible (més conegut com 
a Reglament de Taxonomia 2020/852), molt més 
actual, capil·lar i ambiciós.

Amb aquest canvi de metodologia, in-
versions que abans haurien estat comptabilitza-
des sota els Rio Markers en aquest 37% deixen 
d'estar-lo, augmentant de manera significativa 
l'ambició climàtica de la despesa. Per posar un 
exemple concret, sota els Rio Markers qualsevol 
infraestructura de combustibles alternatius (in-
clòs el gas), qualificava al 100% per als objectius 
climàtics, mentre que amb el nou reglament ho 
farà només si compleix amb els criteris de la Di-
rectiva d'Energies Renovables. El canvi de meto-
dologia va obligar a una majoria de països, inclòs 

L'any 2020 ha estat marcat pel rescat 
massiu de grans companyies, incloses 
activitats com l'aviació i l'automoció 
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ració sobre els quals ja estaven treballant; però va 
ser sens dubte un pas endavant que convertirà en 
més verd la inversió pública.

Si aquest 37% incorporava una metodolo-
gia nova, el Parlament també volia assegurar-se 
que la resta del fons no suposés un pas enrere 
en relació amb els objectius climàtics. L'opció 
òptima hauria estat establir una llista d'exclusió 
explícita d'activitats, que fossin des de qualsevol 
combustible fòssil als vehicles amb motor de 
combustió, per posar dos exemples. Aquesta llis-
ta d'exclusió, reclamada també per nombroses 
ONG, no va ser possible aconseguir-la per manca 
de majoria política en la Cambra. Però l'instru-
ment sí que va quedar subjecte al principi legal 
de “no espatllar significativament objectius am-
bientals” (DNSH, en anglès), tal com està recollit 
també en el reglament de Taxonomia. L'ancorat-
ge d'aquest principi (cap inversió del fons pot in-
complir el DNSH) serà suficient per a l'exclusió 
d'activitats altament contaminants o que generin 
un elevat nivell d'emissions.

L'any 2020 ha estat marcat pel rescat 
massiu de grans companyies, incloses activitats 
com l'aviació i l'automoció. Si bé és just l'argu-
ment que a l'hora de rescatar a determinades 
empreses no es podia discriminar des d'un punt 
de vista ambiental (el que hagués obligat a dei-
xar literalment fer fallida a algunes empreses es-
tratègiques), la concessió d'ajudes públiques sí 
que hauria d'haver implicat una condicionalitat 
verda que s'ha donat en molt pocs casos, en par-
ticular a França amb els rescats d’ Air France o 
Renault. Tampoc se salva Espanya, que en el seu 
pla per a l'automòbil va incloure ajudes directes 
a la compra del dièsel, un fet totalment contrari 
al que exigeix la UE en matèria de protecció de 
la qualitat de l'aire en les nostres grans zones 

metropolitanes, en compliment de la legalitat 
comunitària vigent. El Parlament Europeu ha fet 
crides reiterades a la Comissió perquè desenvo-
lupi recomanacions als Estats membres, tal com 
fa amb la vinculació de les ajudes a empreses per 
a evitar operacions en paradisos fiscals. Aquest 
desequilibri entre l'enfocament verd de les polí-
tiques de recuperació europees i una intervenció 
nacional que no té gaire en compte els reptes de 
la transició ecològica, suposa un problema de co-
herència en la nostra política de recuperació que 
ha de corregir-se, més tenint en compte que el 
principal volum d'inversions es continua produ-
int en els Estats membres.

La UE acaba d'anunciar la seva volun-
tat de reduir les seves emissions fins a un 55% 
d'aquí a 2030, en el marc de les negociacions 
avui en curs de la nova Llei Climàtica Europea. 
Es tracta d'un objectiu ambiciós, però del tot 
imprescindible per a aconseguir la neutralitat 
climàtica en 2050. És evident, no obstant això, 
que aquest objectiu només podrà aconseguir-se 
si tots i cadascun dels instruments posats en 
marxa per a reactivar les malparades economies 
europees es dissenyen amb aquest objectiu. El 
Parlament, amb la finalitat de continuar exercint 
un paper de motor en la recuperació verda, i 
amb un paper determinant a l'hora d'orientar el 
Fons de Recuperació en aquesta direcció, crearà 
un grup de treball específic de control i monito-
ratge de la despesa nacional del fons. Haurem 
de ser exigents en el compliment de les nostres 
metes ambientals i climàtiques, contribuint així 
a construir aquesta necessària coherència entre 
l'acció nacional i la comunitària.

La UE acaba d'anunciar la seva voluntat 
de reduir les seves emissions fins 
a un 55% d'aquí a 2030, en el marc 
de les negociacions avui en curs de 
la nova Llei Climàtica Europea 
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LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I 
EL PAPER DEL SINDICAT

Confederal, hi ha una secretaria de medi ambient 
per a impulsar aquest principi en el marc intern, 
en el del diàleg social i institucional, i lògicament 
en les empreses, fins a arribar a tenir –conside-
rem– una veu acreditada davant la societat. Un 
treball sindical que s'ha vingut completant amb 
el que des de fa anys realitza l'equip de medi 
ambient de la nostra fundació ISTAS –l'Institut 
Sindical de Treball, Medi Ambient i Salut– tant 
per a l'anàlisi de la realitat mediambiental, com 
per a la realització d'estudis sectorials, elabora-
ció d'eines per a la intervenció en l'empresa, for-
mació… àmbits en el quals som una referència 
entre les organitzacions sindicals internacionals. 
No obstant això, en aquest moment ens trobem 
en un escenari nou, d'emergència climàtica, que 
comportarà abordar canvis que afectaran de ma-
nera significativa tant al món del treball com al 

En primer lloc volem agrair a la Fundació Nous 
Horitzons l'oportunitat que ens ofereix per a po-
der traslladar als seus lectors la posició de CCOO 
davant la necessitat en la defensa del medi am-
bient i orientar el nostre model de desenvolupa-
ment cap a un més sostenible, social, econòmic 
i mediambiental. Això comportarà, irremeiable-
ment, a desmarcar-nos d'alguns dels motors del 
desenvolupament econòmic que han impulsat 
aquest creixement, com són els combustibles 
fòssils, encara que no exclusivament, ja que la 
crisi climàtica ve acompanyada d'escassetat de 
molts recursos naturals essencials per a aquesta 
manera de producció que ens ha portat fins aquí.

CCOO té en els seus estatuts la defensa 
del medi ambient com un dels seus objectius pri-
oritaris; de fet fa més de 25 anys que en el nostre 
màxim òrgan de direcció, la Comissió Executiva 
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Unai Sordo, secretari general de CCOO  
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conjunt de la societat.
Aquest recent període trist de pandèmia 

que encara no hem acabat de superar ens ha 
ofert elements que haurien de ser objecte d'una 
reflexió assossegada sobre com abordar alguns  
problemes estructurals del nostre país davant si-
tuacions inesperades. La incredulitat inicial cap 
a una pandèmia que es generava a milers de qui-
lòmetres del nostre continent, que es veia lluny, 
molt lluny, i no obstant això en poc temps ens va 
obligar a confinar-nos a les nostres cases, a més 
d'haver de paralitzar moltes activitats producti-
ves mantenint només els serveis essencials. La 
generalitzada creença social en la tecnologia i la 
ciència com una barrera infranquejable i capaç 
de donar solució a qualsevol dels nostres mals 
es va esfondrar pels efectes d'un virus que ha 
posat en escac al món. Vulnerabilitat davant una 
amenaça global de la qual ens crèiem exempts 
perquè érem “occident”.

Enfrontar aquesta situació extrema ha de 
fer-nos reflexionar sobre altres problemes que 
afecten la nostra manera de vida, com són les 
conseqüències del canvi climàtic i la crisi ambi-
ental els efectes de la qual ja són tangibles, més 
greus i freqüents.

CCOO és part de la societat que demanda 
ambició en els objectius climàtics, sent consci-
ents dels importants canvis que cal implementar 
en molts sectors productius. No podem mante-
nir-nos al marge de les conseqüències d'aquest 
greu problema. I entre aquestes conseqüències 
apareixen els riscos de pèrdues de llocs de tre-
ball, que han de ser abordades amb transicions 
justes, que prevegin les situacions que s'estan 
precipitant i ofereixin alternatives reals d'ocupa-
ció i activitat productiva.

Resulten molt rellevants algunes de les 
últimes conclusions del Sisè Informe d'Avalua-

ció del Grup d'Experts sobre Canvi Climàtic de 
Nacions Unides, que reconeix tenir moltes més 
eines per a valorar l'evolució del clima i que re-
flecteix que si no es redueixen “de manera rà-
pida, substancial i continguda les emissions de 
gasos d'efecte d'hivernacle” –i posa com a límit 
el pròxims quatre anys– “serà impossible limi-
tar la pujada de temperatura entre 1´5° i 2°. A 
més assenyala que “Des de fa 10 anys el canvi 
en el clima de la terra és evident i la influència 
humana en això és indiscutible. Cal apartar-se 
del camí actual per a no traspassar els límits del 
planeta”. Que aquest informe, per primera vega-
da reflecteixi això hauria de fer-nos reflexionar 
sobre el futur que ens espera i què estem dis-
posats a fer per a canviar-lo. Un altre indicador 
que cal afrontar és una transició ecològica de la 
nostra actual manera de desenvolupament i crei-
xement econòmic, que indiscutiblement tindrà 
importants conseqüències en el món del treball.

Per a situar-nos davant l'escenari transici-
onal derivat de la necessitat de combatre el canvi 
climàtic i la degradació mediambiental, hem de 
començar per ser conscients de l'impacte que 
tenen les nostres activitats i la nostra manera 
de viure. No hem de menysprear debatre sobre 
si podem continuar sostenint aquesta mane-
ra de consumisme-capitalisme inexportable al 
conjunt del planeta o a les economies en altre 
temps emergents, però avui ja constituïdes com 

CCOO té en els seus estatuts la 
defensa del medi ambient com un dels 
seus objectius pri oritaris
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a potències mundials (el cas de la Xina) i demo-
gràfiques.

A més d'aquestes valoracions generals, cal 
tenir en compte que aquesta transició ve forta-
ment impulsada políticament per la Unió Euro-
pea, que pretén que siguem el primer continent 
neutre en emissions el 2050. Aquesta pretensió 

ha de ser també una oportunitat econòmica per a 
situar al nostre continent com a referència mun-
dial d'aquestes tecnologies com es reflecteix en el 
Pacte Verd Europeu, juntament amb les normes 
que l'acompanyen, i que s'ha plasmat com a con-
dició en els requisits d'accés al Fons de Recupe-
ració i Resiliència NGUE.

La transició del nostre model productiu i 
energètic a un model baix en emissions 
de carbo ni no serà un camí fàcil 
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D37La transició del nostre model productiu i 
energètic a un model baix en emissions de carbo-
ni no  serà un camí fàcil. Està suposant canvis en 
alguns sectors que disminuiran o desapareixeran 
com les centrals tèrmiques o nuclears; uns altres 
hauran de transformar-se com l’automoció, agri-
cultura o turisme; i altres nous sorgiran relaci-
onats amb l'eficiència energètica, rehabilitació 
energètica d'edificis, mobilitat sostenible, gestió 
de residus, economia circular o bioeconomía.

És necessari establir mecanismes insti-
tucionals per a abordar aquesta situació, la qual 
cosa ha de comportar el compromís d'instaurar 
un ampli i descentralitzat diàleg social amb els 
agents econòmics i socials i amb la pròpia socie-
tat civil. S'han d'obrir espais de diàleg en l'àmbit 
estatal, en les comunitats autònomes i en l'àmbit 
local. Sense això, la implicació de la ciutadania 
en aquesta transformació serà molt complicada, 
amb opcions reals fins i tot que una part d'aques-
ta societat la vegi com una amenaça i se situï en 
una posició contrària.

Per a evitar aquest risc és clau el concep-
te de transició justa. Ara tothom fa servir aquest 
concepte de transició justa, que té com a objec-
tiu que la transformació no sigui, com en tantes 
ocasions, a costa del sacrifici de les treballadores 
i treballadors, l’abandó de territoris i la precarit-
zació de condicions de vida i treball de milers de 
persones. El concepte també és conegut perquè a 
Espanya es va aprovar en 2019 l'Estratègia Espa-
nyola de Transició Justa com a eina institucional 
per a abordar els processos de transformació, i 
com a complement a les dues normes transcen-
dentals per a la transició energètica i ecològica 
que són la Llei de Transició Energètica i Canvi 
Climàtic, i el Pla Integrat d'Energia i Clima.

Aquest concepte de transició justa va néi-
xer en l'àmbit sindical i és emprat per Comissi-

ons Obreres des dels anys 90: de fet va ser inclòs 
en el pròleg de l'Acord de París de 2015 gràcies a 
l'obstinació de les organitzacions sindicals repre-
sentades per la Confederació Sindical Internacio-
nal (CSI). Per a CCOO, les polítiques de transició 
han de recollir alguns aspectes estructurals com 
a eixos de la intervenció.

El primer és articular mesures de protec-
ció social per als treballadors i treballadores que 
es veuran afectats pels processos de transició 
energètica i ecològica. El segon aspecte és que 
cal preparar-se per a quan aquestes situacions 
es vagin produint, anticipant-se i aprofitant el 
temps per a capacitar, formar a les treballadores i 
treballadors per als requeriments de les noves ac-
tivitats i empreses que es vagin creant, a l’escalf 
dels compromisos de reactivació econòmica de 
les zones afectades. El tercer, cal preparar línies 
de finançament per a la promoció d'activitats i 
intensificar la col·laboració pública amb les em-
preses per a fomentar la recerca, el desenvolupa-
ment i la innovació orientades a la transició de 
les seves activitats a processos de menors emissi-
ons. En el seu impuls la col·laboració institucio-
nal resulta imprescindible.

L'èxit de les mesures de protecció social i 
reactivació econòmica depèn en bona part de la 
planificació. No es pot estar responent de manera 
accelerada o precipitada quan ens vagin sobreve-
nint els problemes. Ni tampoc evitar el desenvo-
lupament de mesures o compromisos depenent 
dels interessos polítics del partit governant de 
torn. La planificació requereix de compromisos 
polítics forts en forma de lleis que garanteixin 
que les polítiques i les inversions públiques i pri-
vades tinguin previsibilitat i vocació estratègica.
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BARCELONA SUPERILLA, EL NOU 
SENTIT COMÚ DE LES CIUTATS

Un nou sentit comú recorre el món. El sentit 
comú de la sostenibilitat. Recordeu els debats 
sobre si seríem capaços d'aprendre alguna co-
sa de la crisi sanitària? Ens qüestionàvem si el 
model de vida que seguíem era raonable, just, 
sostenible. Vam haver de tenir una emergència 
tan dolorosa com la pandèmia per a concloure 
que no és possible continuar igual. El nostre pla-
neta i les nostres vides no sobreviuran amb un 
model del segle XX. Però podem ser optimistes. 
Enmig d'aquesta crisi han emergit noves visions 
i lideratges que venint d’altres coordenades ide-
ològiques a les nostres, han arribat a la mateixa 
conclusió. Si els Estats Units amb Joe Biden i la 
Unió Europea amb Ursula von der Leyen estan 
alineats en uns objectius vol dir que ens trobem 
davant un nou sentit comú, basat en la innova-
ció, la sostenibilitat i l'equitat. Amb aquest nou 
sentit comú comença el segle XXI. El món s'ha 
adonat que no podem seguir amb les mateixes 

dinàmiques de sempre, com vam fer davant la 
crisi del 2008. Llavors es van receptar retallades 
en un model basat en el maó i l'especulació. Avui 
Europa aposta per una forta inversió pública, la 
innovació i la sostenibilitat. Avui no se sent par-
lar d’homes de negre, sinó de Fons Next Genera-
tion. Barcelona té clar que està al costat d'aquest 
nou sentit comú i vol liderar-lo al nostre país. 

Però  quines són les principals lliçons ex-
tretes durant la pandèmia? Probablement la crisi 
sanitària ens va obligar a fer un pas endavant en 
unes propostes que ja estaven sobre la taula. Ha 
accelerat el que és obvi. Va fer palès que a les ciu-
tats s’han construït al voltant del vehicle privat i 
que tenim poc espai públic pel vianant. Que des-
prés de tants anys planificant al voltant del cotxe, 
teníem ciutats amb una qualitat de l’aire perjudi-
cial per a la salut i, per contra, mantenim els pro-
blemes de congestió agreujats per una infinita 
tendència a seguir incrementant la mobilitat més 
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ineficaç: un home, un cotxe. La pandèmia acce-
lera la necessitat de tenir un nou model urbà. A 
Barcelona impulsem un nou model de ciutat que 
expressa un nou sentit comú. Vivim un canvi de 
paradigma, una tensió entre els models heretats 
del segle XX i els que l’emergència climàtica ens 
exigeix pel segle XXI. En aquest sentit, obser-
vem com la ciutat s’ha convertit en un escenari 
on determinats grups defensen el manteniment 
de polítiques i interessos lligats a l’economia del 
CO2, a l’habitatge com a mercaderia i a conside-
rar l’espai públic un producte privatitzable. 

Davant d’això, apel·lem a un nou sen-
tit comú. Una ciutat que impulsa una pla que 
anomenem Pla Barcelona Superilla: la lluita 
contra la crisi climàtica ha d’estar al centre de 
les decisions sobre l’urbanisme, l’espai públic i 
la mobilitat. Parlem d’un pla, d’un conjunt de 
projectes de ciutat que, tots junts, ens permeten 
tenir una ciutat saludable, amable i viva. I, efec-
tivament, això necessita ambició, visió de ciutat i 
col·laboració amb el teixit veïnal i amb el sector 
professional de la ciutat. Ara, és un nou sentit 
comú que, de fet, reconeix les virtuts del Pla 
Cerdà. Al segle XIX a casa nostra Cerdà va dis-
senyar una resposta a una crisi de salut, higiene 
i salubritat. Però no només. També és un Pla per 
resoldre problemes de mobilitat, cohesió social, 
justícia i igualtat. Cerdà volia una ciutat equili-
brada on convisquessin els espais on ens trobem 
i relacionem amb els que donen tranquil·litat. El 
Pla Cerdà ha tingut dos grans adversaris que, en 
part, l’han desvirtuat. La contaminació i l’especu-
lació. Avui encara són presents. Per això el que 
proposem és situar els principis de l’urbanisme 
social i ecològic per recuperar la qualitat urbana. 
Volem una ciutat habitable i sostenible. Un Pla 
Cerdà del segle XXI. Fins ara hem actuat amb 
mesures d’urgència perquè estàvem en una si-

tuació d’emergència. El que sovint entenem per 
urbanisme tàctic. Ara canviem de fase. Hem de 
passar de solucions provisionals, que estaven 
justificades per motius sanitaris, a solucions 
que siguin estructurals en el disseny. El model 
segueix, més espai públic i més salut; però canvi-
em de fase, amb l’objectiu de consolidar les me-
sures que ho estan fent possible.

Quines són les estratègies i les tàctiques 
a la disposició de les ciutats per a la seva trans-
formació amb els objectius descrits? En primer 
lloc, cal recordar que les ciutats no tenim la ca-
pacitat de definir la política de, per exemple en 
el cas de Barcelona, el port o l’aeroport, que te-
nen una importància cabdal en la lluita contra 
l’emergència climàtica. Malgrat tot, una de les 
nostres grans aportacions és definir l’urbanisme 
i la mobilitat de la ciutat en siguem competents 
o no. Perquè potser no és de la nostra competèn-
cia, però segur que és de la nostra incumbència. 
En aquest sentit, l’arquitectura, l’urbanisme, són 
instruments molt poderosos per transformar i 
renovar la ciutat. A través seu podem avançar en 
la construcció d’una ciutat més justa socialment 
i ambientalment, que millori les condicions de 
vida de tots els que hi viuen. Amb l’urbanisme i 
l’arquitectura podem cosir ferides als barris, esta-
bilitzar l’espai urbà, o recuperar espai públic per 
a la ciutadania. D’aquí la seva gran importància 
com a eina renovadora.

  Volem una ciutat habitable i 
sostenible. Un Pla Cerdà del segle XXI
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Cada any moren 1.000 persones 
per con taminació a la ciutat. Ens cal 
refer aquesta ciutat tan consolidada 
per assegurar que avancem cap 
a la ciutat que ens garanteixi 
una millor manera de viurehi 

És paradigmàtic que les grans ciutats es-
tem duent a terme projectes molt similars. David 
Belliard, tinent d’alcalde de París per a l’Espai 
Públic, el Transport i la Mobilitat, explica la se-
va estratègia de pacificació d’escoles de la capi-
tal francesa, un projecte que també estem fent 
aquí, el Protegim Escoles o a Londres la Zona de 
Baixes Emissions. És un model que compartim 
amb les grans ciutats del món. Ser una ciutat que 
canvia per adaptar-se al món que ve: més salut, 
menys contaminació, més amable. La reflexió 
sobre la ciutat no comença de zero. Fa anys  que 
estem definint un nou model, i n’hem vist al-
guns exemples importants, com la Superilla de 
Sant Antoni. Un projecte referent, una ciutat per 
i per a les veïnes i veïns, una ciutat plena de vida, 
de comerç de proximitat, sostenible i amb una 
escala humana. Una superilla que, amb dades a 
la mà, té menys contaminació, menys soroll, més 
espai per passejar i amb un comerç que ja està 
a nivells prepandèmia. Per una banda, hem vist 
reduccions del 25% dels nivells de contaminació, 
i per altra, la despesa comercial al barri se situa 
ja a nivells d’abans de la pandèmia, una situació 
a la qual el conjunt de la ciutat encara no hi ha 
arribat.

És un canvi de model pel qual portem 
molt temps treballant, però que es materialitzarà 
en els pròxims 2 anys.  És el moment del gran 
impuls. És l’època de la gran adaptació de Bar-
celona als reptes del segle XXI: volem convertir 
Barcelona més justa, més saludable, més inclu-
siva i diversa. Una Barcelona que ha de donar 
resposta als reptes locals, metropolitans i globals. 
Una mirada local per entendre que els vincles de 
barri, el comerç de proximitat, els espais d’estada 
juguen un paper central a l’hora de pensar una 
ciutat. Una mirada metropolitana per aconseguir 
que Barcelona estigui connectada i sigui perme-

able al seu entorn, que garanteixi un transport 
públic que la uneixi al seu voltant. Una mirada 
global, d’una ciutat oberta a Europa i al món, que 
vol ser seguir sent referent de l’arquitectura i l’ur-
banisme.

Les ciutats del segle XXI han anat cons-
truint-se amb l’objectiu d’una millor i més gran 
productivitat, descuidant l’objectiu moltes vega-
des de ser hàbitat comú dels seus habitants, on, a 
més a més de treballar-hi, hi han de viure. Hem 
de regenerar, refer i reprogramar la ciutat per fer-
la un lloc més habitable on la vida de totes les 
persones es desenvolupi en total plenitud, un lloc 
adaptat a l’economia del segle XXI i un lloc de 
reconeixement comú on, tot i els canvis neces-
saris per adaptar la ciutat als nous reptes, se’n 
preservi el caràcter i la identitat. Estem en l’era 
de la regeneració urbana. La Barcelona del segle 
passat va ser la Barcelona de la transformació (de 
fer la nova ciutat —canvi complet de les preexis-
tències). Ara ens cal ajustar la ciutat ja construïda 
i complexa i molt consolidada davant dels reptes 
de les ciutats globals enfront de les tres emergèn-
cies: climàtica, habitacional i social, i econòmica.

I posaré només 3 dades per explicar per 
què cal actuar ara: Som la tercera ciutat més 
densa d’Europa, amb 16.420 ciutadans per km2. 
Barcelona és la ciutat europea amb la densitat de 
vehicles més alta: 6.000 vehicles/ km2 (Londres: 
2000 vehicles/ km2 i Madrid: 3.000 vehicles/ 
km2). Cada any moren 1.000 persones per con-
taminació a la ciutat. Ens cal refer aquesta ciutat 
tan consolidada per assegurar que avancem cap 
a la ciutat que ens garanteixi una millor manera 
de viure-hi. Donar resposta a la crisi econòmica, 
social i ecològica que viu la ciutat. Per tant, rege-
nerem per donar resposta a totes les dimensions: 
local, metropolitana, global. Regenerem totes les 
escales: edifici, carrer, barri, ciutat. Regenerem 
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Una transformació que en quantitat 
i en contin gut suposa un canvi de 
paradigma com va supo sar el Pla 
Cerdà o la transformació olímpica

tots els usos: habitatge, comerç, indústria. I ho 
fem en l’àmbit públic i en l’àmbit privat de ma-
nera conjunta.

I per entendre què és Barcelona Superilla 
pot ser útil també donar algunes xifres. Amb to-
tes les actuacions que s’estan duent a terme la 
ciutat recuperarà 1 milió m2 d’asfalt per a la ciu-
tadania, pel vianant, la mobilitat sostenible, amb 
verd i espais que dinamitzen el comerç local. Des 
de 2019 fins al 2023 haurem guanyat 40 hectàre-
es de verd. Una ciutat pensada pels seus infants: 
200 escoles amb entorns escolars pacificats el 
2023, dels que se’n beneficiaran més de 50.000 
nens i nenes. Amb un nou repartiment modal 
que ens permetrà que el 2024 un 81,52% dels 
desplaçaments es facin a peu, amb transport pú-
blic o amb bicicleta. Amb 270 de carrils bici que 
ens permetran passar d’un 2.8% a un 5% en l’ús 
de la bici. Amb gairebé un 10% de la població de 
Barcelona sent usuari de Bicing. Una ciutat que 
impulsa l’electrificació, amb el pla electrolineres i 
un potencial de creixement de més de 550 noves 

instal·lacions repartides de forma eficient per la 
ciutat. I tot això, amb una inversió pública, entre 
2021 i 2022 que només en transformacions ur-
banístiques i noves infraestructures suposen 525 
milions d’€ i la generació de més de 8.000 llocs 
de treball.

Totes aquestes dades i mapes ens ajuden 
a explicar que el Pla Cerdà del segle XXI ja co-
mença a ser realitat. Una transformació de 100 
hectàrees recuperades pel ciutadà i la mobilitat 
sostenible que equival a 100 illes de l’Eixample 
Una transformació que en quantitat i en contin-
gut suposa un canvi de paradigma com va supo-
sar el Pla Cerdà o la transformació olímpica. Una 
ciutat que dialoga amb París, Londres i Nova York 
per pensar la ciutat que ve. Aquest impuls tindrà 
continuïtat, mirem el 2030 com a objectiu per 
ser una ciutat referent de la transició ecològica 
i l’economia del segle XXI: serem un hub de la 
sostenibilitat i la justícia social.
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EL GOVERN POLÍTIC 
D’UNA TRANSICIÓ JUSTA

Vint-i-quatre mesos després d’haver esclatat la 
pandèmia, la covid-19 continua enviant-nos lli-
çons que no sempre som capaços de convertir en 
ensenyaments. 

Una d’aquestes lliçons es presenta en for-
ma de gran paradoxa. En les darreres dècades el 
sistema capitalista s’ha fet hegemònic al món, 
sense que front seu aparegui, com sí que ha passat 
en altres moments de la història, una alternativa. 
Però a la vegada aquest capitalisme hegemònic 
ha mostrat una gran fragilitat que es manifesta 
de múltiples formes. La creixent destrucció del 
medi natural, l’augment de les desigualtats soci-
als i la descomposició de les estructures socials. 
També l’erosió de la democràcia com a forma de 
convivència que requereix un consentiment de la 
societat, cada vegada més afeblit.

La gran recessió, iniciada el 2007, ens va 
enviar senyals molt nítids en aquest sentit. Ara, 
la pandèmia ha fet encara més evident la insoste-
nibilitat ecològica, social i democràtica de l’actual 
sistema capitalista. 

En l’horitzó apareixen indicis d’un nou 
procés de mutació del capitalisme, un sistema 
que ha demostrat una gran capacitat de reforma 
i supervivència. A hores d’ara costa veure cap a 
on ens dirigim. És possible que aquesta mutació 
s’orienti cap a noves formes de capitalisme ul-
tralliberal -de fet ultra intervencionista de classe- 
que ha estat el sistema imperant en els darreres 
dècades. Potser ens adrecem cap a un nou format 
de capitalisme keynesià. En l’horitzó apareix la 
fórmula de l’anomenat capitalisme d’estat o po-
lític -en denominació de – que avança a la Xina 
i altres països asiàtics i té una certa capacitat de 
seducció. No podem descartar que ens estiguem 
dirigint cap a un “capitalisme de vigilància” -tal 
com l’anomena Shoshana Zuboff   -amb un gran 
poder de grans corporacions transnacionals que 

controlen en règim de monopoli el que ja és l’or 
negre del segle XXI, les dades, el seu ús massiu i 
la seva mercantilització. 

Afortunadament el futur no està escrit, no 
és determinista, tal com ens recordava sempre 
el mestre Josep Fontana. Davant d’aquesta pà-
gina en blanc de la història, les forces socials i 
polítiques amb vocació transformadora tenim el 
repte i la responsabilitat d’oferir una alternativa 
que no es limiti a una reforma del sistema, sinó 
que busqui una disrupció sobre bases ideològi-
ques noves.  

Per intentar-ho el primer pas és disposar 
d’un imaginari, d’un relat alternatiu al que avui 
és hegemònic. Parlo de relat no en el sentit post-
modern de tacticisme comunicatiu, sinó en la se-
va accepció més profunda. Al llarg de la història 
de la humanitat els grans canvis, han anat prece-
dits d’un relat que ha estat capaç de mobilitzar 
les consciències. Aquest és el paper jugat per les 
religions, també les ideologies. El segle XX és un 
exemple ben clar. 

Aquest imaginari ha de començar per dis-
posar i oferir una lectura ideològica de la crisi del 
capitalisme, que la pandèmia ha fet evident i ha 
accelerat. Només a partir de reconèixer i enten-
dre les causes profundes de la insostenibilitat de 
l’actual sistema socioeconòmic, podrem assentar 
les basses d’una alternativa.  

En el llibre de “La pandèmia del capitalis-
me” he intentat apuntar alguns dels trets d’aquest 
imaginari col·lectiu que necessitem construir i que 
al meu entendre s’hauria de plasmar en un “Pacte 
Global civilitzador”. Amb els adjectius global i civi-
litzador pretenc deixar clar que ja no serveixen les 
fórmules dels pactes socials limitats als països de-
senvolupats. I que no n’hi ha prou en què sigui un 
pacte social de redistribució de la riquesa a partir de 
les institucions de l’estat social de dret. 
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Aquest Pacte Global Civilitzador s’ha de 
construir a partir de nous valors socials compartits 
per la majoria que impugnin de soca-rel els va-
lors dominants i sigui capaç de generar l’atracció 
pròpia de les utopies. 

Potser el més important d’aquests valors 
alternatius sigui situar la cooperació com el mo-
tor d’un nou ordre social, enfront de la competi-
tivitat a ultrança que és avui la gran estrella polar 
que orienta les nostres societats. Fins al punt de 
fer-nos oblidar que l’equilibri entre competitivi-
tat i cooperació és el que ens ha fet progressar 
en l’escala evolutiva i com a éssers humans. De 
fet, la successió de crisis és la conseqüència de 
la “hibris” -entesa com a desmesura- provocada 
per la ruptura de l’equilibri entre competitivitat 
i cooperació. 

Situar la cooperació en l’epicentre com-
porta impugnar l’ètica del capitalisme construïda 
sobre “l’homo economicus”. Ha fet aigües el fo-
nament ideològic del capitalisme, què parteix de 
la premissa de què la persecució per cada perso-
na del seu benefici individual permet, a través de 
l’acció reguladora del mercat, assolir l’harmonia 
del bé comú. Aquesta ideologia que pretén legiti-
mar èticament el capitalisme mai ha estat certa, 
però darrerament s’ha posat de manifest la seva 
feblesa i gran capacitat destructora. 

És tal la centralitat ideològica que ha ad-
quirit el mercat que en les darreres dècades ha 
passat de ser no sols un ordinador eficaç de l’eco-
nomia -en la ideologia capitalista- a convertir-se 
en el gran regulador de la societat. Les persones 
hem deixat de ser ciutadans per convertir-nos en 
clients, els drets s’han transformat en béns que 
es poden adquirir en el mercat. Tot apareix com 
susceptible de ser un dret si es pot comprar. Res 
queda al marge de l’omnipresent mercat, ni el 
nostre cos. 

Fins i tot la política ha assumit aquesta 
lògica i hem passat de fer política com a perso-
nes amb estatus de ciutadania que es relacionava 
col·lectivament a través de vincles associatius a 
ser clients de la política i consumidors d’emoci-
ons. Potser això és el que explica algunes coses 
del passat recent. Les darreres crisis han demos-
trat que la indignació es consumeix -en el doble 
sentit de la paraula- i que la transformació social 
requereix organització d’interessos. També emo-
cions, però sobretot organització. 

Aquest nou sentit moral de l’economia es 
podria construir sobre la base de la primacia dels 
béns comuns, com a expressió màxima de la cul-
tura de la cooperació.

Cooperació entre persones, grups socials, 
països, però no sols. També i de manera priori-
tària cooperació en relació amb el nostre entorn, 
al medi natural. Esdevé imprescindible transitar 
des d’una visió i cultura basada en l’egocentris-
me andropocentrista a una altra que assumeixi 
la nostra ecodependència i superi la superba de 
creure’ns deus que han aconseguit acabar amb 
els riscos i controlar els seus efectes. 

Aquesta és la base d’una cultura de soste-
nibilitat que requereix rescatar la idea d’austeri-
tat com a valor positiu i acabar amb l’apropiació 
i instrumentalització per part de la dreta i dels 
poders econòmics per justificar les polítiques 
austericides. 

La pugna ideològica per fer majoritaris 

  Les persones hem deixat de ser 
ciutadans per convertirnos en clients, 
els drets s’han transformat en béns 
que es poden adquirir en el mercat
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aquests valors alternatius ens ha de portar a lliu-
rar una triple batalla, per desmercantilitzar la so-
cietat, el que ens ha de permetre descontaminar 
el nostre entorn i redemocratitzar la societat i es-
pecialment l’economia, retornant a la ciutadania 
la sobirania per governar-se. 

Sembla evident que només és possible 
assolir aquests objectius si donem la batalla a 
escala global, recuperant aquella vella consigna 
del moviment per una globalització alternativa: 
“Pensar globalment per actuar localment”.  

Aquesta disputa ideològica és imprescin-
dible però no suficient. El dia a dia precisa que 
les polítiques, en el seu sentit més ampli, avan-
cin en el concret en aquesta direcció. Però si les 
polítiques quotidianes i concretes no tenen un 
horitzó, un imaginari alternatiu, no aconsegui-
rem transformar la realitat. 

Encara que algunes vegades no sigui per-
ceptible, aquesta transició -que nosaltres volem 
disruptiva- ja ha començat. En tenim bona mos-
tra amb algunes de les grans decisions adoptades 
per la Unió Europea davant de la crisi del coro-
navirus. Més enllà dels detalls, les limitacions i 
les incongruències, parteixen d’una aposta clara 
per la cooperació. Aquesta és una diferència molt 
gran vers les respostes europees a la Gran reces-
sió. 

Però, com sempre passa, aquest canvi 
no està consolidat i a més conviu amb recidives 
i importants restes del passat. L’actuació de la 
nova administració Biden dels EUA, de la que 
alguns esperaven un retorn al multilateralisme, 
ha donat mostres de la seva aposta per diferents 
formes d’unilateralisme. Potser més intel·ligent 
que el de Trump, però unilateralisme a la fi. 

Una de les polítiques que millor expressa 
l’aposta per la cooperació com a requisit bàsic per 
encarar els reptes que té Europa és l’aposta per 

Una de les polítiques que millor 
expressa l’aposta per la cooperació 
com a requisit bàsic per encarar 
els reptes que té Europa és l’aposta 
per les transicions verda i digital  

les transicions verda i digital que es recullen en 
el projecte Next Generatión European Unión. 

Tota la seva potencialitat topa, però amb 
l’evidència de què aquestes transicions no seran 
fàcils ni el seu èxit està garantit. Avui ja dispo-
sem d’exemples d’alguns d’aquests obstacles. 
Resistències de poders i interessos molt consoli-
dats. També les que es deriven de la complexitat 
per governar políticament els costos que aques-
tes transicions comportaran i garantir una distri-
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Els principals obstacles no vindran sols 

dels poders econòmics, sinó de les resistències 
socials d’aquelles persones, col·lectius, sectors 
socials i territoris que acabin rebent les conse-
qüències de la transició en marxa i es considerin 
els perdedors. 

El primer que hauríem de tenir clar des 
de l’esquerra social i política és que les transici-
ons per les quals apostem no són el món idíl·lic 
amb què les presentem en els nostres papers i 
intervencions. Les transicions no són netes, en el 
sentit de què no tenen costos. Com tot, els tenen 
i són molt importants. Res és gratis. Ho estem 
comprovant aquests dies en l’àmbit energètic i 
els preus de la llum.  

Aspectes bàsics d’aquestes transicions, 
com la necessària resposta a la crisi climàtica, 
requereixen tenir present de partida alguns as-
pectes centrals. 

Cal molta informació, cert. Cal fins i tot 
que la informació traslladi la intensitat de l’emer-
gència i de les brutals conseqüències que pot 
ocasionar. 

Però només amb dades i informació de la 
“catàstrofe” climàtica no n’hi ha prou. Fins i tot pot
provocar un efecte contrari en forma de resignació 
davant d’un escenari “inevitable” que fins i tot ja ha 
atrapat a alguns dels pioners en la lluita enfront del 
canvi climàtic.

La clau de l’èxit de les transicions és identifi-
car ben bé quins són els seus costos i a qui afecten. 
I a partir d’aquest coneixement de la realitat -im-
prescindible si es vol transformar- dissenyar polí-
tiques que garanteixin que els costos inevitables es 
distribueixen de manera equitativa. 

El mercat, si se’l deixa actuar en solitari, en-
caixarà la transició i distribuirà els seus costos de 
manera injusta. Fins i tot pot provocar que aquestes 

transicions puguin agreujar les desigualtats socials 
i territorials preexistents. 

La funció de la política, davant de les neces-
sàries transicions, és fer pedagogia i implicar a la 
ciutadania com a subjectes actius. Però per fer-ho 
no n’hi ha prou amb informació o reconvencions 
morals. Això pot servir per a les minories més pre-
disposades i conscienciades. 

Com en tot, la clau està en l’afectació dels in-
teressos materials. No sols a llarg termini -període 
en el qual els beneficis són evidents per a tothom- 
sinó en el curt termini, en el que una distribució 
injusta dels costos de les transicions pot provocar 
un doble efecte negatiu, un augment de les desi-
gualtats i una paràlisi en la seva implementació. 

El resum podria ser que el govern polític 
de les transicions passa inexorablement perquè to-
tes les polítiques per fer front als grans reptes que 
afrontem com a civilització han d’anar precedides 
d’una identificació nítida dels seus costos i acom-
panyades de polítiques per una distribució la més 
equitativa possible d’aquests costos en termes per-
sonals, de col·lectius socials i territorials.     

La clau de l’èxit de les transicions 
és identifi car ben bé quins són 
els seus costos i a qui afecten
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TRANSICIÓ JUSTA PER 
UNA TRANSICIÓ VERDA

Que la transició verda i energètica sigui neces-
sària, millor dit, imprescindible, no vol dir ni que 
sigui fàcil ni evident la seva materialització. 

El principal repte en aquesta transició es-
tà en primer lloc a internalitzar costos. Consu-
mir carburants encara és relativament barat si 
ho comparem amb el combustible d’electricitat.  
Aquesta internalització ha de suposar, en segon 
lloc, la reducció de consums, amb escenaris 
en determinades activitats de decreixement en 
aquells marcs on podem viure igual o diferent 
amb menys. En tercer lloc necessitem electri-
ficar consums paral·lelament a l'intens incre-
ment de la generació elèctrica renovable. I tot 
això ha d'anar acompanyat de noves estratègies 
d'industrialització, especialment associada a la 
transició energètica i els canvis de mobilitat, pe-
rò també a la necessitat de donar resposta a des-
localitzacions que poden tornar-se a localitzar 
precisament pels costos associats al transport. 
Però això que acabo d’expressar –internalitzar 
costos en l’ús dels carburants- és fàcil de dir, pe-
rò difícil d’executar, i és per això que es necessita 
una estratègia. 

1er ingredient: la lluita cultural per un 
canvi de vida. Així, aquella màxima liberal de 
vosaltres feu les polítiques, però no és fiqueu 
amb la meva vida xoca frontalment amb la ne-
cessitat del canvi cultural necessari. Hem de viu-
re millor, però amb menys, hem de canviar els 
nostres hàbits a una proposta moltíssim menys 
intensa en el consum de combustibles fòssils 
per a viure. Aquest canvi cultural expressa una 
profunditat i un abast molt major del qual al-
guns volen dibuixar, però també molta més 
dificultat de la que podria semblar. Així, és en 
aquest àmbit, el del “t'estàs ficant amb la meva 
vida” on apareix una reacció que no està dispo-
sada al canvi de vida. La resistència no es deu al 

fet de ser un sector social afectat per la transició, 
sinó a la maximització del pensament individual 
i a la sacralització del concepte llibertat, com si 
aquesta no tingués el límit de la llibertat que aca-
ba en l'altre. Per a aquesta batalla, que és sobretot 
cultural, cal dibuixar el perímetre en el qual ens 
trobem: el del col·lapse possible. Comptem amb 
l'avantatge que ens obre la Covid –per primera 
vegada hem palpat la possibilitat de parada to-
tal- però ens trobarem amb les ganes de tornar 
a això d'abans com si res hagués passat. Ens cal 
una assumpció compartida i pedagògica del mo-
ment. No és fàcil, però no es podran dur a terme 
aquestes transformacions sense una assumpció 
col·lectiva del que pot representar l'increment 
de la temperatura per sobre dels 2 °C, sense es-
cenari de retorn possible.

2n ingredient. Electrificació i baixada del 
preu de l’electricitat. Ens calen les dues coses. 
Per una banda més generació renovable, i per 
tant cal un pacte entre productors (territori) i 
consumidors (ciutat i indústria). I aquí ens mo-
vem en altes dosis de rebuig. Un model basat en 
la generació renovable té la virtut de la no depen-
dència dels combustibles fòssils i de preus de 
l'electricitat que han d'anar clarament a la baixa. 
Però al seu torn, necessiten una major ocupació 
del territori per a garantir el subministrament. 
Segurament en aquestes resistències es barreja 
un cert ressentiment territori ciutat, al qual se 
suma també un cert moviment NIMBY (no al 
meu pati posterior en les seves sigles en anglès) 
i la sospita que els recursos continuessin anant 
per a molt pocs. És determinant per tant desen-
volupar un model que complementi la inversió 
privada (no podem fer tot el desenvolupament de 
renovables que necessitem en els pròxims anys 
sense aquesta inversió) amb retorn en rique-
sa i ocupació al mateix territori on s'implanten 

NH-PREORIGINAL 02.indd   46 22/2/22   12:26



D47

Joan Herrera  Advocat. Ha estat Director General de IDAE. 
Actualment és Director d'Acció Ambiental i Energia a 
l'Ajuntament del Prat. 
@herrerajoan

aquestes instal·lacions. Aquesta mesura, suma-
da a un pacte entre ciutat (gran consumidor) i 
territori (generador) és la manera que tenim 
d'aconseguir un nou pacte i una nova dialèctica 
entre camp i ciutat. Però a aquesta mesura li cal 
un intens moviment per aconseguir una baixa-
da del preu de l’electricitat, associada a reformes 
profundes en el sistema de fixació de preus i a 
una política activa antimonopolista. Es tracta, 
paradoxalment, que les regles del sector regulat 
garanteixin una màxima ben pròpia de mercat, 
competència entre iguals i per tant la negativa a 
mantenir sistemes que donen prerrogatives i re-
cursos a aquells que tenen una posició de força 
en el sector.  

3r ingredient. Una profunda agenda de 
transició justa. La resistència que es comença a 
albirar i que vindrà amb més força és aquella vin-
culada als col·lectius que se senten damnificats 
o que realment ho són en l'escenari de transició 
verda i energètica. Per molt que la transició ver-
da sigui necessària i globalment positiva, això no 
significa que no hi hagi territoris, sectors soci-
als o nínxols econòmics que no els vagi a afectar 
aquesta transició. I per tant és necessari assumir 
que tota transició té oportunitats, però que tam-
bé té costos, i que més val assumir el repte des de 
la maduresa i no des del bonisme que tracta com 
a illetrats a aquells que s'oposen.

Davant de tota proposta d'increment de la 
fiscalitat d'aquelles activitats més contaminants, 
hi haurà sectors populars, que sense tenir una 
altra alternativa que la realització d'aquesta acti-
vitat, vegin en aquestes mesures un atac ja no a 
la seva manera de viure sinó al seu propi modus 
vivendi. Els exemples són múltiples i variats: En 
aquesta categoria se situa el moviment de les ar-
milles grogues, organitzats en tota França davant 
un escenari de pujada de la fiscalitat associada 

  És necessari assumir que 
tota transició té oportunitats, 
però que tam bé té costos 

als carburants. En un terreny més pròxim tro-
bem la necessària fiscalitat per l'ús de les nostres 
autovies per a finançar el seu manteniment i per 
a anar introduint criteris de competència entre el 
transport per carretera respecte al transport per 
ferrocarril (paguem per utilitzar la via fèrria però 
no autovies i carreteres). La proposta es va que-
dar en un calaix davant la previsió de resistèn-
cia en el sector del transport. Aquests exemples 
mostren com en aquests escenari, són preci-
sament classes populars, les que poden acabar 
sent els principals actors que discuteixin i fins i 
tot s'oposin a un escenari de transició verda. No 
són els que més contaminen. Però en canvi són 
aquests els qui poden fer una oposició més efec-
tiva a aquestes mesures.

És en aquest escenari s'imposa la neces-
sitat d'implementar en aquest marc de transició 
verda la necessitat d'una estratègia profunda de 
transició justa. Així el Govern, mitjançant els 
convenis de transició justa, ha orientat marcs 
d'acord per a aquelles zones més dependents del 
carbó, per a acompanyar al sector i al territori. 
I ho ha fet bé. Però del que es tracta en la no-
va etapa serà poder incorporar aquesta transició 
justa en totes les mesures de canvi, amb podero-
sos instruments de suport a sectors, i amb una 
batalla oberta a favor dels canvis culturals que 
hem de protagonitzar. L'objectiu ha de ser doble: 
acompanyar als sectors damnificats pels escena-
ris de transició, i alhora esmorteir aquells sectors 
que sense ser els més afectats poden protagonit-
zar una reacció que faci que aquest canvi quedi 
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definitivament encallat. 
Em permeto posar un exemple que il.lustra  

el que cal fer i com acompanyar. Avui, el 20% de 
la contaminació de les nostres ciutats es deu al 
sector del transport, i particularment el transport 
de mercaderies d'última milla. És possible, ne-
cessària i imprescindible l'electrificació d'aquest 
transport. Però aquesta electrificació afecta a un 
sector precaritzat, sobre el que s'han mercantilit-

zat el seu marc de relacions laborals, i que amb 
prou feines podrà canviar de vehicle perquè mol-
tes vegades no arriba si més no a final de mes. 
No hem de renunciar per tant a l'electrificació 
del transport de mercaderies d'última milla. Pe-
rò aquesta estratègia ha de tenir un fons generós 
d'acompanyament al sector i particularment a 
les persones que treballen en el sector, supeditat 
a una estratègia de laboralització de les seves re-
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lacions professionals i de reconversió. Així, no és 
possible escenaris de transició verda si en paral-
lel no hi ha un desenvolupament d'estratègies de 
conquesta de drets. Poso aquest exemple com a 
cas pràctic perquè el sector del transport és sen-
se cap dubte el que ha de canviar més si volem 
protagonitzar un escenari de transició verda. I 
és el que té la capacitat de parar el país posant 
en escac tot escenari de canvi. Al seu torn, és el 

que necessita un major acompanyament, oferint 
oportunitats als i les professionals del sector, per 
a garantir precisament el caràcter just (i els ma-
teixos serveis viaris) de la transició verda.

Xavier Labandeira (Catedràtic de la Uni-
versitat de Vigo i director de Economics for 
Energy) escrivia recentment sobre la necessitat 
d'una proposta ambiciosa de transició justa que 
acompanyi la transició verda. I posava damunt 
de la taula la necessitat d'un “xec verd” que s'ori-
enti a acompanyar a aquells sectors més afectats 
pels canvis que han d'arribar. L'alternativa és no 
fer o fer-ho massa lent (i l'escenari de crisi climà-
tica no ens ho permet), amb impactes econòmics 
i distributius massa alts. La proposta explica que 
“l'actuació correctora de la política climàtica; han 
de concentrar-se exclusivament sobre els més 
vulnerables (territoris, sectors i grups de renda); 
i han de ser capaços de revertir íntegrament els 
efectes negatius en el curt termini i de resoldre el 
problema distributiu en el mitjà termini”. No es 
tracta tant de mesures compensatòries a tots per 
igual, sinó orientades a qui més ho necessita i a 
qui més pot paralitzar aquesta transició. Dit plan-
tejament deu a més orientar totes les polítiques; 
en renovació de vehicles, de calderes, de l'impuls 
de l'autoconsum. No es tracta d'acompanyar a 
qui no necessita ajuda per a fer la transició, sinó 
de bolcar la immensa majoria dels recursos a qui 
no disposa dels recursos per a fer aquests canvis 
i aquestes inversions en la seva vida quotidiana. 

Aquesta és la proposta: lluita cultural; pac-
te de generació renovable i de reducció de preus 
i transició justa. Els ingredients imprescindibles 
per poder assolir amb èxit la transició energètica 
i verda que necessitem. 

No és possible escenaris de 
transició ver da si en paral·lel no hi ha 
un desenvolupament d'estratègies de 
conquesta de drets 
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FINS QUE VIURE VALGUI LA PENA: 
DE L’ECOLOGIA POLÍTICA A 
LA LLUITA PER LA VIDA

Quan, l’any 2019, les joves de tot el món ens 
organitzàvem en uns moviments climàtics inci-
pients, poc pensàvem que les nostres vides can-
viarien tan dràsticament i tan de pressa com ho 
van fer. Era novembre i ens estàvem preparant 
per a la COP25; seguíem l’aprenentatge de les 
companyes xilenes i lluitàvem per a què “viure 
tornés a valdre la pena”. Tanmateix, ni les histò-
riques mobilitzacions ni un any sencer posant El 
Clima al centre del debat van impedir que els go-
verns mundials marxessin de Madrid sense cap 
acord per combatre la crisi climàtica. Després 
d’allò, com se sol dir, el diluvi.

Organitzar-se contra el sistema de la mort
No és la nostra intenció fer una anàlisi dels 
efectes de la sindèmia de la covid-19 en el ca-
pitalisme global ni fer comparacions de les in-
tervencions dels governs davant d’una amenaça 
urgent contra la població. Tanmateix, sí que vo-
lem emfasitzar com aquesta experiència, per a 
moltes traumàtica, ha afectat la nostra manera 
d’entendre el món i, per tant, l’activisme.

Som dues les generacions que ens reco-
neixem com a joves: la millennial i la centennial. 
En el primer cas, som la generació que vam ad-
quirir consciència política amb la Gran Recessió 
de 2008; en el segon, amb la dècada perduda de 
l’acumulació de poder per part d’unes elits finan-

ceres transnacionals que atiaven les banderes del 
populisme nacionalista. Som, doncs, filles de la 
precarietat neoliberal i tenim assumit que hau-
rem de lluitar cada engruna de benestar que un 
cop havíem donat per suposades.

Aquest és, potser, el motiu pel que ens ve-
iem abocades al radicalisme militant i ideològic. 
Davant d’un sistema que ens havia promès la vi-
da que anhelàvem si érem pacients i seguíem el 
camí correcte, ens hem adonat que l’únic a què 
ens veiem abocades és al desastre. Les nostres no 
són, només, les últimes generacions que poden 
fer alguna cosa per a evitar el col·lapse ecosoci-
al; serem, també, les primeres a patir la inacció 
d’aquesta dècada clau que ha començat amb la 
covid-19.

Parlem de crisi eco social perquè, per a nos-
altres, la precarietat social a què estem acostuma-
des i la crisi ecològica que estem començant a 
experimentar en les nostres pròpies carns són 
dues cares de la mateixa moneda. Una no es pot 
entendre sense l’altra: el model de vida occiden-
tal està basat en l’opressió de cossos per a aug-
mentar el benefici d’unes elits difuses però amb 
un poder polític i econòmic ben real. Aquesta 
opressió es fa mitjançant l’extracció de recursos 
en anomenades zones de sacrifici1, en un princi-
pi sobretot del Sud Global però cada cop més a 
prop dels centres de poder del Nord a causa de 
l’esgotament material, econòmic i social de les 
zones originals. Així doncs, és necessari per a 
aquestes elits tornar a atiar les banderes del po-
der nacional, sovint articulat a través d’un Estat: 
només així poden garantir-se una part del poder 
necessari, el poder públic, per a mantenir un or-
dre de governabilitat global que els ha estat favo-
rable durant més de quaranta anys.

Per tant, hem d’entendre el capitalisme 
com el sistema de la mort, en tant que tots els 

Som, doncs, filles de la precarietat 
neoliberal i tenim assumit que hau rem 
de lluitar cada engruna de benestar que 
un cop havíem donat per suposades 
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cossos, territoris i relacions socials són com-
bustible per a la cursa a l’infinit del creixement 
perpetu. Tinguem en compte que, des de fa dos-
cents anys, ha anat destruint allò que podem 
anomenar trames de reproducció de la vida. 
Aquest procés s’ha accelerat amb la versió neo-
liberal que han implementat les polítiques de la 
Gran Coalició conservadora, socialdemòcrata i 
liberal arreu. Europa n’ha estat una mostra clara 
—la fem servir per proximitat, però també se’ns 
acut Amèrica Llatina i altres moltes coordena-
des igualment sotmeses a aquestes doctrines-: 
la individualitat s’ha imposat com a model pels 
cossos, sovint sotmesos a repressions físiques i 
psicològiques per a adequar-se a una norma im-
perant que els permeti ser part d’una societat. Els 
Estats del benestar europeus, un cop un somni 
de millora de la vida material de la ciutadania, 
han esdevingut una falsa promesa, desballesta-
da per totes les forces que han vist amenaçat els 
seus interessos.

Veiem, doncs, com el trencament de les 
trames de reproducció de vida fa referència no 
tant al cessament de l’existència material, sinó a 
l’esberlament dels mecanismes de reproducció 
social de la vida humana; és a dir, a esquerdar 
la capacitat de les comunitats per a reproduir les 

seves estructures socials2. Això les deixa inde-
fenses davant d’abusos com la gentrificació i els 
desnonaments.

Tanmateix, el moment de crisi climàtica 
que vivim ens recorda que l’amenaça que plana 
sobre nosaltres no és només a les nostres estruc-
tures socials, sinó a la vida mateixa. L’acumula-
ció constant de beneficis a través de l’extracció de 
béns, o l’acumulació per despossessió3, ha provo-
cat la precarització de tota la vida sobre el plane-
ta. Si una vida humana digna només és possible 
quan està inscrita en una comunitat que la pro-
tegeix i la millora, qualsevol vida, sigui humana 
o no, només és possible si la sostenen les trames 
complexes que coneixem com a ecosistemes. Si 
una d’elles es trenca, totes les interaccions can-
viaran de manera imprevisible, com bé ha de-
mostrat la pandèmia. Entendre la vida humana 
com un tot independent d’aquests processos, en 
comptes de com una part interdependent —eco-
dependent4 —, és el que ens ha portat fins aquí.

El pitjor, però, no és que aquesta des-
trucció de les trames naturals i socials del 
sosteniment de la vida sigui l’objectiu del neo-
liberalisme; és, només, un efecte secundari. La 
creença, gairebé religiosa, del creixement infinit 
en un planeta amb límits5 que sostenen el fràgil 
equilibri que és la vida ens ha portat a una situ-
ació d’emergència, d’emergències. Cal que actu-
em de manera immediata.

Articular una resposta ecosocialista
Aquesta acció immediata té, doncs, una doble 
dimensió: ecològica i social. A aquestes alçades, 
però, no es tracta de trobar quina és la millor res-
posta tècnica per a fer-hi front. De fet, despoli-
titzar les decisions de gran transcendència, com 
s’ha fet amb la resposta al “canvi climàtic” durant 
anys, és una de les raons per a la desmobilització 
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i la inacció6.
No. Si hem de donar una resposta a l’alça-

da de la crisi que vivim necessitem polítiques va-
lentes que repensin tot el sistema, tota la nostra 
manera de viure, de dalt a baix. Això només es 
pot aconseguir amb una nova ofensiva per part 
de les forces emancipadores per a disputar l’he-
gemonia a un neoliberalisme que fa dècades que 
regna. Per a fer-ho, són necessàries noves narra-
tives. Cal abanderar un nou paradigma ideològic 
que permeti aglutinar les lluites de resistència i 
petites victòries durant aquest capitalisme tardà. 

Aquest nou paradigma és la defensa de la 
vida mateixa. L’hem d’entendre, però, no només 
com a garantia d’una existència material bàsica, 
sinó com a baluard des d’on defensar i construir 
nous drets. Parlem de fer de la lluita per la vida 
digna la nostra utopia del segle XXI; que “posar 
la vida al centre” deixi de ser un lema per ser l’eix 
estructurador de totes les lluites en defensa de 
les persones, les societats i el planeta.

Estructurar la vida: cos, territori i comunitat
La lluita per la vida ha de partir dels aprenentat-
ges que han desenvolupat les diverses corrents 
de l’ecologisme polític, com l’ecofeminisme o 
l’ecosocialisme, i anar més enllà. Entenem que 
aquest eix de lluita descansa sobre tres conceptes 
bàsics: l’autonomia del propi cos, la preservació 
del territori per al sosteniment de la vida i l’es-
tabliment de comunitats resilients que permetin 
una millora de la vida material.

Així, cal entendre el cos com a matèria 
viva que es nodreix, sent, pateix, s’emociona i 
interacciona amb altres. És una entitat a través 
de la qual interpretem tots els sistemes que ens 
travessen, des d’on projectem resistències i des 
d’on comencem a construir el món que volem. 
Per tant, lluitar per l’alliberament de tots els 

cossos, entenent-los també com a subjectes po-
lítics de ple dret, permet dotar d’una centralitat i 
emocionalitat a la nostra pròpia militància que fa 
d’allò personal, polític.

 Si hem de transitar el col·lapse ecosocial, 
a més, es fa necessari polititzar la defensa del ter-
ritori, de la terra; dotar les vides d’una subjectivitat 
política que les protegeixi davant l’extractivisme. 
Parlem, doncs, de reconèixer la sobirania d’aquelles 
vides —els cossos, no necessàriament humans— 
que habiten un territori, construïda en comú per a 
dignificar la seva existència. Per a fer-ho, cal deixar 
enrere antigues formes d’estructuració territorial 
basades en l’organització estatal.

Finalment, articular la proposta ecoso-
cialista i defensar la vida passa per la reivindi-
cació d’allò quotidià, allò que ens travessa dia a 
dia. L’emancipació de què parlem, aquestes so-
biranies construïdes a través de la cooperació, o 
sobiranies cooperants, implica també un reco-
neixement mutu de les diverses comunitats de 
què els nostres cossos formen part per habitar 
els territoris i gestionar-ne els recursos. Uns re-
cursos entesos de forma àmplia, necessaris per 
al sosteniment de la vida: garantia d’habitatge, 
d’energia, d’alimentació… Són unes comunitats 
resilients, que es reconeixen entre elles perquè la 
seva existència i la de la gestió dels seus recursos 
depèn de les comunitats veïnes. És a dir, la ca-
pacitat d’accedir a un habitatge digne, o de tenir 
energia a l’abast de tothom, només és realitzable 
si la mateixa realitat és efectiva en els espais, les 
comunitats, veïns. Crear miratges autàrquics, en 
el temps de l’ecodependència, és irreal; alhora, 
l’autosuficiència ha de ser necessària per a habi-
tar un col·lapse que posa en qüestió les trames 
establertes per les infraestructures fòssils.

Per tant, veiem com reivindicar el cos, el 
territori i la comunitat és dotar de coherència l’eix 

Si hem de donar una resposta 
a l’alça da de la crisi que vivim 
necessitem polítiques va lentes que 
repensin tot el sistema, tota la nostra 
manera de viure, de dalt a baix 
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estructurador al voltant de la vida digna. Cada un 
d’aquests conceptes és un camp de batalla en si 
mateix que ens permet disputar-li l’hegemonia 
al monstre neoliberal. Així, en un context en què 
imaginar la fi del món és més fàcil que imaginar 
la fi del capitalisme, lluitar per noves utopies es 
converteix en una necessitat moral. És per això 
que nosaltres, les joves de les crisis sistèmiques, 
no ens resignem, sinó que apostem per construir 
un imaginari que il·lusioni les nostres generaci-
ons. Volem un futur digne per a totes les perso-
nes; una vida que valgui la pena ser viscuda.
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" L'AUTORITARISME ÉS UN FENOMEN 
GLOBAL, I AQUESTS LÍDERS 
AUTORITARIS ESTAN APRENENT 
ELS UNS DELS ALTRES ". 
ENTREVISTA A ECE TEMELKURAN
ENTREVISTA REALITZADA PER BEATRICE WHITE, PUBLLICADA A LA GREEN EUROPEAN JOURNAL

Al vostre llibre Com perdre un país, feu una 
radiografia d’una forma d'autoritarisme con-
temporani que no s'aplica amb els tancs, si-
nó que s'apodera de manera gradual. Quines 
són les característiques principals d'aquest 
fenomen? Com ho veu plasmat sorprenent-
ment a l'Europa actual?

Ece Temelkuran: aquest llibre, una mica irònic, 
està escrit com un manual per a aspirants a dic-
tadors. Però també ofereix una visió del que po-
dria passar a Europa. En realitat, va ser una crida 
a la solidaritat global, però es va dirigir princi-
palment als països europeus i als Estats Units, 
perquè països com l'Índia, Turquia i Pakistan 
ho saben tot sobre aquest procés esbojarrat d'un 
país democràtic que llisca cap a la política auto-
ritària. Però els països occidentals fa temps que 
donen per feta la democràcia. Tenen massa con-
fiança en les seves institucions i en la seva cultu-
ra anomenada “democràtica”.

El missatge principal és que l'autoritarisme 
és un fenomen global, i aquests líders autoritaris 
estan aprenent els uns dels altres. No arriba amb 
uniformes, sinó amb pentinats divertits, com 
Boris Johnson i Donald Trump. La gent està for-
ça desconcertada si això s'identifica com a feixis-
me, però hem d'anomenar-lo feixisme, més que 
populisme o autoritarisme. La gent sovint pensa 
que el feixisme va ser completament esborrat a 
Europa al final de la Segona Guerra Mundial. 
De fet, va ser derrotat al camp de batalla. Pocs 
països, a part d'Alemanya, s'han enfrontat a les 
seves pròpies històries de feixisme.

Estava intentant emetre un avís i estimular 
aquestes societats a actuar, perquè en països 
com Turquia estem esgotats. L'autoritarisme no 
només es refereix a la política, sinó que crea cor-
rupció moral i altera el consens bàsic dins de les 

societats. Encara necessitem la resistència de les 
masses oposades i preocupades a Occident. Es 
tracta d'intentar trobar la manera de construir un 
llenguatge comú –una narració compartida– per 
poder oposar-nos junts i juntes a aquesta nova 
forma de feixisme. No pot ser derrotat per la gent 
d'un sol país. Requereix solidaritat global.

Líders com Recep Tayyip Erdogan i Donald 
Trump són hàbils per apropiar-se de la retò-
rica de la democràcia: només les seves victò-
ries són resultats veritablement democràtics. 
Què pensen i com es troben els que defensen 

NH-PREORIGINAL 02.indd   54 22/2/22   12:26



D55

Ece Temelkuran  escriptora i periodista turca. Després de 
perdre la seva feina com a periodista a Turquia, per les seves 
crítiques obertes a un règim cada cop més antidemocràtic, 
l'escriptora Ece Temelkuran es va proposar alertar d'altres 
països dels signes d'un autoritarisme creixent. Tot i que hi 
ha alguns raigs de llum, adverteix que moltes democràcies 
occidentals es troben en un terreny inestable alhora que 
les idees polítiques es mouen cap a la dreta. El camí de 
tornada és llarg i requereix que la ciutadania recuperi la seva 
dignitat i redescobreixi la fe en ella mateixa, en les seves 
democràcies i en els altres.

els principis democràtics contra els autorita-
ris quan fins i tot els conceptes que defensen 
s'han usurpat?

Ece Temelkuran: El que estan dient no està del 
tot equivocat. Sí, guanyen eleccions, guanyen a 
les urnes, però això només il·lustra la crisi de re-
presentació que estem vivint actualment. Perquè, 
durant molt de temps, la democràcia s'ha reduït a 
urnes. La campanya per aturar la invasió de l'Iraq 
el 2003 va ser un exemple sorprenent. Els carrers 
estaven plens de gent que deia que no a la guerra, 
però els seus líders van seguir endavant.

Quan el llibre va sortir fa dos anys, amb les 
seves advertències sobre el que era probable que 
vingués, molts el van descartar per un sentiment 
d'excepcionalitat. Però ara la gent de llocs com 
el Regne Unit, França, Alemanya i els Estats 
Units hi ha tornat. Això demostra com, en l'es-
pai de dos anys, totes aquestes institucions, totes 
aquestes anomenades “democràcies madures”, 
han començat a perdre la fe en si mateixes. Està 
passant molt de pressa, davant dels nostres ulls.

El procés es pot remuntar molt més enllà: a 
finals dels anys setanta, quan Margaret Thatcher 
i Ronald Reagan van declarar que "no hi ha al-
ternativa". Després d'això, sobretot després del 
final de la Guerra Freda, la democràcia es va 
convertir en quelcom administratiu, quelcom 
que algú altre hauria de cuidar per nosaltres. 
Dirigir un país es tractava de números: els nú-
meros parlaven amb els números. La gent ja no 
comptava més. Si no hi ha alternativa, què fa la 
gent? Continuen amb les seves vides. Això és el 
que s'esperava d'ells. Però això no va passar per 
casualitat. L'esquerra va ser reprimida a tots els 
països, ja sigui per cop d'estat militar, com va 
passar a Turquia, o per Thatcher i Reagan fent la 

  Si no hi ha alternativa, què fa la 
gent? Continuen amb les seves vides 
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guerra als sindicats.
Tota l'esfera política s'ha desplaçat cap a la 

dreta. Hem d'afrontar això.
Tota l'esfera política s'ha desplaçat cap a la dreta. 

Hem d'afrontar això. Sense elements progressistes 
en la política i la societat, no hi ha controls i equi-
libris en termes de moral i política. Ens quedem 
vivint amb el fill mutant de la política neoliberal. 
Sense una democràcia real que inclogui la justícia 
social, acabes en una situació en què tothom pot 
ser un autoproclamat “demòcrata autèntic”.

Aquest tipus de “democràcia”, que encara és el 
nostre estat democràtic actual, requereix masses 
sense consciència política. Per tant, produeixen 
un ciutadà que evita la política, que pensa que la 

democràcia només és una qüestió d'urnes, que la 
política identitària és l'únic que importa, i que la 
llibertat és només una qüestió de l'individu, etc. El 
resultat de la disminució de tots aquests conceptes 
és que molta gent pensa que si es desfà de la Unió 
Europea (sobretot al Regne Unit) seran lliures, i 
seran “grans”. Aquest paradigma encara perdura 
avui. Però la gent vol ignorar el període de la his-
tòria en què la política de la dreta va créixer tant 
que es va convertir en el nostre estat natural. Al 
mateix temps s'estan produint diverses altres crisis 
–les del capitalisme, la democràcia, el clima, etc.– i 
aquests temors poden ser polititzats i mobilitzats 
fàcilment pels líders populistes de dretes si la gent 
no té opcions reals i sòlides.

No obstant això, avui encara hi ha gent al carrer: 
els moviments prodemocràcia a Hong Kong, 
Rússia, Bielorússia i Myanmar, per exemple. Pe-
rò també a Occident, amb els joves en particular 
reclamant justícia social, racial i ambiental. Com 

Sense elements progressistes en la 
política i la societat, no hi ha controls i 
equi libris en termes de moral i política 
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veus aquests moviments?

Ece Temelkuran: hi ha una gran diversitat en-
tre aquests moviments, pel que fa a la gent al 
carrer i les seves reivindicacions, procedències i 
llengües. Però sí que veig un punt en comú glo-
bal: tots demanen la dignitat humana, de dife-
rents maneres. Això forma part de la resposta a 
la crisi de representació i altres crisis que ens en-
frontem. Hi ha alguna cosa molt esperançadora 
en aquestes protestes i manifestacions que han 
sorgit, fins i tot durant una pandèmia. A tot el 
món, el desig de dignitat de les persones és en-
cara més fort que la por a morir. Això demostra 
que la humanitat encara té certa fe en si matei-
xa. Espero que totes aquestes manifestacions es 
puguin fer de forma solidària entre elles sota la 
bandera de la dignitat humana.

Aquesta nova generació està molt enfadada 
amb les generacions anteriors. Per què no hau-
rien d'estar-ho?. Han tingut totes aquestes crisis 

caigudes a la falda. Tenen la sensació que no te-
nen res a perdre. Veuen la hipocresia; són cínics, 
són sarcàstics i estan enfadats. Però encara estan 
negociant: encara volen alguna cosa i tenen clar 
què volen. Si no se'ls escolta, però, les properes 
onades de protesta no seran tan eloqüents.

Hi ha alguna cosa molt 
esperançadora en aquestes protestes i 
manifestacions que han sorgit, fins i 
tot durant una pandèmia 
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EL REPTE DE DISMINUIR LA 
CONTAMINACIÓ EN TEMPS 
D’URGÈNCIES

Nigel Farrage, l’exdirigent del UK Independent 
Party, i un dels màxims promotors del Brexit, té 
instint per copsar el malestar social i convertir-ho 
en missatges populistes conservadors. Recent-
ment en unes declaracions públiques afirmava: “jo 
em considero ecologista, però ecologista “sensible” i 
no a favor de l’ecologisme que està avui en dia en vo-
ga, un ecologisme que posa impostos a la gent pobra 
per donar-ho a la gent rica i a les grans empreses, 
mentre la Xina passa de tot”. 

Les seves declaracions resumeixen alguns 
dels principals reptes des de l’ecologisme d’es-
querres per a les pròximes dècades: a) aconse-
guir que aquesta frase no sigui veritat, b) que la 
gent no cregui que és veritat c) que no es generi 
un moviment populista format tant per part de 
l’esquerra tradicional com de la dreta conserva-
dora que bloquegi la transició ecològica, i en no 
portar-se a terme aquesta a un ritme prou ràpid 
es produeixin conseqüències devastadores en 
termes de justícia social. 

El moviment de les armilles grogues va 
ser un primer avís dels efectes potencials d’una 
transició ecològica feta sense tenir prou en 

compte el rerefons social on es porta a terme, ca-
racteritzat per àmplies capes de la població amb 
ingressos baixos, un nivell d’incertesa en el dia 
a dia alt i una sensació força estesa d’injustícia i 
desigualtat creixent. 

En aquest context és on hem d’afrontar la 
transició ecològica accelerada que necessitem, 
tant des del punt de vista de l’accés als recursos i 
el consum, com des de la necessitat de disminuir 
els nivells de contaminació generats, en particu-
lar els gasos amb efecte d’hivernacle, però també 
d’altres com els contaminants atmosfèrics amb 
impactes locals, o els residus plàstics. En el que 
resta d’article em centraré en l’àmbit de la conta-
minació atmosfèrica local, fent algunes propos-
tes que permetin integrar aquest context global a 
la política catalana.

A Catalunya tenim un problema evident 
en termes de contaminació atmosfèrica pendent 
de resoldre des de fa temps. És una mancança 
aguda a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però 
que s’estén a tota Catalunya especialment, però 
no únicament, als àmbits urbans. Per contextu-
alitzar la situació el 2019 a cap estació urbana 
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de la xarxa de mesura es complien cap dels nous 
valors de referència establerts per l’Organitza-
ció Mundial de la Salut pels tres contaminants 
més importants (NO2, PM10 i PM2,5), de fet pel 
PM2,5 no es complia tampoc a cap estació del 
territori ni tan sols a l’àmbit rural. Si analitzem 
els resultats més en detall, se’n poden treure tres 
conclusions: hi ha molt a guanyar en termes de 
salut si tractem aquesta problemàtica, és un te-
ma on podem millorar a molts territoris - molt 
més enllà de només a Barcelona, on sembla que 
es concentren actualment els esforços-, i és un 
tema on el treball en l’àmbit dels municipis mit-
jans i grans és bàsic.

Què podem fer? A continuació s’exposen 
deu propostes d’actuació que ens podrien ajudar:

1.Evidenciar el benefici en termes de 
salut que suposaria baixar la contaminació a 
tota Catalunya, informant regularment tant 
en termes de mortalitat com d’impacte sobre 
les diverses malalties i tant pel conjunt de 
Catalunya com a escala municipal.  Aquesta 
hauria de ser una mesura prioritària per afavorir 
la creació d’un context social adient que permeti 

actuar més enllà de Barcelona. La vinculació amb 
la salut s’ha mostrat com la palanca més forta de 
transformació per impulsar polítiques ambien-
tals, i en aquest àmbit la vinculació és directa pel 
que és estratègic desenvolupar aquesta relació. 
A Europa aquesta tasca ja fa anys que la porta 
a terme exitosament l’Agència Europea del Me-
di Ambient mitjançant informes anuals i nom-
broses accions comunicatives, a Barcelona als 
darrers quatre anys ho ha impulsat intensament 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona. A escala 
catalana la Generalitat fins ara no ho ha fet.  

2. Dissenyar un camí de millora amb 
objectius intermedis assolibles a curt termini. 
La distància entre la realitat actual i els valors de 
referència de l’OMS és tan gran que cal establir 

  La vinculació amb la salut 
s’ha mostrat com la palanca 
més forta de transformació per 
impulsar polítiques ambien tals 
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fites intermèdies per evidenciar que els esforços 
que es demanin valen la pena i que se sap on es 
va. En aquest sentit l’OMS ens ha ajudat per què 
no només ha establert uns valors de referència 
sinó que també ha establert valors objectius mit-
jans per a transitar cap als valors de referència. 
Aquests són bons punts de referència per disse-
nyar un pla d’actuació que ha de tenir fites a curt 
termini (els plans d’acció han de ser de quatre 
anys com a màxim). Ens calen més plans d’acció 
i menys plans estratègics, acords de país, etc.

3. Actuar sobre els sectors estratègics. 
A Catalunya fa anys que sabem que en aquest 
tema ens la juguem en sis sectors: mobilitat, 
urbanisme, energia, indústria i ramaderia com 
a sectors clàssics, i consum com a sector estra-
tègic per entendre la dimensió de justícia global 
de les nostres actuacions. Els plans d’acció s’han 
d’estructurar entorn d’aquests vectors, conjunta-
ment amb les millores en la mesura de la conta-
minació i la comunicació dels seus impactes, per 
tal de facilitar la comunicació política i el segui-
ment dels resultats.

4. Combinar poques accions estructu-
rals estratègiques ambicioses, de gran escala 
i comunicables amb mesures de proximitat i 
assolibles a curt termini. Els plans no han de 
contenir el detall de totes les actuacions que es 
volen portar a terme sinó que és millor focalit-
zar-los en una o dues mesures estratègiques de 
gran abast (per exemple al cas de Barcelona del 
darrer mandat l’establiment de la Zona de Bai-
xes Emissions,  a Londres l’Ultra Low Emissions 
Zones) i completar-les amb accions tàctiques (de 
nou per exemple al cas de Barcelona les actuaci-
ons als entorns escolars). Incorporant per final 
de cada període planificat algunes mesures que 
preparin les actuacions estratègiques a desenvo-
lupar el proper període.

5. Visualitzar els col·lectius vulnerables 
associats en aquesta problemàtica. A la con-
taminació atmosfèrica el concepte de vulnera-
bilitat no té a veure només amb la renda, sinó 
especialment amb l’edat. Nens i gent gran són 
col·lectius especialment vulnerables, els primers 
per què tenen el sistema respiratori i immuni-
tari en desenvolupament, el segon per què són 
especialment sensibles a les problemàtiques res-
piratòries i cardiològiques. L’impacte psicològic 
de visibilitzar la relació salut-impacte infantil afa-
voreix  l’activació social i evidència els problemes 
de desigualtat i injustícia intergeneracional que 
comporta alts nivells de contaminació, fent pos-
sible així la vinculació de la lluita contra la con-
taminació a discursos de justícia social i a canvis 
estructurals. 

6. Promoure els actors afavoridors de 
la transició. A tot el món s’ha demostrat que 
actuant intel·ligentment es poden trobar actors 
tàctics disposats a mobilitzar-se per afavorir la 
transició més enllà dels grups ecologistes. En 
són alguns exemples sectors com el sanitari, 
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l’àmbit empresarial quan les mesures estan vin-
culades al trànsit hi ha nombrosos casos on es 
troben clares aliances amb el sector dels trans-
portistes o les associacions comerciants locals. 
Al Regne Unit podem trobar nombroses bones 
idees. En aquest sentit val la pena analitzar en 
detall les actuacions que es volen portar a terme 
i començar a treballar amb els potencials aliats 
des del primer moment per eixamplar la base de 
suport a les mesures. 

7. Incentivar l’acció municipal. Les expe-
riències nòrdiques ens assenyalen com les es-
tructures del tipus Generalitat o Estatals poden 
incentivar les accions de gran abast d’àmbit mu-
nicipal mitjançant la creació de fons específics 
on es premia als primers municipis que prenen 
mesures contra la contaminació. Així per exem-
ple en el cas de l’establiment de sistemes de pe-
atges de congestió o similars els primers muni-
cipis – o nuclis de municipis- que els han portat 
a terme han comptat amb un suport explícit – en 
alguns casos amb un marc legal associat- que es 
concreta per exemple en una prima d’inversió en 
transport públic local, i/o amb fons específics.  

8. Establir “mecanismes de suport so-
cial per a la transició ambiental”. Donat que 
algunes mesures si volen ser prou ambicioses 
poden tenir efectes especialment difícils d’as-
sumir per part de la població amb rendes més 
baixes totes les mesures estratègiques han de 
disposar des del seu disseny de mecanismes 
de suport social per a la transició ambiental: 
excepcions per renda, garantia mínima d’accés 
a determinats beneficis compensatoris, o fins i 
tot subvencions directes si és necessari en són 
exemples. És important presentar aquests me-
canismes en paral·lel a la mesura en qüestió 
per disminuir les probabilitats de generació de 

resistència social. 
9. Combinar les accions estratègiques 

amb els elements simbòlics. És important evitar 
per una banda fases on no es visibilitzi cap millo-
ra en la gestió ambiental, malgrat que pot ser que 
algunes mesures estratègiques triguin un cert 
temps a ser implementades, i per una altra banda 
cal mostrar la voluntat constant de les administraci-
ons d’impulsar el canvi i que aquest es vol fer amb 
sensibilitat social. És per això que els elements sim-
bòlics tenen un rol no menyspreable que cal en la 
mesura de possible planificar. La integració en xar-
xes internacionals pioneres en aquest àmbit, l’acció 
proactiva per l’assoliment de reconeixements in-
ternacionals, l’actuació conjunta amb altres actors 
importants per demanar determinats elements 
a tercers etc. són accions tot sovint utilitzades en 
l’àmbit de la lluita contra la contaminació que de 
vegades tenen com a principal impacte l’activació 
simbòlica.

10. Dissenyar una narrativa que inclogui 
tant les incoherències inevitables com els es-
deveniments de rellevància global i integrar-les 
al Pla d’Acció. Els canvis normatius estatals o eu-
ropeus relacionats amb la contaminació, així com 
els posicionaments globals com els de l’Organit-
zació Mundial de la Salut, o estudis específics de 
centres de recerca amb alt impacte obren finestres 
d’oportunitat per llençar iniciatives estratègiques 
de lluita contra la contaminació, però per fer-ho cal 
saber quan es portaran a terme amb antelació i per 
això cal tenir una mirada oberta cap a l’exterior i 
tractar d’integrar-les a la planificació. Per una altra 
banda inevitablement es produeixin incoherències 
que cal afrontar, o bé reconeixent-ho o bé generant 
un discurs més ampli que les pugui integrar. Un 
punt de modèstia i la idea de transició en la lluita 
contra la contaminació poden ser dos elements que 
facilitin la comprensió de la política desenvolupada.

Les mesures estratègiques han 
de disposar des del seu disseny 
de mecanismes de suport social 
per a la transició ambiental 
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CAR WARS: EL FUTUR DE 
LA INDÚSTRIA EUROPEA DE 
L’AUTOMÒBIL

La indústria de l'automòbil està experimentant 
la disrupció més gran de la seva història. El cotxe 
viurà més canvis en els pròxims deu anys que en 
les últimes deu dècades juntes. Hi ha diverses 
tendències que estan impulsant aquesta trans-
formació massiva, acompanyada del sorgiment 
de noves empreses i competidors. La indústria 
europea de l'automòbil necessita amb urgència 
donar resposta a aquests reptes si vol mantenir 
el seu èxit.

Europa és el bressol de la indústria de 
l'automòbil. El primer cotxe, inventat a Europa 
fa uns cent trenta anys era un producte selecte i 
minoritari. Pocs van entendre les seves àmplies 
implicacions, com a mostra el comentari faceci-
ós del Kaiser Guillem II: «El cotxe és només un 
fenomen temporal. Jo crec en el cavall».

Des de llavors i fins ara, Europa ha posat 
a rodar el món. Els cotxes i la tecnologia euro-
peus es venen i utilitzen a tot el món. El sector de 
l'automòbil ha crescut i prosperat, convertint-se 
en una peça fonamental de la indústria del con-
tinent, creant milions d'ocupacions, contribuint 
substancialment al PIB, generant valor i donant 
suport a la mobilitat de persones i mercaderies. 
Des de tots els punts de vista, és una història 
d'èxit econòmic. Però, com assenyala el fun-
dador del gegant tecnològic Intel, Andy Grove, 
l'èxit alimenta la complaença i la complaença ali-
menta el fracàs.

I el fracàs s'aveïna. Els escàndols del frau 
de les emissions han danyat seriosament la imat-
ge i les finances de la indústria. I, encara més, 
han posat de manifest una prepotent indiferèn-
cia per l’eco innovació. Fer paranys en comptes 
de tractar d'aconseguir els estàndards ecològics, 
no és una estratègia sostenible, i la manca d'in-
novació i visió de futur estan posant en perill la 
indústria europea de l'automòbil.

Tendències que fan trontollar al món de l'au-
tomòbil
El cotxe del futur és sostenible, intel·ligent i 

El cotxe del futur és sostenible, 
intel·ligent i compartit 
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compartit, i cadascuna d'aquestes característi-
ques suposa nous reptes, però també nous com-
petidors.

El primer repte és el canvi climàtic. El 
transport és responsable aproximadament del 
22% de totes les emissions a la Unió Europea. I 
mentre la UE ha estat capaç de reduir les seves 
emissions en un 23% des de 1990, les del sector 
del transport han crescut un 20% en aquest pe-
ríode. Si es volen aconseguir els objectius climà-
tics, cada sector ha d'assumir la seva part, inclòs 
l'automobilístic. És una qüestió d'urgència cli-
màtica, però també un factor de competitivitat. 

Cada vegada més països, i també ciutats, estan 
introduint regulacions i horitzons temporals per 
a la prohibició dels motors de combustió i po-
sen en marxa mesures de promoció dels vehicles 
elèctrics. El mercat està canviant irreversible-
ment cap a cotxes més respectuosos amb el medi 
ambient i si la indústria europea no s'adapta a 
aquests canvis amb suficient rapidesa, sortirà 
perdent.

El segon element és la conducció autòno-
ma. El cotxe del futur no és només sostenible, 
sinó també intel·ligent. Equipat amb sensors, 
càmeres i electrònica d'alta tecnologia, el cotxe 
s'està convertint en un ordinador sobre rodes. 
Els cotxes conduiran sols, reduint les morts de 
trànsit, evitant embussos i alliberant temps. En 
el futur, els potencials compradors de cotxes 
possiblement tindran més en compte els siste-
mes d'entreteniment a bord que qualsevol altre 
aspecte.

I en últim lloc, el cotxe del futur estarà 
connectat i serà compartit. En comptes de ser 
una solució de transport aïllada i personal, l'au-
tomòbil serà part d'una xarxa de mobilitat combi-
nada amb el transport públic i la bicicleta. Estan 
sorgint noves plataformes de mobilitat i models 
de negoci, amb aplicacions per a demanar o com-
partir cotxe, que en lloc de vendre cotxes, ven-
guin quilòmetres.

Els canvis culturals i demogràfics també 
estan alimentant aquesta tendència. Les perso-
nes joves i els habitants de les ciutats ja no tenen 
el desig ambiciós de tenir el seu propi cotxe, i els 
preocupen els inconvenients de tenir un cotxe, 
l'aparcament o el cost de l'assegurança. El que 
volen són solucions de mobilitat instantànies i a 
demanda. Per tant els cotxes compartits i les em-
preses de cotxes amb conductor podrien arribar 
fins i tot desplaçar al cotxe en propietat sobretot 
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És un secret a veus que Europa s'ha 
adormit so bre els llorers pel que fa 
al desenvolupament tec nològic 

en grans ciutats. És un sistema de mobilitat més 
eficient, ja que un cotxe està aparcat de mitjana 
el 95% del temps.

Una nova competència
En aquest context de transformacions, la com-
petència internacional en el món de l'automò-
bil està incrementant-se, i desafiant, per tant, la 
tradicional posició de força d'Europa. L'estadu-
nidenca Tesla és un bon exemple. S'ha convertit 
en líder del mercat de luxe, i està entrant en el 
mercat dels vehicles elèctrics amb models més 
assequibles. Al mateix temps, la relació dels fa-
bricants de cotxes amb els gegants tecnològics 
com Google, Apple i Baidu és cada vegada més 
«parasitària». Equipen les estructures bàsiques 
del cotxe amb l'última tecnologia (conducció 
automàtica, assistents de veu, aplicacions en el 
núvol, ciberprotecció, etc.) i tota mena de siste-
mes d'informació i entreteniment, la qual cosa 
els atribueix una part cada vegada major del valor 
afegit del cotxe. Finalment, cal tenir en compte 
totes les starts-up i proveïdors de serveis que han 
entrat en el món de l'automòbil amb nous mo-
dels de negoci.

Europa està immersa en una guerra de 
dos fronts. A l'oest, fent front a empreses com 
a Tesla, Google i Uber, que representen, respec-
tivament, les tres tendències que estan definint 
el cotxe del futur (bateries elèctriques, cotxe au-
tònom i nous conceptes de mobilitat). Mentre a 
l'est, els gegants tecnològics xinesos, com Baidu 
i Alibaba estan desenvolupant cotxes sense con-
ductor i Didi Chuxing (l'Uber xinès) està expan-
dint-se.  Xina lidera tant el mercat com la indús-
tria de la mobilitat elèctrica, incrementant molt 
ràpidament tant la capacitat de producció com 
les vendes. Segons una recerca de McKinsey, 
els fabricants xinesos van produir el 43% dels 

873.000 vehicles elèctrics produïts en el món 
en 2016, i posseeix igualment la flota més gran 
elèctrica del món.

A més, la Xina, Corea del Sud i el Japó 
són líders en la tecnologia de bateries i dominen 
aquest mercat. En particular, la Xina està refor-
çant la seva capacitat de producció de bateries 
per a tenir una posició estratègica dominant en 
aquest sector clau. No tenint ni una sola fàbrica 
pròpia de producció de bateries, Europa pot aca-
bar depenent de països com la Xina per a impor-
tar-les, la qual cosa pot ser un problema a mesu-
ra que la Xina incrementi a major ritme la seva 
pròpia producció de vehicles elèctrics.

Europa va per darrere
És un secret a veus que Europa s'ha adormit so-
bre els llorers pel que fa al desenvolupament tec-
nològic. Els cotxes elèctrics han estat menysvalo-
rats per molts dels principals fabricants de cotxes 
durant molt de temps. Segons la Comissió Eu-
ropea, el mercat xinès ofereix fins a 400 tipus 
diferents de vehicles elèctrics comparats amb els 
6 que hi ha a Europa.

La classe política europea ha estat massa 
complaent amb la indústria de l'automoció. Els 
objectius d'emissions de la UE s'han suavitzat, 
la regulació ha deixat buits legals i s'ha mirat cap 
a un altre costat davant els escàndols del frau de 
les emissions, mentre es mantenien les ajudes 
a la indústria. Si això s'ha fet per a protegir-la i 
enfortir-la enfront de la competència, el resultat 
ha estat el contrari. Mantenir l'statu quo i reduir 
l'ambició enmig d'una gran transformació mai 
és una estratègia d'èxit. Recordem quan Apple, 
amb el seu nou telèfon intel·ligent, l'iPhone, va 
rellevar a Nokia del lideratge mundial del mercat 
de la telefonia.

Els fabricants de cotxes europeus tenen 
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vasta experiència, I+D i plantilles altament quali-
ficades. Però necessiten un impuls. La Comissió 
Europea està treballant a contrarellotge en una 
aliança europea per a desenvolupar una bate-
ria elèctrica per a vehicles; però no obstant això 
aquesta ambició no es reflecteix per exemple en 
la proposta de la Comissió relativa a la reducció 
emissions de CO2 per a nous vehicles: 15% en 
2025 i 30% en 2030. Per a la indústria aquests 
objectius són excessivament ambiciosos, i no 
obstant això moltes ONG els han criticat per no 
ser-ho prou.

Això, unit al fet que molts estats membres 
hagin anunciat una data límit per als cotxes de 
motor de combustió, pot fer que alguns països 
vulguin anar més enllà del proposat per la Co-
missió Europea i presentar plans nacionals més 
ambiciosos, conscients que el que es necessita 
per a gestionar aquesta gran transformació en el 
món de l'automòbil és precisament ambició.

Quin és el camí? Per descomptat, no cedir 
a totes les peticions de la indústria de l'automò-
bil, sinó establir un diàleg ampli i pragmàtic. Més 
enllà del focus tradicional en l'ocupació i la com-
petitivitat, el futur de la indústria de l'automòbil 
ha de tenir en compte tots els elements de canvi i 
els seus impactes. Cal debatre sobre el futur i fer 
que la indústria europea sigui part d'aquest futur. 
Per exemple, a Baden-Württemberg el govern, 

liderat pels Verds, ha llançat una negociació es-
tratègica amb fabricants, indústria auxiliar, em-
preses energètiques, entitats de transport públic, 
representants de les ciutats, grups polítics, l'àm-
bit acadèmic, sindicats i ONGs ambientalistes, 
d'on han sortit propostes perquè Baden-Würt-
temberg pugui mantenir el lideratge en el sector.

Europa va ser el lloc de naixement del cot-
xe, però el cotxe ja no és el que era. El procés 
de reinvenció del cotxe està fent trontollar els 
fonaments de la indústria europea. Una mescla 
d'ambició i pragmatisme, idealisme i experièn-
cia de gestió; aquesta hauria de ser la fórmula 
per a integrar models emergents i bones pràc-
tiques; formant noves aliances que aconseguei-
xin que la indústria europea de l'automòbil sigui 
més sostenible i competitiva per al futur.

Cal debatre sobre el futur i fer que 
la indústria europea sigui part d'aquest 
futur 
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LLUITANT CONTRA 
EL PATRIARCAT PER 
SALVAR EL PLANETA
ENTREVISTA A JEANNE BURGART 
ENTREVISTA REALITZADA PER LAURY-ANNE CHOLEZ, PUBLICADA EN ANGLÈS A LA GREEN EUROPEAN JOURNAL.

El pensament eco-feminista pretén donar llum a 
les maneres en què les diferents formes d'opressió 
es reforcen i se sostenen mútuament. El llibre Être 
écoféministe : théories et pratiques de Jeanne Burgart 
Goutal (L'Échappée, 2020) va ser guardonat amb 
el premi de la Fundació d'Ecologia Política de Fran-
ça. En ell explica com el moviment eco-feminista 
es proposa desafiar el sistema dominant en el seu 
conjunt, identificant les interconnexions entre llui-
tes: feministes, ecologistes, antiracistes i altres.

Aquesta entrevista va ser publicada original-
ment per Reporterre.

Es parla molt d'eco-feminisme, però el concepte 
encara sembla poc entès, tant per les ecologistes 
com per les feministes. Com el defineixes?

Jeanne Burgart Goutal: l'eco-feminisme no és un 
concepte de moda, sinó un moviment nascut als anys 
setanta1, impulsat per col·lectius i lluites reals al vol-
tant de diferents temes. El que tenen en comú és la 
convicció que hi ha vincles inextricables entre la crisi 
ecològica i el patriarcat. Segons les eco-feministes, 
l'explotació de la natura i la dominació masculina 
tenen arrels profundes compartides i utilitzen meca-
nismes similars com l'objectivació, la devaluació i la 
violència.

De manera més àmplia, la seva anàlisi dibuixa 
vincles entre totes les formes de dominació, ja sigui 
de classe, "raça", nord sobre sud o qualsevol altre ti-
pus. Ara es parla molt d’interseccions, però connectar 
qüestions ambientals i de justícia social ja era una 
demanda de l'eco-feminisme. Per exemple, rebutjant 
formes implícitament masclistes i neo-colonialistes 
ambientalistes com l'esterilització forçada de les do-
nes a l'Índia en nom del control de la població. O en 
negar-se a celebrar quan l'emancipació d'algunes do-
nes es fa a costa de conseqüències socials o ambien-
tals negatives.

Segons les eco-feministes, l'explotació de la natura i la do-
minació masculina tenen arrels profundes i compartides.

Per tant, els avenços en la igualtat entre homes i 
dones s'han assolit a l'esquena dels més precaris, 
els que tenen cura dels infants i de la llar.

Jeanne Burgart Goutal: això és el que passa per 
alt el feminisme dominant. Sociològicament, les te-
òriques del feminisme més conegudes eren sovint 
dones blanques burgeses o de classe mitjana que 
pensaven les coses en funció de la seva pròpia posi-
ció en la societat, reproduint respostes patriarcals. 
L'eco-feminisme pretén mostrar allò que s'ha fet in-
visible, però que és indispensable per a les nostres 
vides i l'economia, com el treball domèstic (preparar 
els àpats, cuidar la llar i els nens, etc.), la mà d'obra 
sobreexplotada a l'altra punta del món per fer articles 
per a la nostra vida quotidiana, o el treball per rege-
nerar ecosistemes. Ho hem vist des de l'antiga Grè-
cia amb la divisió entre homes lliures i esclaus, als 
quals se'ls donava les tasques considerades per sota 
dels humans perquè eren compartides amb animals. 
Hem de deixar d'intentar descarregar tasques de sub-
sistència a altres persones i assumir-ne la responsa-
bilitat col·lectivament. Però això qüestiona la imatge 
de l'èxit: els pares no diran als seus fills que haurien 
de convertir-se en un escombraire, un petit pagès o 
una dona de neteja. Hauríem de valorar més aquestes 
tasques vitals, tant moralment com econòmicament, 
i, sens dubte, compartir-les de manera més justa, fins 
i tot arribant a una nova divisió del treball.

Hi ha moltes crítiques a l'eco-feminisme: que és 
massa idealista, massa esotèric...

Jeanne Burgart Goutal: aquestes crítiques van 
ajudar a desacreditar l'eco-feminisme dels anys 
noranta. Per exemple, Janet Biehl va denunciar 
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Jeanne Bugart Goutal, és professora de filosofía al 
Lycée Saint-Charles de Marsella, autora del llibre Être 
écoféministe - Théories et pratiques publicado por 
L'Echappée (2020).

l'eco-feminisme com un culte a la deessa, expli-
cant que era una escola de pensament que no era 
prou política. Hi ha una mica de veritat en totes 
aquestes crítiques. És cert que hi ha textos eco-
feministes que són essencialistes o espiritistes, 
però això no són en absolut la majoria. També 
hi ha textos clarament constructivistes amb una 
anàlisi clarament marxista. La gran majoria d'au-
tores eco-feministes desconstrueixen l'associació 
tradicional entre “dones” i “natura”. Analitzen la 
manera com s'ha construït històricament el pa-
triarcat deixant de banda les dones com a part de 
la natura, però no avalen aquesta associació. Per 
exemple, la sociòloga Ariel Salleh explica clara-
ment que els gèneres no només són una cons-
trucció social, sinó també els sexes: per a ella, 
són continus més que divisòries binàries. Així 
que estem molt lluny de l'essencialisme!
Pel que fa a Maria Mies o Rosemary Ruether, re-
interpreten els conceptes de Marx des d'un punt 
de vista feminista, fent de la divisió sexual del 
treball el fonament del patriarcat. Encara que 
també els interessen les construccions ideolò-
giques, culturals i simbòliques que sustenten el 
patriarcat, tenen un enfocament fortament ma-
terialista, basat en l'anàlisi de les relacions entre 
producció i reproducció: és el contrari de l'idea-
lisme!
Tothom que critiqui l'eco-feminisme hauria de 
llegir les autores eco-feministes. A més, el més 
fascinant de l'eco-feminisme és exactament el 
que se li critica: el costat espiritual amb rituals 
i bruixes. Això interessa a la gent i als mitjans 
perquè és original, ven i és seductor.
El capitalisme està intentant “sanejar” l'eco-feminisme, 
eliminar tot allò que és més polític, subversiu i antiglobal.

Són aquestes crítiques una manera de fer més 
inofensiu l'eco-feminisme?

Jeanne Burgart Goutal: tal com expliquen Eve 
Chiapello i Luc Boltanski a El nou esperit del capitalis-
me, el sistema coopta tot allò que intenta destruir-lo. 
En aquest cas, el capitalisme intenta sanejar l'eco-fe-
minisme, eliminar tot allò que és més polític, subver-
siu i antiglobal. Fins i tot ho veiem a les institucions 
internacionals. Avui, incloure les paraules "gènere" 
i "medi ambient" us donarà subvencions. És el nou 
discurs políticament correcte que permet vestir polí-
tiques globals de “desenvolupament”, amb finança-
ment de cooperatives de dones o microcrèdits a l’Índia 
o Àfrica, per exemple. Tanmateix, no canvia fonamen-
talment el sistema, com pretén l'eco-feminisme.

L'eco-feminisme vincula diferents formes d'ex-
plotació: de les dones per part dels homes, de 
la natura per part dels humans. També aborda la 
dominació colonial?

Jeanne Burgart Goutal: sí, les teories eco-femi-
nistes sempre han dibuixat el vincle entre sexisme, 
racisme, patriarcat i colonització. Si bé les qüestions 
de raça i colonialisme són al cor de l'escriptura eco-
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feminista, en realitat hi ha una dificultat real per reu-
nir el moviment antiracista i el moviment ecologista. 
Sovint, les activistes que lluiten per aquestes causes 
no es mouen en els mateixos cercles, no parlen el 
mateix idioma o no comparteixen les mateixes ide-
es. Tanmateix, hem vist intents de construir ponts, 
com l'aliança entre el moviment antiracista francès 
Adama i la generació climàtica el juliol del 2020 a 
Beaumont-sur-Oise [Val-d'Oise]. Però, per a alguns 
parisencs, travessar la carretera de circumval·lació 
mai és senzill. No obstant això, aquests esforços no 
sempre han de ser en la mateixa línia.

Diries que l'eco-feminisme és més radical que 
l'anomenat feminisme “liberal” del segle XX, que 
defensava la igualtat entre homes i dones sense 
desafiar les estructures que van conduir a aques-
ta dominació?

Jeanne Burgart Goutal: sí, perquè l'eco-feminis-
me parla de les interconnexions entre diferents llui-
tes i pretén desafiar el sistema en el seu conjunt. És 
una diferència important amb el feminisme liberal. 
No és una lluita perquè més dones liderin empreses 
que s'aprofiten dels recursos naturals, o que siguin al 
parlament per aprovar lleis opressores, o per l'avenç 
social d'unes poques dones privilegiades. La idea 
no és arribar al cim de la piràmide sinó transformar 
aquesta mateixa estructura i construir un sistema 
més cooperatiu, circular i democràtic.

En la història de les lluites socials, les dones han 
estat sovint en primera línia. No obstant això, la 
seva presència sovint es fa invisible als llibres 
d'història. Com podem canviar això?

Jeanne Burgart Goutal: l'escola ha de ser el centre 
d'aquesta tasca. Almenys des dels anys setanta, són 
molts els llibres feministes que situen el paper de la 

dona en el protagonisme de la història, la prehistòria, 
l'edat mitjana, en diverses cultures no patriarcals o 
en la creació artística. Aquestes obres existeixen, però 
no es difonen ni a la cultura popular ni a l'escola. No-
més la gent polititzada en té consciència. Per exem-
ple, als grans mitjans de comunicació es parla molt 
de bruixes, però no de la història de les lluites contra 
l'extractivisme o la desforestació, que molt sovint són 
protagonitzades per dones, perquè és massa militant.

Quina de les eco-feministes actuals t'inspira?

Jeanne Burgart Goutal: la qüestió nuclear ha tor-
nat a sorgir recentment a França, com s'ha vist a Bure  
(un poble del nord-est de França on està previst ubi-
car un cementiri de residus nuclears), d'una manera 
que torna a connectar amb les demandes originals 
del moviment eco-feminista. Algunes ZAD [“zones 
a defensar” ocupades per evitar desenvolupaments 
destructius] també encarnen a la seva manera utopies 
semblants a les dels primers temps de l'eco-feminis-
me, amb la seva expressió molt “alternativa”. També 
estem veient que l'eco-feminisme té una influència 
creixent en la vida quotidiana. Per exemple, un camp 
de batalla important és la intimitat, el cos i la sexu-

L'ecofeminis me parla de les 
interconnexions entre diferents 
llui tes i pretén desafiar el 
sistema en el seu conjunt 

NH-PREORIGINAL 02.indd   68 22/2/22   12:26
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les relacions íntimes. El menjar també està al centre 
del moviment actual amb, per exemple, l'associació
“Front de mares” que lluita per una alternativa vege-
tariana als menjadors escolars de la regió de Seine-
Saint-Denis. Però sembla que és a Amèrica del Sud 
on les lluites ambientals liderades per dones són més 
duradores, encara que no es considerin necessària-
ment eco-feministes.

Es parla molt de bruixes, però no de la història de les lluites 
contra l'extractivisme o la desforestació, que molt sovint 
són protagonitzades per dones.

Fa una dècada que estudies eco-feminisme. Com 
expliques aquest interès creixent recentment per 
aquest tema?

Jeanne Burgart Goutal: hi ha hagut un efecte bola 
de neu amb la convergència de les marxes climàti-
ques i el moviment #MeToo. L'emergència ecològi-
ca és cada cop més evident per a tothom i, al mateix 
temps, s'observa un retorn del feminisme, considerat 
durant molt de temps poc “cool”. A més, des del con-
finament, hi ha una mena d'aspiració general a un 
canvi en el sistema amb la impressió que està en mar-
xa. Les elits polítiques no ho entenen i no escolten el 
que surt de la societat civil. Davant d'aquesta política 
tecnocràtica estreta, és comprensible que l'atractiu de 
la utopia esdevingui irresistible.

Creus que les dones joves que descobreixen el 
feminisme avui estan interessades per les teories 
eco-feministes?

Jeanne Burgart Goutal: tinc la impressió que hi 
ha una politització, o almenys un ambient molt més 
propici a la utopia que quan tenia la seva edat. Potser 
en el meu temps les perspectives de futur eren una 

mica més tolerables? Penso en els meus alumnes 
(Burgart Goutal ensenya filosofia a Marsella) que es-
tan totalment desconcertats. No entenen què els espe-
ra i els adults no tenen resposta per a ells. Ningú ja no 
pot trobar el seu rumb. Com que tenen la impressió 
que ja res funciona realment, els resulta bastant fàcil 
establir els vincles entre diferents problemes. I aquest 
desconcert els pot portar a radicalitzar-se en una di-
recció o una altra.

Amb l'èxit del llibre d'Alice Coffin Le génie lesbi-
en, (El geni lèsbic) i I Hate Men de Pauline Har-
mange, alguns suggereixen que la misàndria està 
creixent entre algunes activistes feministes.

Jeanne Burgart Goutal: en certa manera, els en-
tenc perquè llegint i disseccionant els mecanismes 
del patriarcat en tota la seva violència, a vegades costa 
mantenir la calma. Però crec que aquesta estratègia 
és contraproduent. L'eco-feminisme va néixer als 
anys 70, com a part del moviment contracultural per 
la pau i l'amor i amb hippies que volien la pau i la 
reconciliació. La misàndria pot ser un primer pas cap 
a una mena de despertar, però no pot ser un objectiu 
en si mateix. No pots mantenir-te permanentment 
compromès en la lluita i l'oposició. Un dels principis 
de l'eco-feminisme és precisament anar més enllà 
d'aquesta dualitat i aquestes oposicions. M'interessa 
més veure com podem aprendre a viure junts feliços.

1 Teoritzat per primer cop per Françoise d'Eaubonne, 
autora de Le Féminisme ou la mort 

L'emergència ecològi ca és cada 
cop més evident per a tothom 
i, al mateix temps, s'observa un 
retorn del feminisme, considerat 
durant molt de temps poc “cool"
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REPENSAR EL GREEN NEW DEAL 
PER A CONSTRUIR UN NOU 
SUBJECTE POLÍTIC ENTRE 
L'ESCALA LOCAL I LA GLOBAL

Si bé en els dos darrers anys ha guanyat molt més 
pes polític i mediàtic, donada la seva major difu-
sió dins dels Estats Units per alguns moviments 
socials i determinats sectors dins del Partit De-
mòcrata, el Green New Deal en realitat no ve a 
ser ni tan original, ni tan nou, ni tan radical com 
pugui plantejar-se, encara que probablement po-
dem trobar una sèrie de potencials elements dins 
d'ell que ens possibilitin transitar cap a escenaris 
de major justícia social dins de l'economia/eco-
logia-món. Si tracem la seva genealogia, podrem 
comprovar que a mitjans de la dècada dels no-
ranta es va començar a forjar un important debat 
acadèmic en aquest sentit1. Posteriorment, en el 
2007, Thomas Friedman va donar una major di-
fusió del terme i després de la crisi financera de 
2008 van esdevenir tota una sèrie de propostes 
d'economistes de cara a implementar programes 
neokeynesians en termes d'inversió industrial, 
energètica i reforma fiscal, els quals més en-
davant van ser objecte de debat en institucions 
supranacionals, l'ONU en 2009, mitjançant la 
proposta del Green New Deal Global, així com a 
la Comissió Europea, deu anys més tard, amb el 
pla del Green Deal Europeu2. És a dir, a priori, 
més enllà d'altres debats que es puguin donar, 
per exemple, respecte a la compatibilitat o major 
adequació d'aquesta proposta que la del decreixe-
ment, el que sembla més o menys cert és que és 
producte d'una conjuntura concreta i amb unes 
finalitats determinades.

D'una banda, a conseqüència d'un mo-
ment de crisi d'acumulació capitalista allà pel 
2008, el seu programa polític sembla estar fona-
mentalment centrat en polítiques econòmiques 
fiscals i econòmiques expansives que garanteixin 
formes de producció competitives que assegurin 
una major taxa de guany a través d'una rein-
versió en el temps. D'altra banda, ve a afirmar 
la concepció de tots els programes d'economia 
verda, així com la subscripció d'acords multila-
terals en l’àmbit global, com a equilibris de cara 
a garantir la reproducció de les condicions de 
producció dels capitals nacionals (energia barata, 
accés a matèries primeres, producció d'aliments 
en massa i barats per a la força de treball, etc.) i 
la capacitat competitiva d'aquests amb altres ca-
pitals d'altres espais per a fer efectiu el procés de 
realització de plusvalor i acumulació en el llarg 
termini . Això últim es pot veure en els conflictes 
que s'expliciten entre els països desenvolupats 
a l'hora de subscriure acords multilaterals que 
redueixin la seva capacitat de creixement i com-
petitivitat a llarg termini, per exemple, com es 
va poder veure durant la manca d'acord entre els 
Estats Units i la Xina en la COP de París de 2015 
respecte als percentatges de reducció d'emissi-
ons de carboni. Per tant, sembla bastant evident 
que el Green New Deal i els projectes assimila-
bles, buscaran fonamentalment, des de l'escala 
de l'Estat-nació, garantir aquesta competitivitat 
mitjançant l'expansió d'un consum productiu, 
una major redistribució, solucionar incerteses 
com les que podem apreciar avui dia amb el gas 
o com la que es va viure amb els preus del barril 
de cru durant els primers moments de la crisi 
de la Covid-19 l'any passat, lluny d'una transi-
ció socioecològica justa que garanteixi el dret al 
desenvolupament de les nacions i superar els 
nexes entre el desenvolupament capitalista i la 

El Green New Deal en realitat no ve 
a ser ni tan original, ni tan nou, ni 
tan radical com pugui plantejarse 
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dependència fòssil, que en tot cas milloraran les 
capacitats tecnològiques i productives del Nord 
global, però a costa d'un Sud que trobarà més di-
ficultats. Això, de fet, es veu d'una manera molt 
explícita dins dels acords multilaterals sorgits a 
partir del UNFCCC de 1992 a Rio, prenent com 
a base els eixos de l'Informe Brundtland cinc anys 
abans. Més enllà de la manca de compliment 
dels posteriors acords derivats de les COP, espe-
cialment per part dels països desenvolupats de 
l'Annex 1 en els diferents trams establerts, així 
com la dubtosa eficàcia dels mateixos, vistos els 
darrers informes de l'IPCC, un dels aspectes 
més preocupants són les desigualtats i l'apro-
fundiment dels processos d'acumulació al Nord. 
Aquests es generen mitjançant mecanismes com 
els mercats de carboni i especialment mitjançant 
els Mecanismes de Desenvolupament Net, pos-
sibilitant l'obtenció de drets d'emissió per part 
d'Estats i grans corporacions del Nord, mitjan-

çant el desplegament de serveis eco sistèmics, 
obtenint títols d'emissió que els possibiliten 
mantenir, o fins i tot ampliar, les seves emissi-
ons a costa d'evitar el desenvolupament del Sud. 
Aquest marc, així com uns altres com els del pro-
grama REDD+, venen a consolidar una divisió 
internacional del treball i de la conservació, en la 
qual al Sud es conjuguen les activitats extractivis-
tes i les conservacionistes, al mateix temps que al 
Nord es reforça el desenvolupament tecnològic, 
possibilitant la transició energètica, concentrant 
la realització del plusvalor realitzat en l'ecologia-
món. Aquest marc, tant el del Green New Deal 
i el dels acords multilaterals supranacionals, tal 
com estan plantejats avui dia, no fan altra cosa 
que reforçar les relacions productives i reproduc-
tives que s'han donat entre Nord i Sud. Els con-
sensos de Washington i Rio són la base sobre les 
quals s'aixequen. Un marc neoliberal que conju-
ga l'acumulació per despossessió amb l'acumu-
lació per conservació, aprofundint en el rentisme 
en la perifèria i en l'acumulació al Nord5 .

No obstant això, i malgrat que aquest statu 
quo no veurà alterada la seva arrel mateixa si no 
és a través d'una reconfiguració total de l'ecolo-
gia-món, de les seves divisions internacionals del 
treball, la conservació i l'acumulació, així com la 
transició des del capitalisme a un altre sistema 
històric, la presència en l'agenda del Green New 
Deal i similars, obren la porta a establir les bases 
per a debatre eixos per a la comprensió de com 
operen les desigualtats dins de l'ecologia-món, 
com deriva d'ella la crisi socioecològica, establir 
nous consensos dins del multilateralisme global 
en matèria mediambiental, així com construir 
un subjecte interescalar per a l'acció col·lectiva 
de cara a precipitar els canvis necessaris. Per a 
això, d'una banda, cal entendre que si bé és clar 
que la qüestió del canvi climàtic traspassa so-
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biranies en ser un fenomen desterritorialitzat, 
requereix un equilibri que respecti la sobirania 
dels Estats i el dret a un desenvolupament just 
per part de les nacions, la qual cosa avui dia no es 
produeix mitjançant un fals cosmopolitisme que 
encobreix relacions de dominació colonial. La in-
clusió d’actors com les multinacionals, ONG’s o 
agències de cooperació, sovint dins del marc de 
la UNFCCC, ha suposat una nosa a la capacitat 
de decisió dels Estats del Sud, posant el focus en 
el seu extractivisme i pràctiques contaminants, 
a l’hora  que s'ometia la base de les mateixes i 
com el Nord era en bona part qui les precipitava 
i es beneficiava. El desenvolupament sostenible, 
tal com s'ha plantejat des de les institucions su-
pranacionals, ha globalitzat espais naturals, la 
majoria del Sud, precipitant la presència d'actors 
que en la pràctica han suposat un reforç dels 
Estats del Nord i no ha aconseguit implementar 
pautes de desenvolupament diferents de les que 
s’havien donat dècades enrere. D'altra banda, en 
conseqüència, si hi ha alguna cosa que ha d'in-

corporar el Green New Deal, si veritablement 
volem trobar una sortida justa a la crisi socioe-
cològica, és necessari replantejar mecanismes de 
reducció i mitigació més enllà dels mercats d'ab-
sorció externalitats i de titulació, de cara a evitar 
continuar condicionant el rentisme del Sud en 
activitats de conservació de les quals es conti-
nuarà beneficiant el Nord, i que el seu plusvalor 
generat no es traduirà en beneficis per al mateix 
Sud on s'ha generat. Si bé aquesta qüestió és més 
difícil de redreçar perquè és inherent a la matei-
xa estructura de l'economia-món capitalista, sí 
que és possible replantejar el Green New Deal 
no com una reinversió en l'escala nacional, si-
nó com una estratègia de coordinació dels plans 
del Nord per a garantir una progressiva trans-
ferència tecnològica que possibiliti una relativa 
superació del rentisme extractivista i de la major 
dependència fòssil al Sud. Tot això, acompanyat 
amb un manteniment del principi de grandfathe-
ring6 dins dels nous acords als quals s'arribi en 
les pròximes COP, per a garantir que és el Nord 
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D73trapès al procés de desenvolupament dels Estats 
del Sud. El Green New Deal, els programes i la 
legislació supranacional en el pla ambiental no-
més seran reeixits si entenen aquests principis i 
aconsegueixen trobar un equilibri entre el caràc-
ter global del problema, el desenvolupament en 
l’àmbit nacional per a evitar aprofundir les de-
sigualtats que l'impossibiliten i una cooperació 
local en peu d'igualtat entre els diferents actors.

1 Czeskleba-Dupont, R., Grunwald, A., Hvelplund, 
F. y Lund, H. (1994). European energy policy and 
Green New Deal: Proposals for the realisation of 
energy-economic alternatives; 2. enl. and rev. ed.; 
Europaeische Energiepolitik und Gruener New Deal: 
Vorschlaege zur Realisierung energiewirtschaftlicher 
Alternativen; Henderson, H. L. y Woolner, D. B. 
(Eds.). (2005). FDR and the Environment. Palgrave 
Macmillan.

2 Mastini, R., Kallis, G. y Hickel, J. (2021). A green 
new deal without growth? Ecological Economics, 179, 
106832.

3 Felli, R. (2014). On climate rent. Historical 
Materialism, 22(3-4), 251-280.

4 https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/05/18/
petroleo-covid-19-y-valor-trabajo-ismael-de-la-villa/

5 Benjaminsen, T. A. y Bryceson, I. (2012). 
Conservation, green/blue grabbing and accumulation 
by dispossession in Tanzania. Journal of Peasant 
Studies, 39(2), 335-355.

6 Aqusest principi recollit en el UNFCCC i derivat de la 
COP de Rio de Janeiro al 1992, s’erigeix sobre la idea 
que hagin de ser, a mig termini desenvolupats els que 
assumeixin les princpials responsabilitats quant als 
trams de reducción d’emissions

veritablement qui assumeix una responsabilitat 
quant a emissions proporcional a les capacitats 
de reducció i no es dificulti la possibilitat del Sud  
a trencar a poc a poc aquesta dependència. És a 
dir, la possibilitat d'una transició ecològica justa 
passa per una globalització del problema, ponde-
rada en funció del pes històric i les capacitats de 
cada part, alhora que es potencia el desenvolu-
pament local al marge de pràctiques neocolonia-
listes que reforcin agències externes en benefici 
d'altres Estats i corporacions occidentals. No no-
més per una qüestió del dret d'aquestes pròpies 
nacions, sinó perquè evitar un desenvolupament 
social ampli del Sud no només farà continuar 
depenent de l'extractivisme amb què comporta 
ambientalment, a nivell rentístic i de desigual-
tat econòmica, sinó perquè també aprofundirà 
en totes les pràctiques de mobilitat humana de 
força de treball, cadenes globals d'aliments per a 
la seva distribució, processament i consum, mer-
cats energètics intercontinentals, etc. que són els 
que en bona part, cada vegada més, es mostren 
com a responsables del gruix de les emissions i 
consum de recursos finits. Per tant, en definitiva, 
el Green New Deal i qualsevol proposta política 
que es postuli en aquest sentit, ha de trobar un 
equilibri entre aquests elements. El subjecte que 
d’aquí derivi, no podrà estar format sinó per un 
conjunt de moviments socials, que vagin més 
enllà de les demandes de reducció i conservació, 
inclosa la necessitat de desenvolupament; Estats 
del Sud que continuen advocant per un multi-
lateralisme ambiental molt més ponderat en les 
institucions supranacionals; Estats del Nord que, 
si veritablement volen fer efectiva una transició 
ecològica global, duguin a terme aquesta redis-
tribució en forma de transferència tecnològica al 
Sud; així com agències de cooperació i actors ba-
sats en altres pràctiques que no suposin un con-

El Green New Deal, ha de trobar un 
equilibri entre aquests elements 

NH-PREORIGINAL 02.indd   73 22/2/22   12:26



D74

N
O

U
S

 H
O

R
IT

Z
O

N
S

 2
23

 | 
20

21

POLÍTICA CLIMÀTICA I 
AMBIENTALISME CORPORATIU 
EN LA TRANSICIÓ VERDA EUROPEA

El sisè informe del Panell Intergovernamental 
de Canvi Climàtic del 2021 va ser emès enmig 
d'un estiu que va experimentar inundacions a 
Europa Central, seguides per altes temperatu-
res, sequeres, incendis i la constant pandèmia 
produïda per la COVID-19. Les conclusions de 
l'informe assignen la responsabilitat innata del 
canvi climàtic a les accions humanes encara que 
de manera homogènia i sense diferències, i con-
tinuen obviant assignar responsabilitats concre-
tes al sistema capitalista i als agents corporatius 
multinacionals, institucions financeres globals, 
creditors privats, fortunes milionàries i potènci-
es econòmiques com els principals responsables 
de la crisi ecològica i que continuen reproduint 
injustícies sobre els grups vulnerables.

En el context actual de crisi ecològica, la 
recent retòrica s'ha centrat en proposar accions 
urgents de transició verda. Des de desembre 
del 2019 per exemple, la Unió Europea (UE) va 
presentar oficialment el Pacte Verd Europeu, un 
marc paraigua d'estratègies i polítiques regio-
nals l'objectiu de les quals és convertir a la UE 
en el primer bloc geopolític amb un compromís 
vinculant de generar emissions neutres de car-
boni per a l'any 2050. A la pràctica, no obstant 
això, res canvia de manera sistèmica. Les bases 
politicoideològiques en les quals es fonamen-
ta el Pacte Verd mantenen el compromís amb 
el creixement econòmic amb un discurs verd; i 
col·loquen al sector privat com el millor executor 

de la lluita contra el canvi climàtic, desvirtuant 
les causes estructurals del problema. A això es 
coneix com a ambientalisme corporatiu: canviar la 
retòrica, mantenint l'estatu-quo.

Aquest fenomen no és recent. En les ne-
gociacions globals sobre canvi climàtic, inclosa 
la Cimera de Paris (COP21), el sector corporatiu 
ha dominat les estratègies multilaterals d'acció 
climàtica a través del lobby, l'assignació de grans 
sumes de finançament pintat de verd i relacions 
públiques de neteja de perfils corporatius (Sabi-
do, s.f.). Fonamentalment, s'ha aconseguit cons-
truir una narrativa hegemònica que col·loca el 
creixement econòmic com a prioritari enfront de 
l'acció climàtica, i on el Pacte Verd es presenta 
com l'estratègia de recuperació econòmica post-
pandèmia que crea noves oportunitats d'ocupa-
ció, mentre intensifica el creixement verd i asse-
gura que aquest pot desconnectar-se de qualsevol 
impacte ambiental.

Aquesta narrativa és el resultat d'una mul-
tiplicitat d'accions treballades des de fa molts 
anys enrere amb la finalitat de garantir el control 
de les polítiques ambientals, les quals, van inici-
ar amb el negacionisme dècades enrere, la coop-
tació del discurs de sostenibilitat des dels 80s, 
assignar culpa a la sobre població mundial, i ac-
tualment passen per la necessitat de persuadir el 
discurs de transició verda a través de missatges 
esperançadors de reivindicació socioambiental 
(Banerjee, 2002; Holden, 2020; Vela-Almeida, 
2020).

Són diverses les formes en les quals l'ambi-
entalisme corporatiu ha subvertit a la transició ver-
da fins a tornar-se funcional a l'expansió de noves 
fronteres d'acumulació del capital colonial i des-
envolupament geogràfic desigual. La pregunta de 
fons llavors és, si la transició verda representa una 
possibilitat de transformació sistèmica de les rela-

A això es coneix com a ambientalisme 
corporatiu: canviar la retòrica, 
mantenint l'estatuquo 
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cions socioeconòmiques i culturals o, per contra, és 
una nova oportunitat de mantenir l'statu quo ma-
quillat de verd per part dels mateixos grups que es 
van beneficiar històricament de la destrucció ambi-
ental, marcant també un llegat racista-colonial.

Línies vermelles de l’ambientalisme corpora-
tiu en la política europea
En la disputa política sobre el que significa la 
transició verda a Europa -i necessàriament en la 
resta del món- és imprescindible identificar unes 
certes línies vermelles en les quals es fonamenta 
l'ambientalisme corporatiu. Aquestes línies pre-
nen diverses formes a través de suposades solu-
cions a la crisi ecològica, però responen a unes 
certes tipologies neoliberals com la fe impol·luta 
en les solucions de mercat, la garantia il·limitada 
de l'eficiència eco-modernitzadora, la privatitza-
ció de les decisions sobre polítiques públiques, 
la desregulació i l'autodefinició corporativa d'es-
tàndards socioambientals propis sense cap mena 
de legalitat ni rendició de comptes. Posades baix 
escrutini, aquestes propostes continuen mer-
cantilitzant les relacions de producció i precarit-
zant la reproducció de la vida; i passen per alt 

discussions àmplies sobre justícia climàtica/so-
cioambiental, decreixement i reparació ecològica 
mundial. Amb gran eficàcia, aquestes accions 
han aconseguit dissoldre un debat polític més 
profund sobre la necessitat d'una transformació 
sistèmica, i ho porten al pla post-polític de l'acci-
onar tècnic-administratiu (Swyngedouw, 2010); 
la qual cosa alhora retarda la implementació 
d'accions efectives enfront de la crisi ambiental.

El Pacte Verd Europeu emplaça les línies 
vermelles de l'ambientalisme corporatiu a través 
de diverses iniciatives altament pernicioses que 
reforcen les relacionis capitalistes existents. Per 
qüestions d'espai, esmento solament dos d'elles. 
La primera és el finançament verd, el qual ocupa 
un lloc essencial en l'agenda política de la trans-
ició verda europea a través del 'Pla d'Inversions 
per a una Europa Sostenible' (PIES). Aquest pla 
destina almenys un bilió d'euros en inversions 
que es defineixen com a sostenibles, però que 
s'emmarquen en una lògica neoliberal de mini-
mitzar el control públic i maximitzar el rol cen-
tral del sistema financer privat, limitant al seu 
torn l'accés a mecanismes de participació efecti-
va sobre les decisions en matèria de sostenibili-
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El que neces sitem és una política de la 
imaginació, l'organit zació i, en paraules 
d'Angela Davis, de la mobilit zació de la 
“esperança com a disciplina de canvi” 

tat (Ferrando i Tischer, 2020). La contrapart del 
finançament sempre és el deute, que actua com 
a mecanisme coercitiu geopolític per a mantenir 
dinàmiques de subordinació entre qui presta i 
qui rep.

La segona ha de veure amb assegurar l'ac-
cés a grans quantitats de matèria primera neces-
sària per a la transició energètica. Per a això, la 
UE continua enfortint la seva 'Iniciativa de les 
Matèries primeres', acords comercials d'inversió 
i tractats de lliure comerç que garanteixen l'ac-
cés als recursos naturals que es troben en països 
primari-exportadors (majoritàriament ex colòni-
es). La majoria dels tractats d'inversió de la UE 
inclouen disposicions específiques per a protegir 
els inversors en l'exterior gràcies a l'Arbitratge 
de Controvèrsies Estat-Inversor (ISDS per les se-
ves sigles en anglès). Aquestes disposicions han 
estat utilitzades particularment per la indústria 
extractiva per a impugnar i exigir compensació 
per les decisions estatals que perjudiquen be-
neficis corporatius a futur (Ankersmit i Partiti, 
2020). Fins i tot la implementació d'accions que 
formen part de l'Acord de Paris és percebuda per 
la indústria extractiva com a perjudicial als seus 
guanys futurs (Van Harten, 2015). Intentar ob-
tenir canvis per a regular a aquestes empreses 
resulta extremadament costós per als estats, per 
la qual cosa el ISDS s'ha convertit no sols en un 
dels principals obstacles per a limitar l'explotació 
dels combustibles fòssils o iniciar qualsevol ac-
ció contra el canvi climàtic (Nelson, 2021), sinó 
que atempten contra la democràcia i la sobirania 
dels pobles i nacions.

Quins són els canvis necessaris?
El rol de la política climàtica mundial és concre-
tar punts d'acció immediata sobre la geopolíti-
ca del sistema econòmic. La transició a Europa 

dissociada del complex entramat ecològic en el 
món no soluciona la crisi climàtica perquè és ne-
cessari plantejar-se concretament les condicions 
estructurals de transformació ecològica i antico-
lonial a Europa i el món sencer. Sense intenció 
de ser exhaustiva, aquí plantejo algunes àrees de 
discussió prioritàries:

• La transformació ecològica inclusiva neces-
sita abandonar la fe en el creixement verd i, al 
contrari, sostenir-se en l'enfortiment de lo públic 
i el benestar col·lectiu (Hickel i Kallis, 2020). 
Una transformació ecològica està arrelada en la 
justícia social i rebutja amb frontalitat polítiques 
racistes, classistes, patriarcals, xenòfobes i de sa-
queig dels grups històricament desposseïts.

• El reconeixement del treball de cura de les 
persones i de la naturalesa que ha sostingut el 
sistema econòmic, i que es troba principalment 
concentrat entre les dones i els grups racialitzats, 
constitueix un pilar fonamental per a la construc-
ció d'un canvi social radical en temps de crisi 
(Barca, 2020).

• La lluita contra el canvi climàtic requereix 
d'un programa de regulació que aturi l'extracció 
de combustibles fòssils i previngui el seu ús. 
Aquestes accions no són declaracions de bona 
voluntat sinó processos vinculants de rendició 
de comptes de la indústria extractiva i dels actors 
polítics amb responsabilitats comunes però dife-
renciades.

• Les relacions de solidaritat internacional a 
través de transferència de tecnologia i inversió 
pública per als països en desenvolupament ne-
cessiten estar emmarcades pels principis de l'in-
ternacionalisme i l'anti-imperialisme perquè no 
reforcin relacions de dependència històriques en 
el món.

• És necessari sostenir diàlegs incòmodes pe-
rò legítims sobre el llegat econòmic, social, eco-
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lògic i cultural de la història colonial i imperial 
europea en les societats menys responsables del 
canvi climàtic, però que carreguen el major pes 
de l'intercanvi ecològic desigual.

• La transició verda estarà enfortida per pro-
cessos democràtics definits per les demandes 
dels moviments de justícia climàtica i de les 
polítiques de reparació i restauració als pobles 
i societats marginalitzades i afectats per la crisi 
ecològica.

Quan les accions a la crisi ecològica són 
reduïdes a respostes fora de l'espai polític i que 
no contribueixen a la transformació sistèmica, 
les convulses conseqüències únicament segui-
ran precaritzant la vida i alienant-nos dels nos-
tres mecanismes de reacció. Qualsevol resposta 
que mantingui les relacions estructurals exis-
tents continuarà reforçant l'opressió quotidiana 
de milions de persones en el món. El que neces-
sitem és una política de la imaginació, l'organit-
zació i, en paraules d'Angela Davis, de la mobilit-
zació de la “esperança com a disciplina de canvi”. 
En aquest esforç de transformació sistèmica, la 
disputa de les idees i la politització de les accions 
ens permeten donar respostes a la necessitat de 
sospesar prioritats i construir processos radicals 
de benestar col·lectiu de tota forma de vida.
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LA CRISI AMBIENTAL I LES NOVES 
FORMES D'ARTICULACIÓ SOCIAL

Actualment, assistim no només a una crisi am-
biental, sinó també a una nova manera de rede-
finir-la, almenys en les societats madures. Quan 
s'aborda la crisi climàtica es pot analitzar des 
d'una doble perspectiva: des d'una construcció 
objectiva de la mateixa a través de la informació 
que ens aporta la comunitat científica (resultat 
de l'aplicació del mètode científic), és el cas per 
exemple del recent informe del Grup Intergo-
vernamental d'Expert sobre el Canvi Climàtic 
(IPPC) (2021) en el qual es descriu l'impacte que 
tindrà el canvi climàtic en el planeta. Per una al-
tra, cada grup social o cultural realitza una cons-
trucció social del problema basant-se en la seva 
experiència; classe social, edat, gènere…, definint 
en cada context la rellevància o no del problema. 
La pregunta clau és: com seleccionen els grups 
socials la seva rellevància?, per què ho definei-
xen com a problema enfront d'altres possibles?, 

defineixen la crisi climàtica com una cosa impor-
tant?

La qüestió que es planteja és, que les pre-
diccions sobre els riscos ambientals contenen 
una doble ambigüitat: quins riscos són assumi-
bles i quins riscos no són assumibles socialment. 
En aquesta situació d'incertesa és on els grups 
socials defineixen el que és rellevant o no depe-
nent de com perceben aquest risc. La selecció no 
passa necessàriament, per determinar els temes 
importants amb paràmetres de racionalitat ob-
jectiva de relació causa-efecte, ens podem trobar 
amb el que J. Riechmann denomina “dissonàn-
cies cognoscitives” (Riechmann, 1998), puc tenir 
un o diversos cotxes en el nucli familiar i estar 
a favor de la lluita contra el canvi climàtic; puc 
estar a favor d'una reducció del consum, però 
mai he deixat de consumir tant; puc estar a favor 
de disminuir la mobilitat i viure en un adossat 
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en la perifèria de la ciutat… Com més gran sigui 
l'abstracció del problema plantejat, la capacitat 
de comprensió i actuació sobre el mateix es re-
dueix, com més llunyana sigui la problemàtica 
plantejada menys ens compromet.

El problema és, que el medi ambient és un 
sistema complex en el qual predomina la incer-
tesa i no existeix una única perspectiva d'anàlisi, 
els problemes plantejats sovint tenen més d'una 
resposta i en nombroses ocasions no posseeixen 
una resposta immediata. El mètode científic té 
els seus temps i les respostes estan subjectes a 
un protocol de validació. L'inconvenient que ens 
podem trobar és que els temps socials (i les seves 
emergències), no són els mateixos que els temps 
científics o polítics. Per aquest motiu els valors, 
que no passen necessàriament per la ciència, pe-
rò si per les decisions polítiques, exerceixen un 
paper determinant en el procés de presa de deci-
sions en la gestió del medi ambient.

1. La reconstrucció d’allò “polític” i el paper 
de la ciència en el debat mediambiental
Assistim a una nova forma de relació entre la 
política i la  ciència. D'una banda, ve derivada 
per la crisi de legitimació que té el discurs polític 
actualment. Per altra, el paper predominant que 
ha adquirit la ciència en una època d'incertesa, 
passant de l'àmbit purament acadèmic a consti-
tuir-se com a eix del discurs polític. Actualment 
existeix un escenari en què la relació entre la 
política i la problemàtica mediambiental és cada 
cop més interdependent, donant lloc al que s'ha 
denominat la “ciencificació de la política”. Amb 
la crisi ambiental la relació entre la societat i el 
medi ambient canvia de manera substancial, el 
coneixement científic adquireix una rellevància 
fonamental. Les solucions dels problemes ambi-
entals seran més encertades si estan basades en 

decisions científiques “objectives” i els comitès 
d'experts es constitueixen com a avaluadors de la 
gravetat del problema basant-se en una suposada 
objectivitat. En aquesta situació la definició del 
problema normalment descrita en termes biolò-
gics-físics adquireix rellevància, mentre que els 
conflictes socials juguen un paper menor perquè 
s'assumeix que problemes com la desigualtat, la 
pobresa, etc., són estructurals al model capitalis-
ta, sent una cosa difícil de solucionar en una situ-
ació de tanta emergència. Els riscos ambientals 
que amenacen la societat moderna són globals i 
no entenen ni d’estats (encara que alguns els afa-
voreixi més que uns altres) ni de classes socials, 
encara que segueixin la lògica de la desigualtat 
de classes de manera que les classes socials bai-
xes pateixen més els seus efectes que les classes 
altes. La qüestió és que els problemes ambientals 
més tard o més d’hora acaben afectant a qui els 
produeix.

En aquest context els “comitès d'experts” 
es creen per a resoldre les incerteses creades per 
la crisi ambiental, la paradoxa és que aquests “co-
mitès d'experts” poden plantejar respostes ambi-
valents. Un comitè pot promoure construir més 
centrals nuclears com a alternativa al canvi cli-
màtic, enfront d'un altre grup d'experts que pot 
dubtar de la seva viabilitat econòmica o ambien-
tal (externalització de costos, residus…). Aquesta 

El problema és, que el medi 
ambient és un sistema complex en el 
qual predomina la incer tesa i no 
existeix una única perspectiva d'anàlisi

NH-PREORIGINAL 02.indd   79 22/2/22   12:26



D80

N
O

U
S

 H
O

R
IT

Z
O

N
S

 2
23

 | 
20

21

ambivalència la podem extrapolar a altres temes: 
els transgènics, l'hidrogen, el 5G… La pregun-
ta que sorgeix és: com els individus prenen les 
decisions?, com les seleccionen? No ho fan amb 
paràmetres científics, sinó que guien les seves 
decisions des de la seva pròpia subjectivitat (la 
majoria de les persones no té coneixements su-
ficients per a abordar-los i poder-los avaluar). Se 
selecciona aquella resposta o respostes que  con-
vencin més i que permetin de manera objectiva 
o subjectiva reduir la incertesa.

En aquesta nova situació els gestors polí-

tics cada cop recorren més a la ciència per a fo-
namentar polítiques mediambientals apareixent 
com els gestors d'aquestes. Això porta cada ve-
gada més a un ús inflacionari del coneixement 
científic per part dels polítics produint una “ci-
encificació” de la política, alhora que a una “po-
litització” de la ciència. Es qüestiona poc el pa-
per de la ciència i les seves paradoxes. La ciència 
proporciona evidències dels danys sobre el medi 
ambient, ofereix respostes i solucions a aquests, 
no obstant això, s'accepta cada vegada més que el 
coneixement científic té febleses. Febleses inter-

Es qüestiona poc el pa per de la 
ciència i les seves paradoxes 
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D81nes, referides als mateixos mètodes de producció 
i validació del coneixement científic, tal com po-
sa de manifest la teoria de la ciència. La ciència 
va produir la bomba atòmica, la ciència valida la 
recerca militar…, les polítiques de recerca venen 
condicionada pels qui la financen..., la ciència no 
és neutra. La modernitat tardana1 fa de la ciència 
un dels eixos fonamentals de les polítiques ambi-
entals, sent el paper assignat a la “tecnologia ver-
da” una de les seves expressions més precises. 
Aquest paper caldria enquadrar-ho dins de l’ano-
menat “capitalisme verd”, que ens planteja com 
a través del lliure mercat i amb el desenvolupa-
ment d'una tecnologia eficient (en part provinent 
de la iniciativa privada) juntament amb altres 
iniciatives (reciclatge, eficiència energètica…) es 
pot superar la crisi ambiental. La incoherència és 
que la tecnologia, sota una suposada neutralitat, 
es constitueix com la causa del problema, és qui 
avalua els riscos ambientals i es constitueix en 
un dels eixos crucials de la solució d'aquests.

En aquest context els debats ambien-
tals aparentment es “despolititzen” un exemple 
d'aquesta nova situació, és el debat sobre el “can-
vi climàtic” i la necessitat d'abordar l’“emergència 
climàtica”. La mateixa definició d’“emergència”2  
supediten els debats a solucions concretes que 
possibilitin donar respostes (reals o fictícies) a 
aquesta emergència, en aquest context la tec-
nologia té una resposta més estructurada que el 
polític. El polític, entès com un espai en què els 
actors fan les seves propostes i s'articulen les po-
lítiques ambientals, es redefineix. Prima el debat 
cientificotècnic, sobre el model de desenvolupa-
ment, s'exclou dels debats a aquells actors que no 
assumeixen un suposat consens per a abordar el 
tema: els anticapitalistes, els antisistema, antide-
senvolupistes, o anticonsumistes són marginats 
del debat perquè, encara que puguis pensar que 

tenen raó, no deixen de ser utòpics i poc realis-
tes en aquest nou escenari, hi ha urgència per a 
solucionar-lo. El problema és que tornem en part 
al punt de partida, el “capitalisme verd” té una 
resposta més articulada en aquest nou context. 
Si hi ha tanta emergència, la professionalització 
i la tecnologia té suposadament una millor solu-
ció, sense ser qüestionades. Les contradiccions 
tornen a aflorar: si es vol produir cotxes elèctrics, 
es necessitarà unes bateries que tinguin major 
capacitat, que alhora necessiten emprar “terres 
rares” que són al seu torn un bé escàs i la seva 
producció està centrada en la Xina3, això signi-
fica major dependència. Es plantegen solucions 
per a l'energia com l’“hidrogen”, la seva produc-
ció es caracteritza per ser una gran consumidora 
d'energia. En el darrer any l'energia ha pujat en 
el mercat majories d’un 34,5% en un any4.

En aquest nou escenari es redefineix la 
construcció dels vincles socials: la ruptura de les 
relacions espai temporals, l'aparició d'un indivi-
dualisme radical i d'un necomunitarisme basat 
en la construcció d'identitats múltiples, consti-
tueixen la nova manera de construir la realitat 
mediambiental.

2. La ruptura espai temporal
Una de les característiques dels nous proces-
sos de digitalització, és la introducció de noves 
formes de construccions socials. Els processos 
tradicionals d'acció col·lectiva es basen en un 
sistema de comunicació interpersonal en què 
interactuen els subjectes. Les interaccions per-
sonals comporten la necessitat de debatre, fona-
mentar les teves decisions i analitzar les conse-
qüències sota la mirada dels altres en un debat 
públic, en una assemblea… No obstant això, a 
través de les xarxes socials les noves formes de 
vinculació col·lectiva no s'asseuen sobre la pro-

La ciència va produir la bomba 
atòmica, la ciència valida la recerca 
militar…, les polítiques de recerca 
venen condicionada pels qui la 
financen..., la ciència no és neutra 
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ximitat física i el contacte directe. A través d'in-
ternet es construeix una nova sociabilitat basada 
en la tecnologia sense necessitar una comunica-
ció presencial, desapareixent la corporeïtat. Apa-
reix la “comunitat virtual” o les “multituds intel-
ligents” (Rheingold, 2004) aquelles agrupacions 
capaces d'actuar conjuntament de manera eficaç 
sense conèixer-se. Aquestes comunitats generen 
entorns intensius de comunicació on poder par-
ticipar, compartir, consumir debatre, etc.

La qüestió que es planteja és: com es cons-
trueix la problemàtica ambiental que es produeix 
en el context de les xarxes socials? El primer, que 
definiria aquest consum seria la immediatesa dels 
missatges; els missatges són breus immediats, i 

impactants apel·lant fonamentalment a l'emoti-
vitat, una pobra tortuga amb un anell de plàstic 
al cap, mars de plàstics en meitat de l'oceà, etc. 
el problema és que sovint el missatge s'esgota en 
si mateix. 

En segon lloc, aquestes noves maneres 
de comunicar no estan subjectes a espais terri-
torials, són espais desterritorialitzats (Vallespin, 
2015). Això és interessant perquè si construeixo 
la meva consciència ambiental a través de les 
xarxes socials, és possible que el concepte local 
i global es dilueixi parcialment perquè no hi ha 
una continuïtat espaciotemporal. Si adquireixo 
la consciència ambiental a través d'una panta-
lla d'un mòbil o d'un ordinador, el concepte de 
distància física no existeix, perquè el consum és 
instantani. Aquesta situació pot arribar a crear 
dissonàncies cognoscitives: tinc més consciència 
del problema de les balenes, que de l'autovia que 
estan fent davant de  casa; parlem del reciclatge o 
de consum de plàstics, però no es parla de la in-
cineradora, ni dels seus impactes i emissions de 
dioxines; parlem dels gasos efecte d'hivernacle 
(GEI), però no esmentem el tren d'alta velocitat 
(el consumidor més gran d'energia després de 
l'avió); parlem del cotxe a la ciutat, però es par-
la poc de les infraestructures i de les autopistes 
que s'estan construint per a accedir a la ciutat; 
parlem de l'electrificació d'automòbils, però ens 
desentenem de la demanda més gran d'energia 
que comporta.

No hi ha continuïtat espacial-temporal, 
consumim versions fragmentades de la realitat, 
però la contradicció, és que aquesta visó apareix 
mediatitza per noves construccions socials com 
el “big data”. La disponibilitat i abundància de da-
des juntament amb la creació d'algorismes sota 
un criteri d’“objectivitat” acaben construint una 
visió de la realitat, sense necessitat aparent d'una 
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E83teoria social que en què sustentar-se “No sempre 
necessitem conèixer la causa del fenomen; prefe-
rentment, podem deixar que les dades parlin per 
si mateixes” (Mayer- Schönberger &Cukier, 2013; 
57). Aquesta situació ens pot arribar a crear una 
falsa cohesió social constituint-se com un fals dic 
enfront de la incertesa que ens crea la crisi ambi-
ental (Rendueles, & Sadaba, 2020).

Finalment, una de les característiques que 
té la producció de la informació en xarxa, és que 
es consumeix de manera horitzontal i està sub-
jecta a un pluralisme immanent. En la mesura 
que alguns casos les amenaces ambientals no 
poden ser determinades científicament de ma-
nera concloent, ens trobem amb un espai en el 
qual els intercanvis d'informació i de dades po-
den ser contradictoris un exemple, són els debats 
que es donen en el sector agroalimentari (el de-
bat sobre el consum de carn, vegetarisme...) o el 
de la biotecnologia (transgènics). Si admetem la 
subjectivitat com a base del procés de selecció de 
la informació ambiental, admetrem que les nos-
tres preocupacions per les qüestions ambientals 
sorgeixen de l'experiència bàsica d'inseguretat a 
través del que consumim a la xarxa.  Això no im-
pedeix que a la xarxa  puguem trobar informes i 
estudis de molt alta qualitat, no és incompatible.

3. L'individualisme i el nou comunitarisme 
com a eixos de l'actuació ambiental
En el context actual les emocions es presenten 
com a substitutes del polític, no són construïdes 
des de la lògica de l'acció col·lectiva sinó des del 
consum individual que he realitzat a través de 
les imatges i informació transmesa a través de 
les xarxes socials o dels mitjans de comunicació. 
Apel·lo a l'estat o a les empreses com a causants 
del problema ambiental perquè els solucionin, 
perquè aquests afecten a tot el planeta com, per 

exemple, el “canvi climàtic”. És un model que 
es construeix sobre les emocions personals, no 
col·lectives. En viure la crisi ambiental com una 
experiència personal, l'acció col·lectiva deixa 
parcialment de ser un projecte polític estructurat 
per a canviar la realitat. No a actuo perquè vulgui 
canviar radicalment el món sinó perquè el món 
desapareix i jo em veig afectat, per tant, cal actu-
ar. És un context despolititzat, no realitzaré cap 
revolució radical, només demano que es gestioni 
bé l'existent. Les emocions personals com a ex-
periència són la manera d'adquirir consciència 
ambiental; els mars plens de plàstics, els pobres 
ocells marins plens de petroli…, no qüestionem 
el model, ens limitem a consumir imatges este-
reotipades.

Amb la força actual de la neurobiologia 
i de la psicologia, hi ha certa tendència a psico-
logitzar l'anàlisi social. Eva Illouz afirma que el 
capitalisme ha anat desenvolupant un model psi-
cològic de “comunicació” en el qual les emocions 
passen de l'esfera privada i les col·loca en el cen-

És un model que es construeix 
sobre les emocions personals, no 
col·lectives 
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tre de la sociabilitat com a forma de model cul-
tural (Illouz, 2007: 86). El problema que sorgeix 
tal com el planteja Lypovesky (Lypovesky, 2006) 
és que la modernitat tardana presenta una doble 
cara, d'una banda, es caracteritza per la cerca de 
l'individualisme i per una altra els individus te-
nen necessitat de buscar vincles comunitaris que 
li donin sentit a la seva vida, aquest escenari els 
genera una tensió permanent.

D'acord amb l'anàlisi que realitza R.N. 
Bellah en la seva obra Hábitos del corazón (1989), 
en les societats modernes els individus no solen 
integrar-se en comunitats – grups socials on el 
vincle entre els membres remet a una història 
compartida o la pertinença a un propòsit comú 
de vida o a un grup per a canviar la societat– si 
no tendeixen a formar el que ell diu enclavaments 
d'estil de vida (per ser vegà, per ser animalista, per ser 
naturista…). Es tracta d'associacions que tenen a 
veure amb l'àmbit de la vida privada, no tenen 
cap connexió amb el món del treball, uneixen a 
persones que s'assemblen social, culturalment i 
econòmicament. Encara que soni contradictori, 
podem parlar en aquest context d’“associacions 
individualistes”, perquè el que l'individu busca 
en aquests grups és reunir-se amb altres per-
sones que s'assemblin a una de les facetes es-
mentades. El que argumenta és que és possible 
potenciar aquests llenguatges de compromís des 
d'una òptica individualista.

Això ens porta a un nou comunitarisme 
en la qual formes d'associacions creades no es 
fan des d'objectius comuns, sinó des d'una as-
sociació entre iguals que defensen interessos 
comuns.

En aquest nou context apareixen noves 
maneres d'organitzar i entendre una part del 
nou ecologisme. Les noves maneres de consu-
mir informació ambiental i de mobilització es-

pecialment a través de moviments com Fridays 
for Future obren noves línies d’actuació que no 
s'havien vist fins ara, persones adolescents rea-
litzant vagues climàtiques, o protestes al carrer. 
L'edat juga un paper important, ja que, són jo-
ves entre els 16 i 25 anys, que s'han socialitzat 
de manera diferent a les generacions anteriors. 
Des de l'escola o l'institut, han tingut informació 
sobre les qüestions ambientals a través d'Agen-
des Locals 21, programes d'educació ambien-
tal, etc. mai han tingut tanta informació, però 
poques vegades se'ls va dir que havien d'actuar 
col·lectivament. La gran majoria dels programes 
d'educació ambiental, no els parla de com actu-
ar col·lectivament o com canviar políticament el 
model de desenvolupament (antiproductivisme, 
decreixement), se centra en com actuar perso-
nalment per a canviar el planeta. El problema 
ets “tu” que no fas prou (reciclant, agafant el 
transport públic…) no es busca canviar l'escenari 
social. Per a això s'empra un llenguatge abstrac-
te “consum responsable” algú sap què significa 
això?, tenir dos cotxes i només utilitzar-ne un?, 
capitalisme (no hi ha pocs tipus de capitalis-
me)…, Assistim a una certa “psicologització de 
la política” (Ilouz, 2007), en el qual l'individua-
lisme es constitueix en el centre de les polítiques 
ambientals.

El nou “comunitarisme” i el desenvolupa-
ment de l’“individualisme radical” constitueixen 
les noves bases del nou moviment ambiental, 
aquestes noves formes vénen a conviure amb les 
formes clàssiques d'organització del moviment 
ecologista.

Mai han tingut tanta informació, 
però poques vegades se'ls va dir que 
havien d'actuar col·lectivament

NH-PREORIGINAL 02.indd   84 22/2/22   12:26



E85

Bibliografia

Behall, R.N. (1989): Hábitos del corazón. Ed. Alianza 
Editorial, Madrid.

IPPC (2021): Sexto Informe sobre el Cambio Climático. 
Naciones Unidas 

Lipovetsky , G. (2006). La era del vacío. Ed Anagrama, 
Barcelona.

Mayer- Schönberger, V. &Cukier, K. (2013): Big data. La 
revolución de los datos. Ed Turner Noema, Madrid.

Illouz, E., 2007. Las emociones en el capitalismo. Madrid, 
Katz Editores

Reichmann (1994): Límites, inconsistencias y bloqueos: 
notas sobre algunas dimensiones psíquicas de la crisis 
ecológica Rev. Mientras Tanto, nº 56, pág. 37 -64, 
Barcelona.

Rendueles, C. & Sadaba, I. (2020). Big data: de las 
promesas del neopositivismo a la contención de la 
incertidumbre social en la obra Incertidumbres en las 
sociedades contemporáneas, CIS Madrid, pp 195-210.

Vallespin, F., 2015. Políticas y nuevas redes. Rev. Telos vol. 
100, Telefónica Fundación.

1 Enfront de les teories sobre la “postmodernitat”, 
el concepte de “modernitat tardana”, proposa que 
les societats contemporànies són una continuació 
de les institucions i desenvolupament cultural 
creats per la modernitat clàssica creada pel procés 
d’industrialització.  

2 La definició de la Reial Acadèmia de la Llengua és: 
situació de greu risc, catàstrofe o calamitat pública que 
requereix la intervenció coordinada dels poders públics 
i dels ciutadans per a la protecció o socors de persones i 
béns. 

3 Xina va produir l’any 2019, el 57,57% de la producció 
mundial.

4 El País, 15 de setembre de 2021.

5 Només al llarg de l’any 2019, han organitzat dues 
Vagues Globals pel Clima (15 de març i 24 de maig), 
i la Setmana Global pel Clima (20-27 de setembre), 
aconseguint importants mobilitzacions.
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Si bé l'ecologia no és ja una paraula estranya per 
a ningú, també és cert que en molts casos es té 
un concepte limitat i parcialitzat d'aquesta cièn-
cia. Els articles dels diaris i revistes ens parlen 
de la boira bruta que cobreix les nostres ciutats 
o dels peixos morts en un riu contaminat. Les 
lluites ecològiques es plantegen quasi sempre 
des de casos molt concrets i tenen un caràcter 
molt localista. És evident que cal lluitar en cada 
cas d'una forma diferent, però seria molt peri-
llós perdre la perspectiva global, deixar de tenir 
present les diverses vessants del problema i que 
l'arbre no ens deixés veure el bosc. La paraula 
«ecologia» (del grec oikos = casa, i logos = dis-
curs) designa l'estudi relatiu als hàbitats dels 
organismes vius, és a dir les relacions entre els 
éssers vius i el seu medi, considerant que per a 
cada ésser, el medi no està solament format de 
matèries inertes, com l'aigua o l'aire, sinó també 
d'altres éssers vius. Cada ésser viu és per als al-
tres una part del seu medi. Aquesta sola definició 
ja fa entrellucar l'amplitud de la ciència ecològica 
així com la seva íntima relació amb un bon nom-
bre d'altres ciències. Per emprendre un estudi 
ecològic caldrà fer-ho sempre des d'una pers-
pectiva interdisciplinària en la qual es trobaran 
implicades la biologia, la química, l'enginyeria, 
l'economia i la sociologia. Si, per exemple, ens 
plantegem el problema ocasionat per una fàbri-
ca de fibres artificials derivades del petroli, que 
desprèn substàncies contaminants que atemp-
ten contra la salut dels treballadors de la fàbrica 
i dels habitants de la població veïna, caldrà tenir 
en compte també que aquestes substàncies es 
dissolen a les aigües que reguen els camps veïns 
i que, per tant, també poden afectar el bestiar que 
menja l'herba d'aquests camps; per altra banda, 
com que l'aigua va a parar al riu, hi pot enverinar 
els peixos. Però tot això és, tan sols, una vessant 

LA LLUITA ECOLÒGICA ÉS 
PROFUNDAMENT REVOLUCIONÀRIA 
(NOUS HORITZONS NÚM. 45-46, 1978)

del problema. Cal tenir també en compte que les 
reserves de petroli a la terra són limitades i en 
utilitzar-les a la petroquímica deixen de servir per 
a la producció energètica. Si llavors un dia la hu-
manitat ha de prescindir de les fibres artificials 
ja no podrà tornar a les naturals perquè s'haurà 
perdut, o almenys s'haurà reduït, el conreu del 
cotó, del lli, etc. En aquest exemple queden inclo-
sos tres tipus de preocupacions: la directament 
lligada a la salut de l'home, una segona d'ordre 
econòmic partint d'un concepte d'economia glo-
bal, no sectorial, i una tercera relativa al consum 
d'un material no reciclable (l'aigua, per exemple, 
no es consumeix sinó que té un cicle tancat de re-
ciclatge, però el petroli no). Salubritat, compatibi-
litat entre les diferents utilitzacions dels recursos 
renovables i duració dels recursos no renovables, 
aquests són els tres aspectes que sempre han 
d'ésser presents en un plantejament ecologista.

L'ecologia en l'anàlisi marxista
A primer cop de vista sembla que existeix una 
contradicció entre economia i ecologia; sembla 
que són els mateixos mecanismes econòmics els 
que tendeixen a la contaminació del medi ambi-
ent. El cert és que aquesta contradicció es consta-
ta quan les anàlisis es fan d'una forma sectorial i a 
curt termini, no quan es contempla el panorama 
d'una forma global i a llarg termini i tenint, per 
tant, present l'estudi de la compatibilitat d'utilit-
zació dels diferents recursos renovables (aigua, 
aire) i la duració dels recursos no renovables. I 
és així que avui sembla que ja ningú no posa en 
dubte que el poder públic ha de plantejar totes 
les activitats humanes, fins i tot les econòmiques, 
de manera que no es deteriori ni l'aire ni l'aigua, 
que són elements primordials per a la salut de 
l'home, per a l'agricultura i per a la indústria. I és 
així també que no podria concebre's ja el progra-
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ma d'un partit comunista que es basés en els es-
trictes principis de l'economia clàssica, oblidant 
tota aquesta problemàtica. Deixant doncs ben 
clar que el problema ecològic ha d'abordar-se des 
d'una perspectiva política i globalitzant, la pre-
gunta que cal fer és si serà possible conservar els 
equilibris vitals del planeta, o almenys reempen-
dre una acció encaminada a aquest fi, en el con-
text d'unes formes capitalista, o bé si aquest mo-
del de producció ens portarà irremeiablement a 
la catàstrofe abans d'haver sucumbit el mateix 
capitalisme. Aquesta pregunta situa en un ter-
reny en certa manera nou gran part de la pro-
blemàtica marxista tradicional. Des de sempre el 
marxisme ha fet la crítica de l'ús capitalista de la 

ciència i la tècnica. Avui alguns autors marxistes 
es plantegen si dintre de la pròpia estructura de 
la ciència, en els seus continguts i mètodes, no 
existeix ja l'estigma de les relacions capitalistes 
de producció. Vist així, caldria preguntar-se si la 
contestació més profunda a aquests continguts i 
mètodes no està en l'estudi global del món que 
fa la ciència ecològica.

A primer cop de vista sembla que 
existeix una contradicció entre 
economia i ecologia 
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Protagonistes de la lluita ecològica
Ja no es tracta tan sols de constatar que les re-
lacions de producció capitalistes dificulten el 
desenvolupament total de la persona i de vèncer 
l'alienació que provoquen, sinó que, en aquest 
moment, és ja un problema de sobre vivència. 
Pot ser que les relacions de producció capitalista 
acabin textualment amb la vida de l'espècie hu-
mana i d'altres espècies. Davant d'això, qui ha 
d'animar doncs la lluita ecològica? És evident 
que la classe obrera, que s'oposa al capital, ha 
d'ésser un dels protagonistes. Però en aquesta 
lluita sembla veure's molts altres aliats ja que 
no es defensa els interessos d'una classe sinó els 
de tota la humanitat entesa com a element del 
món natural. A la llum de la realitat actual cal dir 
que no es tracta ja tan sols de pensar en alian-
ces entre classes sinó també amb altres tipus de 
moviments socials. Dones i joves, per exemple, 
busquen en la seva lluita alternatives globals que 
sens dubte han de coincidir amb els objectius de 
la lluita ecologista.

Hem dit que la classe obrera hauria d'és-
ser capdavantera, però si som realistes hem de 
constatar que ni els partits comunistes europeus 
(menys encara el de la URSS) ni les centrals 
sindicals de classe han fet fins ara gran cosa en 
aquest aspecte. De fet, dintre de l'obra de Marx 
i Engels trobem alguns textos en els quals es fa 
una referència clara a aquesta problemàtica. («La 
producció capitalista pertorba la relació material 
entre l'home i la terra, fent cada vegada més di-
fícil la restitució dels seus elements de fertilitat, 
ingredients químics que són substrets i usats 
sota la forma d'aliments, vestits, etc.» Marx, El 
Capital.) Però en la seva època l'entorn es man-
tenia encara quasi en estat verge i, per tant, és 
justificat que no hi hagi una dedicació especial 

en els clàssics. El problema ha estat que, poste-
riorment, en el desenvolupament del pensament 
marxista, no s'ha fet una anàlisi profunda en la 
teoria i la pràctica, de les relacions home/natu-
ralesa.

Ecologia contra industrialització?
Però, la classe obrera es troba íntimament lliga-
da al desenvolupament industrial i els plante-
jaments ecologistes poden semblar-ne els seus 
paralitzadors en part i, per tant, provocadors de 
l'atur. Aquest plantejament de contradicció entre 
ecologia i llocs de treball prové de la creença que 
la creació de llocs de treball depèn de la inver-
sió global, quan en realitat el cert és que depèn 
d'aquesta inversió global dividida per la inversió 
per treballador. És sabut que existeix una relació 
entre l'energia consumida per treballador i la 
contaminació. Per consumir importants quanti-
tats d'energia es precisen grans instal·lacions, és 
a dir importants inversions; per tant, amb l'aug-
ment d'inversió per treballador la contaminació 
per unitat de producció augmenta. Això vol dir 
doncs que són inversions amb grans instal-
lacions, de determinats sectors, les que creen 
pocs llocs de treball i per altra banda provoquen 
un grau elevat de contaminació. Per exemple, fa-
bricar sacs de plàstic crearà molts menys llocs de 
treball que fer-los d'estam, però en canvi exigeix 
una inversió molt més elevada i un procés de 
fabricació molt més contaminant. Una política 
correcta serà la que determini els sectors produc-
tius, en els quals cal invertir, estudiant en quins 
és inferior la inversió per treballador. Així és com 
seguirà augmentant el nombre de llocs de tre-
ball. La «clau» està doncs en el fet que si tan sols 
es persegueix l'augment de la productivitat del 
treball a qualsevol preu, sigui quin sigui el nivell 
d'inversió unitària, llavors es corre el perill d'una 

Qui ha d'animar doncs la lluita 
ecològica? És evident que la classe 
obrera, que s'oposa al capital, ha 
d'ésser un dels protagonistes 
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crisi econòmica-ecològica, és a dir, la reducció de 
llocs de treball i, paral·lelament, la liquidació de 
la qualitat del medi ambient. És absolutament 
precís que els partits comunistes i les centrals 
sindicals de classe es plantegin el seu necessari 
protagonisme en la lluita ecològica, sense caure, 
per altra banda, en plantejaments maximalistes. 
Alguns ecologistes d'extrema esquerra afirmen 
freqüentment que tota política de defensa del 
medi ambient fracassarà dintre d'un marc de re-
lacions de producció capitalista. Si bé és cert que 
en si el capitalisme no pot respectar la natura, no 
per això ha de fracassar una lluita ecologista. Al 
contrari, es precís engegar la lluita, perquè pre-
cisament obliga el capitalisme a fer alguna cosa 
que no pot fer sense entrar en contradicció amb 
si mateix, per tant és una forma d'accelerar el seu 
deteriorament fent que cada batalla guanyada si-
gui en aquest cas ja una victòria. No puc deixar 

d'establir, en aquest aspecte, un paral·lelisme 
entre la lluita ecologista i la lluita feminista. En 
els dos casos, el capitalisme tan sols pot fer «be-
neficència» (política de parcs i jardins en un cas, 
algunes reformes legals i espots publicitaris en 
l'altre). Però un autèntic plantejament ecologista 
o feminista exigeix de posar en conflicte les bases 
sobre les quals es fonamenta el sistema capita-
lista (màxima productivitat del treball a qualse-
vol preu, concepció del món en compartiments 
estancs i divisió del treball) de forma que cada 
avenç autèntic que es faci en una de les dues llui-
tes no podrà ser en cap cas assimilat pel sistema. 
Un i altre són nous plantejaments revolucionaris 
que poden dinamitzar d'una forma espectacu-
lar la lluita per l'enderrocament del capitalisme 
i que, per tant, oblidar-les o no articular-les des 
d'avui amb la lluita democràtica pel socialisme, 
suposaria una gran miopia, totalment inexcusa-
ble en les forces autènticament marxistes.

Un autèntic plantejament ecologista 
o feminista exigeix de posar en 
conflicte les bases sobre les quals es 
fonamenta el sistema capita lista 
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