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SISTEMA ECONÒMIC ÈTIC. TEXT DE 
DEBAT NÚMERO 1 
VISIÓ GENERAL DEL NOU MODEL ECONÒMIC  

 

1. APARTAT DELS 10 PUNTS ON SE SITUA: Punt 1 . Expropiació de la banca 
privada, defensa de la banca pública, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, 
auditoria del deute i impagament del deute il·legítim. 

2. TEMÀTICA I NÚMERO DEL TEXT DE DEBAT:  Sistema econòmic ètic. Text 
de debat número 1.  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL 

3.1.- Per a aconseguir l’acompliment del lema “'Construïm la República Catalana del 
99%”, cal fer una política econòmica que beneficiï el 99% de la població. Com? 
Transvasant la riquesa (edificis, terres, diners, etc.) acumulada en mans de l’1% restant 
(d’aquí en endavant anomenat l’elit) a la resta de la població per tal de millorar el nivell de 
vida de la gran majoria de la societat. Per tant, l'enfrontament és més ample que el clàssic 
“esquerres-dretes” perquè abraça tota la societat enfront d’aquest 1% que s'aprofita de 
tots. En passar a enfocar la problemàtica amb una visió més global “poble-elit” ens 
adonem de la necessitar d’un canvi radical en els plantejaments de base si volem 
aconseguir fer realitat el nostre lema.  
 
3.2.- Un dels requisits imprescindibles per al canvi de sistema econòmic és deslliurar-nos 
dels mecanismes de poder financer desenvolupats en els darrers segles per l’elit: bancs 
centrals, sector bancari, mercats de valors, multinacionals, FMI, tractats de lliure comerç, 
filosofia capitalista, etc. Amb els anys, l’oligarquia mundial que ostenta el poder ha anat 
lligant i controlant tots els àmbits d’actuació dels estats (legislació, justícia, política, 
educació, escoles de negocis, producció, cultura, comunicació, etc.) fins a deixar-nos 
pràcticament sense cap autonomia de decisió, de manera que, si juguem amb les regles 
del joc que ells han dissenyat, sempre perdrem la partida.  
 
3.3.- Al mateix temps que ens deslliurem d’aquest sistema econòmic, cal que anem 
construint, en paral·lel, el nou model basat en els recursos reals, la cooperació i la 
democràcia econòmica. Si no es fa un canvi profund en el model econòmic, tota iniciativa 
quedarà reduïda a un recull de bones intencions. Encara que la coalició del Procés 
Constituent guanyés unes eleccions, dissolgués el Parlament i nomenés una assemblea 
constituent, no es podrien fer les reformes proposades sense redefinir alhora un nou 
sistema econòmic, perquè a dia d'avui, el poder financer està molt per damunt del poder 
polític i, per tant, s'han de desmuntar tots dos alhora. I s’ha de fer aviat, perquè el marge 
de maniobra cada cop serà menor.   
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3.4. Són moments per a tenir el coratge polític de plantejar reformes radicals, que 
s‘hauran de sostenir amb l’empoderament, la consciència i la responsabilitat de tot el 
poble per mitjà de formes participatives, de democràcia directa i assembleària. D’una altra 
forma, els canvis aniran perdent força i tornarem a caure en els esquemes actuals, tal 
com ja hem pogut veure en altres territoris del planeta. Precisament, el que volen les elits 
és una societat fragmentada i desconfiada del seu propi potencial, que delegui la seva 
capacitat de decisió en nuclis reduïts de gent, per mitjà d’una estructura piramidal, ja que 
aquesta és molt fàcil de controlar, corrompre o simplement pressionar. 
 
3.5.- Preguntes incòmodes per al sistema actual 
 
Si la competitivitat es basa en tractar de ser millor que els altres, ¿com pot un model, 
basat en la competitivitat, garantir el benestar general, si és un model de guanyadors-
perdedors sense cap recurs a la solidaritat?  
 
Si el diner que utilitzem es genera com un deute amb un tipus d'interès associat, i tot en 
depèn (estats, empreses, persones), ¿com esperem d’evitar un augment indefinit de 
l'endeutament mundial envers els fabricants del diner? ¿I com esperem d’evitar que el 
poder es vagi acumulant en mans d'aquesta elit, si aquest diner, a més, és especulatiu i 
controlat per entitats privades? 
 
Els diners són els que fixen i limiten les accions dels pobles. ¿No hauria de ser al revés: 
que els pobles generin la quantitat de diners necessària per a garantir l’activitat requerida i 
cobrir les necessitats de la gent? ¿Per què no es fan els pressupostos en funció del 
recursos reals de què disposem (gent, recursos materials, idees i capacitats), en lloc de 
fer-los en base a uns bitllets que ens estan dosificant?   
 
Si els paràmetres humans i materials mundials (demografia, urbanisme, infraestructures, 
fàbriques, conreus, universitats, formació, cultura, etc. ) no han variat extraordinàriament 
des de l'inici de la crisi, ¿quina relació té llavors el món real amb l'endeutament, la crisi i 
l'atur? 
 
Si repartíssim i gestionéssim amb sentit comú els recursos del planeta per a la població 
mundial, ens adonaríem que tots tindríem una qualitat de vida per damunt de les 
expectatives actuals. Qui ens ho està impedint? 
 
3.6.- El diner, en la seva concepció actual -amb tipus d’interès, d’emissió controlada per 
entitats independents per damunt dels estats i amb caire especulatiu-, és una arma de 
destrucció massiva, que va fent caure els més febles en una situació de creixent pobresa 
(persones, empreses i països) per mitjà de la generació de cicles d’eufòria-recessió 
econòmica, al final dels quals, s’acaben embargant els seus béns reals (immobles, terres, 
maquinària i capacitat de treball), perquè no han pogut tornar uns crèdits en bitllets que no 
tenen cap valor real. És a dir, bitllets a canvi de béns reals: el millor negoci i frau de la 
història.  
Progressivament, els petits expropiadors aniran sent expropiats o absorbits per 
expropiadors més grans, fins que pràcticament totes les possessions reals caiguin en 
mans d’unes poques famílies.  
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3.7.- El diner emès per les elits equival a un deute de la societat que mai podrà ser tornat 
en la seva totalitat, com es veu amb un senzill balanç: si els bancs centrals emeten 1.000 
unitats monetàries arreu del món, al cap d’un any se’n hauran de tornar 1.100 unitats 
(suposant un 10% d’interès), de les quals, 100 no existeixen. Això només pot continuar de 
2 maneres: 1) creant més endeutament, amb la qual cosa només aplacem el problema i 
empobrim tothom amb la inflació (cicles de creixement econòmic en què, els bancs 
centrals han anat emetent moneda) o 2) en forma d’embargament de béns materials o de 
capacitat de treball (cicles de recessió econòmica en què, els bancs centrals han anat 
retraient el crèdit). La despesa pública (obres, guerres) i el consumisme són esquers per a 
justificar l’emissió de bitllets o baixar el coeficient de caixa en els períodes d’expansió (es 
llença l’esquer); mentre que la inflació constitueix el discutible argument principal dels 
bancs centrals, per a retreure el crèdit i precipitar les crisis (es “pesquen” els béns dels 
més febles). Cada euro que passa per les nostres mans manté viu el capitalisme.  
 
3.8.- El diner, des que es va abandonar el patró or, no té cap tangibilitat, però en canvi, 
pot ser comprat i venut com a mercaderia sota les lleis de l’oferta i la demanda. Aquest fet 
ha accelerat la implantació, arreu del món, de l’especulació i d’una economia “virtual” que 
ja no té cap connexió amb el nivell de prosperitat d’una societat, que és el que l’economia 
realment hauria de mesurar. S’hauria d’eliminar la visió de normalitat que té la societat 
sobre el fet que es puguin obtenir diners (i per tant recursos) sense fer res o, si més no, 
de forma no proporcional al treball i al valor afegit aportat. Com que l’acumulació de diners 
està cada cop més en mans de menys persones, cada vegada és més fàcil que aquesta 
minoria especuli en benefici propi, quedant la llei de l’oferta i la demanda totalment 
distorsionada. 
 
3.9.- La “mà oculta del mercat” és realment la mà dels poderosos. El món, actualment, es 
construeix des de dalt, creant uns pressupostos en benefici de les corporacions, 
governadors i bancs, els quals, al estar dissenyats a partir de la competitivitat i 
l’escassesa del diner, mai no podran donar satisfacció a les necessitats reals del poble.  
 
3.10.- La fiscalitat s’ha utilitzat sovint com a mecanisme per a extreure la poca riquesa que 
li queda al poble. Molts dels impostos no reverteixen en la qualitat de vida de la població 
ni reequilibren els nivells de riquesa sinó que es dediquen a pagar un deute, contret pels 
governs amb corporacions controlades per l’elit, en temes sense valor afegit real: 
devolució d’interessos als bancs centrals i fons d’inversió, armament, infraestructures 
sobredimensionades. Pel que fa a la part dels impostos dedicada a sectors que sí que 
reverteixen sobre la població (salut, educació, infraestructures necessàries), ens trobem 
amb uns resultats deficients, degut al distanciament dels gestors del sector públic 
respecte al poble i les seves necessitats reals.  
 
3.11.- Respecte a la distribució de la riquesa, si tots naixem amb els mateixos drets, això 
no hauria d’incloure també la part proporcional dels recursos, que ens pertoquen, d’aquest 
planeta? Cada cop que algú s’enriqueix per damunt de la riquesa potencial per càpita, ho 
fa a costa dels recursos d’una altra persona, potser a l’altra punta del món. Per tant, 
aquest fet hauria d’estar tipificat com a atemptat contra els drets de les persones. El fet de 
repartir els recursos de l’elit i gestionar-los millor és un acte de justícia, que ens farà 
millorar el nivell de vida del conjunt de la població. 
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3.12.- Els sistema financer actual és una de les majors fantasies globals creades al llarg 
de la història. Ningú ens obliga a sostenir aquest sistema, però ho fem entre tots cada dia 
amb els nostres pensaments limitants i amb la suma de petites accions com a usuaris del 
sistema. El primer punt, per a aconseguir llibertat, és deixar d’assumir-la com a 
conquerida i començar a exercir-la amb la conscienciació i l’activisme. L’elit viu a costa 
nostra, però només ho pot fer perquè l’hi donem el consentiment implícit. 
 
3.13.- En definitiva, la lògica capitalista és contrària a la lògica de les persones, tot 
fomentant l’individualisme, la competitivitat, l’alienació, la desigualtat en la riquesa i en les 
relacions i, en general, la indiferència vers la humanitat i el nostre planeta. També hem 
vist que no és realista esperar un canvi a partir de la reforma del sistema actual sinó que 
cal crear-ne un de nou. A les “Propostes d’Acció”, es presenta la visió final del nou model 
econòmic ètic a desenvolupar entre tots, mentre que, al text de debat 2, es presenta el 
procés de transició necessari i que ja comença aquí i ara.  
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4. DOCUMENTS PER APROFUNDIR EL TEMA 

4.1.- Llibres 

1) Martín Belmonte, Susana (2011). Nada está perdido. Un sistema monetario y financiero 
alternativo y sano. Icaria. [Es planteja un canvi de model com a única sortida realista a la 
situació actual, amb propostes vàries en la línia del present document]. 

2) Garcia Jané, Jordi (2013). Adéu, capitalisme 15M 2031. Icària. [Aspectes generals del 
canvi de model i procés de transició.]. 

3) Fotopoulos, Takis (1997). Hacia una democracia inclusiva. [Llibre de referència per a 
entendre l’atzucac a què ha arribat el sistema i la necessitat d’un nou model amb 
democràcia econòmica assembleària i economia real]. 

4) Vicenç Navarro, Juan Torres López (2012). Los amos del mundo. Las armas del 
terrorismo financiero. Espasa Libros S.L.U. [Mecanismes del poder destructiu de la banca, 
del diner capitalista i dels mercats financers]. 

4.2.- Altres documents 

1) Zeitgeist. El sistema monetario. [Divulgació del frau del sistema monetari actual]: 

http://www.youtube.com/watch?v=3JX9O0Lt-Lg 

2) Banc Central Europeu (2002). La política monetaria única en la zona euro [Mecanismes 
de creació i control del diner del BCE: subhastes de diner, exigència de garanties, 
coeficients de caixa, etc.]:  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2002es.pdf 

3) Diari Oficial de la UE (2012). Sobre los estatutos del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y del Banco Central Europeo [Funcionament del sistema bancari central 
europeu, on es deixa clar el poder del BCE per damunt de bancs i governs]:  

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026es_protocol_4.pdf 

4) Susana Martín Belmonte y Luís González Reyes. La insostenibilidad de la deuda en el 
capitalismo. El interés compuesto nos empuja a un imposible crecimiento continuo. 
Revista El Ecologista nº 71:  

http://asamblea-sanlorenzo-escorial.tomalosbarrios.net/?attachment_id=2352 

5) Fotopoulos, Takis. Crisis multidimensional y Democracia Inclusiva. International 
Network for Inclusive Democracy (2005). [Inclou l’explicació de la Democràcia 
Econòmica]: 

http://www.democraciainclusiva.org/txt/CMyDI.pdf 
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5. PROPOSTES D'ACCIÓ 

5.1.- NOU MODEL ECONÒMIC (VISIÓ GENERAL) 

A mig termini, es proposa arribar a un nou model econòmic cooperatiu, equitatiu i amb 
democràcia econòmica en contraposició amb el capitalisme neoliberal actual. Per a 
aconseguir-ho, cal incidir en diversos aspectes que a continuació es presenten: 

 

5.1.1.- Sobirania econòmica 
 
Sortida dels organismes i tractats internacionals, que ens posen en mans del govern 
econòmic mundial injust i dominador, perquè només cerca incrementar el seu propi 
benefici,  a desgrat dels perjudicis que amb la seva actuació pugui provocar al planeta i 
als seus habitants. Desenvolupar una economia local, que ens doni la màxima autonomia 
de recursos i la mínima dependència dels intercanvis externs. Fomentar i participar en 
convenis internacionals d’intercanvi just i directe. 
 
• Sortida dels mecanismes de dominació internacionals (Espanya, Euro, Unió Europea, 

FMI, tractats de lliure comerç). 
• Expropiació i nacionalització de tota la banca.  
• Auditoria del deute i impagament del deute il·legítim. 
• Màxima sobirania productiva. Convenis internacionals d’intercanvi just i directe, per a 

cobrir les deficiències de recursos i per a saldar deutes. 
 

5.1.2.- Democràcia econòmica  

L’economia es desenvolupa a partir de les necessitats de les persones i no a partir d‘una 
“mà oculta del mercat” (capitalisme de mercat) o dels designis dels governants (socialisme 
d’estat). Cadascú és compromet amb les tasques que li són més afins, creant-se un pla 
de treball per a tothom. Quan la planificació sorgeix de baix a dalt, enlloc de dalt a baix, la 
mesura de les coses comença a fer-se des de la perspectiva humana i de la comunitat i 
no des de les organitzacions i l’elit. Cal rescatar l’esfera comunitària en les relacions 
econòmiques. 

• Model assembleari-col·laboratiu en substitució del model capitalista-competitiu.  
• Pressupostos subsidiaris (humans i materials) a partir de les necessitats agregades de 

les assemblees locals (productes, serveis, cobertures socials, infraestructures). Estudi 
previ multidisciplinari de cada territori. 

• Assignació del treball i dels projectes, des de les assemblees locals i generals, en 
funció de necessitats, recursos, capacitats i motivacions, permetent i potenciant la 
diversitat de les iniciatives minoritàries i personals. Supervisió de les unitats 
productives.  
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5.1.3.- Sistema monetari com a mitjà d’intercanvi  

El diner deixa de tenir un preu i només representa un mitjà per a cobrir els decalatges en 
els intercanvis de productes i serveis en aquelles situacions en què no és possible establir 
un troc directe. Diner a canvi d'activitat, sense que hi hagi un endeutament progressiu de 
les persones, empreses i estats cap als poders financers. Hem de passar de que el diner 
generi activitat a que l’activitat generi diner. 
 
• Moneda pròpia sense tipus d’interès. Diversos sistemes alternatius o complementaris: 

- Creació de moneda centralitzada; assignació de crèdit als nous projectes d’inversió. 
- Moneda creada a l’intercanvi: creació del crèdit/dèbit en el moment de l’intercanvi; 
establiment de límits de crèdit específics per als nous projectes d’inversió. 
- Monedes creades amb criteris comunitaris/assemblearis, com ja es fa amb les 
monedes locals.  

• Control del volum monetari en funció de l’activitat planificada. Oxidació. 
 

5.1.4.- Economia real en substitució de l’economia especulativa 

Reenfocar tots els àmbits de l’economia (objectius, metodologia, indicadors), de cara a 
millorar la qualitat de vida de les persones i del planeta en general. Eliminar totes les 
formes d’especulació, les quals ens allunyen de la prosperitat general.  
 
• Economia real com a reflex del benestar de la població i del planeta. 
• Eliminació dels mercats financers i especulatius (borsa, obligacions, derivats, divises, 

immobiliari, aliments, etc.).  
 

5.1.5.- Redistribució de la riquesa 

Redistribució de la propietat privada (especialment la que està en mans de les elits). 
Potenciar, com a unitat bàsica de desenvolupament, el model cooperativista.  
 
• Empresa cooperativa i treballador independent com a unitats bàsiques productives. 
• Col·lectivització progressiva de les empreses, segons la seva mida i en funció del nivell 

d’acompliment de la seva funció social i responsabilitat ambiental. 
• Càlcul de la riquesa potencial per càpita. Mínims i màxims d’acumulació per càpita. 
• Ús de la fiscalitat com a instrument de redistribució de la riquesa. 
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5.1.6.- Estratègies de transició cap al nou model 

Cal que es gesti el model assembleari i l’activisme en l’àmbit local, perquè la societat faci 
seu el model i sigui estable en el futur. Posar a la llum de tothom el poder real del sistema 
financer sobre tots els mecanismes de la societat; arribar a tots els sectors per mitjà d’un 
discurs inicial eminentment tècnic i sense connotacions històriques.  
 
• Planificació de les fases per a arribar al nou model. 
• Accions locals per a ensenyar i aprendre amb l’exemple: assemblearisme, consum 

ètic, cooperatives, xarxes i moneda social, objecció de consciència en temes 
econòmics. 

• Difusió i conscienciació de l’engany del sistema econòmic actual i de la necessitat i 
viabilitat d’un canvi radical. 
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