
CATALUNYA A L'EUROPA DEL 2010

lÍ''Poi't.Ty Ricurd Rumon, Álex PIITT il Jnnli t i i rr (coordinadors)



LfeíSlAI U'AlTOkS

Jordi Argelaguet i Argerní: professor del Departanient de Ciencia Política i Dret Public de la Universitat
Autónoma de Barcelona.

Mireia Belil: consultora especialitzada en desenvolupament i polítiques urbanes de Borakasi. Actualment
és la responsable del Área de Congressos i Debáis del Fórum Barcelona.

Susana Borras: professora del Department de Ciéncies Socials de la Roskilde University. A/e:
borrasffiruc.dk

Quim Brugué: professor del Departanient de Ciencia Política i Dret Public de la Universitat Autónoma de
Barcelona i membre de TEquip d'Análisi Política.

Xavier Castafier: professor del Departanient de Politica i Estrategia d'Empresa de PHEC,Paris. A/e:
castaner@hec.fr

Xavier Cúbeles: soci de BCF Consultors i professor d'Economia de l'Audiovisual a la Universitat
Pompeu Fabra.

Ricard Goma: professor del Departament de Ciencia Política i Dret Public de la Universitat Autónoma de
Barcelona i membre de l'Equip d'Analisi Política.

Albert de Gregorio: Área de Promoció Económica i Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Jacint Jordana: professor del Departament de Ciéncies Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu
Fabra i membre del Grup d'Investigado sobre Polítiques de Telecomunicacions.

Jordi Matlieu: Área de Promoció Económica i Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Ricard Ramón i Sumoy: investigador i doctorand del Departament de Ciencia Política i Dret Public de la
Universitat Autónoma de Barcelona.

Álex Ruiz Posino: economista i investigador associat de 1' Instituí Universitari d'Estudis Europeus de la
Universitat Autónoma de Barcelona.

David Sancho: professor del Departament de Ciéncies Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra
i membre del Grup d'Investigació sobre Polítiques de Telecomunicacions.

Ana Sanz: professora del Departament de Dret Constitucional i Ciencia Política de la Universitat de
Barcelona i membre del Grup d'Investigació sobre Polítiques de Telecomunicacions.

Joan David Tábara: professor del Centre d'Estudis Ambientáis i Departament de Sociología de la
Universitat Autónoma de Barcelona i del Departament de Ciéncies Polítiques i Socials de la Universitat
Pompeu Fabra. A/e: jdtabara@terra.es

Ncus Torbisco: professora del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.

Joan Torrent i Scllens: professor deis Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de
Catalunya i membre de l'Observatori de la Nova Economía. A/e:itorremfQUioc.edu

(*) I a responsabilitat de,-les opinions expressades en la present'puhlicació correspon exclusivament ais seus autors i no representa la
de les cnlitats en que,aquests desenvolupenlles seves activitats professíonals. ¡



?• 1 * 'tacto

INTRODüCCIO

L'any 1999 la Comissió Europea va fer públic l'estudi "Escenaris Europa 2010"1 (del qual

es presenta una versió extractada, en l'annex). Fruit d'un exercici multidisciplinar, i

combinant diferents metodologies própies de Panálisi prospectiva, els escenaris de la

Comissió Europea presenten una imatge sintética, integrada, suggerent i, en part,

provocadora sobre alguns futurs possibles per a PEuropa del 2010 en forma de cinc

alternatives. Aquests escenaris combinen una serie de tendéncies en diferents ámbits

(societat, economía, política, etc.) i recullen l'actuació deis actors implicáis. Concretament

es materialitza un escenari de preponderancia del mercat on emergeix una societat de tipus

neoliberal; un altre on predomina l'element local; un tercer basat en un model de tipus

cooperatiu, mes proper a l'ideal de consens que intenta guiar la construcció europea; un

quart escenari mostra l'eclosió deis valors socials i alternatius i, ñnalment, el darrer es

caracteritza per mostrar una forta crisi, i hi inclou l'esclat d'un conflicte.

La Fundació Jaume Bofill considera que el treball anterior ofereix un excel-lent punt de

partida per a realitzar una reflexio sobre el moment de Catalunya en relació a Europa i les

seves perspectives de futur, justament en un període d'intens debat sobre la construcció

europea. Aquest projecte, batejat sota el títol "Catalunya a PEuropa del 2010", considera els

cinc escenaris de futur com situacions donades (en el sentit d'assumir la hipótesi de treball

que es produiran realment en Phoritzó del 2010 tal com la Comissió preveu) i pretén

realitzar la seva lectura en clau catalana; és a dir, analitzar com determinats elements

centráis de la realitat catalana podrien evolucionar en cadascun deis escenaris.

L'exercici requereix, d'entrada, establir quins elements de la realitat catalana es volen

avaluar, ja que els escenaris de la Comissió permeten definir una amplia varietat de

dimensions a considerar. Aquests escenaris ofereixen la possibüitat, per exemple, de

plantejar-se perspectives temátiques, com ara Peconomia, la societat, el model de govern o

la cultura catalana; o, alternativament, replicar Pexercici prospectiu de la Comissió,

particularitzant determinades tendéncies que a casa nostra adopten formes própies.

1 Bertrand, G., Michalski, A. I Pendí, L. R. 1999. Scenarios Europc 2010. Five posiible íuhires for Europe. European

Commission, Fonvard Studies Unit, Luxemburg. Disponible en línia a: http://europa.eu.int/comm/cdp/scenario/i ridex_en.htm



Tanmateix hi havia la voluntat de trobar un ámbit d'análisi que permetés contemplar una

serie de processos que están canviant les regles del joc, que operen en múltiples esferes

publiques, processos com ara la globalització económica, social Í cultural, l'europeítzació

progressiva de les polítiques publiques, l'emergéncia de la interdependencia entre actors

públics i privats, la despolitització de l'esfera pública, etc. Aquest ámbit ha estat el de

determinades polítiques publiques en les quals es constaten amb mes claredat les tendencies

anteriors i en especial les que reuneixen dues característiques emergents en la nova gestió

de les polítiques publiques: operen sota una lógica multi-nivell (nivell europeu, estatal,

autonomic i local) i hi teñen presencia de xarxes horitzontals d'actors (mes que no pas les

tradicionals jerarquies verticals).

Concretament, es va considerar que les següents polítiques reunien aqüestes

característiques:

1. Política en suport de la competitivitat

2. Política d'impuls de la societat de la informació

3. Política de desenvolupament local

4. Política mediambiental

5. Política social

' 6. Política cultural

A banda es va incloure un área d'análisi que, malgrat no ser própiament una política pública

sectorial, sí que afecta com operen les anteriors: l'autogovern de Catalunya.

Així, dones, el plantejament metodológic del projecte "Catalunya a PEuropa del 2010" va

quedar deñnit al voltant de tres eixos:

1. Els escenaris de la Comissió s'adopten com a punt de partida i no son

objecte de díscussió



2. La reflexió sobre el paper de Catalunya es concreta en Panálisi de sis

polítiques publiques Í un ámbit horitzonral

3. Les polítiques seleccionades comparteixen les característiques de ser multí-

nivell i funcionar en xarxes

Per tal de fer operatiu aquest plantejament metodológic, la Fundació Jaume Boñll va

constituir un grup de treball format pels coordinadors del projecte (Juidi PoU'a;1 JUITIÍ

Sánehce,-N-tiwíj "Mi^^^íSt-kmíw^t^enFd-Riai'tiuii^i per un conjunt d'experts a qui se'ls va

encarregar el desenvolupament de les diferents polítiques sectorials i de Pámbit horitzontal

autogovern.

La política en suport de la competitivitat la van tractar, en dos articles separáis, Susana

Borras i Xavier Castañer. La política d'impuls de la societat de la informado va ser

desenvolupada per Joan Torrent, peí que fa ais aspectes mes vinculáis amb l'economia del

coneixement, i, pels relatius própiament a la política pública, l'equip format per jacint

Jordana, David Sancho y Ana Sanz. Les accions publiques d'ámbit local va ser estudiades,

mitjancant dos articles independents, per Albert de Gregorio i Jordi Matheu, d'una banda, i

Mireia Belil, de Paltra. La política mediambiental la va tractar Joan David Tábara. Les

polítiques socials les van desenvoíupar Quim Brugué i Ricard Goma. L'ámbit de les

polítiques culturáis va ser treballat per Xavier Cúbeles. Finalment, dos articles sobre l'ámbit

horitzontal d'autogovern van ser preparats per Neus Torbisco i per Jordi Argelaget.

Un cop una primera versió deis articles va estar disponible, es va fer arribar al conjunt del

grup i, després d'un procés de revisió, es van debatre en una sessió de treball a la Torre de

Can Bordoi (Llinars del Valles) el dia 1 de marc de 2002. A partir d'aquest procés, es va

generar també un document de síntesi que resumeix la lectura catalana deis diferents

escenaris.

El present llibre, que recull els resultáis del projecte "Catalunya a PEuropa del 2010"

s'estructura en tres apartáis. En el primer, que es correspon amb el capítol 1, es presenta el

resum deis escenaris en clau catalana. Com es comenta detalladament en el capítol primer,



aquest apartat és rnés una selecció de diferents aportacions deis experts per tal de presentar

la situado hipotética de Catalunya en els cinc escenaris, mes que no tant una recopilació de

les conclusions deis articles. Seguidament, els capítols segon a dotzé recullen els articles deis

experts. Finalment, un tercer apartat annexa una versió extractada deis escenaris de la

Comissió.

La lectura de les diferents parts d'aquest exercici intel-lectual és, sens dubte, un fort estímul

per a la nostra imaginado: la creado imaginaria deis cinc futurs de Catalunya en cadascun

deis ámbits escollits no té altra pretensió que la de fer reflexionar al lector sobre el futur del

nostre país. Cadascun deis escenaris (tant els de la Comissió Europea com els de

Catalunya), en tant que imatges sintétiques i extremes, pensades per realcar els seus trets

característics, forca el lector a posicionar-se i a jutjar un determinat resultat. Es tracta,

dones, de veure contrastos, alternatives, opcions, idees que ens han de permetre mirar cap

al futur amb una major lucidesa, tot i saber que el futur "de veritat" no és, al menys en la

seva totalitat, cap deis cinc futurs que aquí es plantegen.

í\



CAPÍTOL 1.

CATALUNYA A L'EUROPA DEL 2010: OPINIONS DES DEL FUTUR

Alex Ruiz Posíno

Ricard Ramón i Sumoy

Preliminar

El present capítol du a terme una lectura en clau catalana deis escenaris de ñjtur que va

elaborar la unitat de prospectiva de la Comissió Europea el 1999 sobre PEuropa del 2010. Es el

resultat directe deis arricies que es presenten en la segona part del llibre i deis debats que es van

realitzar a llarg del projecte "Catalunya a l'Europa del 2010".

Tanmateix, lluny de voler sintetitzar les opinions individuáis deis experts que hi han participat,

que estaran sempre millor expressades en els articles que ells mateixos han escrit, s'ha adoptat

un enfocament directameni; suggent per Pestil habitual deis treballs de prospectiva. Es tracta de

fer una recopilado deis principáis elements deis articles en forma d'una breu narració feta "des

del futur". El narrador s'adreca a una audiencia suposadament contemporánia a la qual explica,

en termes píaners, la situació actual d'aquesta Catalunya del futur. Per remarcar el predomini de

l'element futur, contrastar la situació actual i emfasitzar els elements positius que cada escenan

presenta potencialment, s'ha optat per atorgar al narrador un to d'interpretació benevolent

proper, fins i tot, a una certa ingenuítat i cofoisme.

La voluntat manifesta d'aquesta forma de presentar les idees deis experts és provocar

intellectualment al lector un posicionament envers alió que está llegint i generar una certa

reacció. El millor resultat possible seria que el lector reflexiones sobre aquests futurs proposats

i decidís si desitja fer-los seus o no, en part o en la seva totalítat i que, en conseqüéncia,

entengués millor les tendencies actuáis. Fins i tot, podría donar-se el cas que aquest

coneixement ajudés a prendre consciéncia de corregir els futurs no volguts. Seria un resultat

excellent que compensaría amb escreix els esforcos de tots els participante del projecte.



Els mercats triomfants: "El trencadís cátala"

A vista d'ocell, des de la Catalunya del 2002

Quan comparem aquesta Catalunya hipotética deis mercats triomfants amb la nostra actual, la principal diferencia és

l'absolut trencament de l'equilibri entre eficiencia i equitat i entre individu i comunitat a favor deis primers. L'individualrsme

exacerbat i la cerca de l'eficiéncia son els valors absoluts que mouen la societat. Tot el que és públic, per intrusiu de

l'individu i per enfocat a l'equitat, ha quedat molt limitat. Aquesta societat és profundament desigual i desequilibrada. No

existeix cohesió social i económica, ni és un valor a considerar; el territori no es gestiona tractant d'equilibrar les tendéncies

a la polarització de població i activitat; i es produeixen enormes disparitats en la difusió de la societat de la informado i de la

qualitat ambiental. L'equitat intergeneracional també és gairebé inexistent i, per tant, no és una societat sostenible.

Parallelament, aquelles parts mes preparades de la societat han pogut aprofitar-se de la potencia creativa d'un mercat

sense restriccions: és el cas de determinats segments de l'economia i certes individualitats o grups redu'íts, que esdevenen

fins i totcompetitius en termes globals. Llegiu, tot seguit, com descriu aquesta Catalunya hipotética un satisfet ciutadá del

2010.

La Catalunya del 2010 no s'assembla gens a l'existent al final del segle XX. Com tots sabeu, la

Catalunya actual es caracteritza per l'absoluta preeminencia del model neoliberal, que ha

alliberat la torca de l'individu i la creativitat del mercat, deixant endarrere els bloquejos que la

societat catalana arrossegava. Si em permeteu el símil, a vegades cal trencar la rajóla perqué de

les petites peces individuáis, totes elles distintes, en surti un bell trencadís modernista.

En Phaver d'aquest canvi tenim la llibertat de l'individu, l'especialització en els nous sectors

económics emergents, la necessária concentració de l'activítat i de les infraestructures en el

territori, la reducció de Pestat ais mínims que tots acceptem avui, la cerca de l'eficiéncia com a

criteri clau de supervivencia en un món obertament competitiu. Es cert, tanmateix, que tots els

canvis comporten el trencament de certes inércies que, tot sovint, fins i tot s'havien considerat

inhereñts a un cert model cátala: un cert carácter consensual, la importancia de la vida

comunitaria en determináis ámbits, la visió patriarcal que imperava en algunes organitzacions,

etc. Quan els recordeu amb mi trobareu la clau que ens ha perinés, a tots plegats, reinventar

Catalunya i mantenir-la viva.

Així, tot comencant per l'economia, tan important, alguns del crítics ens recorden tot sovint

que, en el seu conjunt, la competitivitat de les empreses catalanes va disminuir, fins que sectors

tradicionals importants van acabar desapareixent. S'oblida que, de fet, el procés de



liberalització havia conduít a fer desaparéixer els dos principáis avantatges competitius

tradicionals de Catalunya. El primer, el paper de Catalunya com a via d'entrada al mercar,

espanyol, en un primer moment, Í europeu, amb posterioritat, d'empreses estrangeres. El

segon, el menor cost deis factors de producció, especialment el del factor treball, en relació

amb els paísos del nostre entorn.

El resultat immediat va ser una important destrucció del teixit productiu davant de les

limitacions del model economic cátala per competir en Ínnovacio. Van pesar molt la manca de

tradició científica i de recerca, comparada amb les zones mes prosperes del nostre entorn.

Lógicament, quan el volum d'ínversió estrangera es va reduir, la captacio d'innovació per a la

nostra economía per aquesta via (la mes habitual en tota la segona part del segle XX, com

recordareu) va deixar de ser suficíent. En aquesta situació, la reducció de costos laboráis que es

va anar produint en paral-leí a la desintegrado deis sindicáis només es podia considerar com

una solucíó d'emergéncia sense viabilitat a mítjá termíni. Probablement, l'element definitiu va

ser la tendencia que els gustos deis consumidors s'igualessin a tot el món, la qual cosa permet

produir en qualsevo 1 punt del globus i vendré alia on calgui.

Aquests crítics no teñen present que es vivia en una fal-lacia. Aquesta economía era el llegat de

la revolució industrial Í de la historia recent, pero aquesta herencia estava hipotecada des de

feía molt de temps. El pretés model economic cátala no hauria estat viable ni en unes

condicions de competencia menys ferotges. Com es pot competir amb petites i mitjanes

empreses familiars, dinamiques pero alhora tributaries d'una percepció jerárquica de la seva

forma de funcionar? Com es pot pretendre la diversitat com a avantatge competitiu, quan la

cerca d'economies d'escala forca a l'especialització deis territoris? Com es pot conciliar un

discurs que destacan els mérits com a criteri fonamental amb una realitat de relarions basades

en la confianc^i i en la fidelitat?

Aíxí dones, Peconomia catalana, acosturnada a subsistir sense excessiva capacitar d'innovació i

sensc voluntar d'assumír riscos, no va ser capac de dur a terme de manera sarisfactória el

"canvi de xip" que requería el nou context. En aquesta situació es va optar per la solució mes

fácil: l'especialització en aquells sectors que es podíen salvar, aquells que aprofiraven millor els

avanrarges competitius de Catalunya.



D'entrada, l'increment mundial de la demanda de lleure va permetre reconvertir el nostre

sector turístic i convertir Tarea integrada per Catalunya i les illes Balears en el principal pol

turístic de la Mediterránia.

Pero no només vam ser capncos de competir en el sector turístic. On la creado individual, la

genialitat si es vol, eren un atribut fonamental han sorgit activitats noves: només així s'entén el

bon pols económic del disseny, del sector editorial, del textil, de la publicitat, de la cultura.

També cal recordar la capacitat d'adaptadó d'un sector tradicional on es va assolir un nivell

d'innovació suficient, el de Palimentació. O aquells servéis que es beneficiaven de situacions

locáis difícilment replicables: des de la consultoria en materia de gestió sanitaria, creada a partir

de Tantic model de sanitat cátala (un benefici que caldrá reconeixer a aquest extint model de

servei públic), fins al dinamisme de! cava i del vi.

La cultura també ha experimentat importants canvis en els darrers anys. De fet, ja no existeixen

productes culturáis europeus (Í no parlem deis catalans), sino que tota la cultura prové deis

Estats Units. A casa nostra, les industries culturáis produeixen obres de molt baix pressupost

que están dirigides a públics molt locáis o especialitzats. A mes, tota l'activitat cultural catalana

es genera a Barcelona. A la resta del país només queden unes quantes manifestacions de cultura

tradicional dirigides a la població turística.

I la llengua catalana? Dones portem uns anys en qué la presencia en els mitjans de comunicado

i en la .cultura esta decreixent a causa de la insuficient dimensió d'aquests mercats en cátala. Ara

bé, els avenaos que s'estan produint en el camp de l'enginyeria lingüística ens fen pensar que

potser podrem ampliar en el futur 1'oferta de continguts en la nostra llengua.

Indubtablement, les forces del canvi es van veure extraordinariament afavorides per Pextensió

de l'anomenada societat de la informado. Tot i que el fenomen encara és objecte de debat

entre els especial i stes, queda ciar que l'extensió de la convergencia de la digital ització de la

informació i les noves tecnologies va permetre accelerar les inércies del canvi global.

L'aprofttament que d'aquestes possibilitats van fer determinats sectors i empreses, forc^

desigual, va ajudar a reeixir aquells que ho havien de fer. Igualment, la societat va fer seu el nou



paper del coneixement com a recurs essencial en la mesura que li va ser possible. Aquesta rasa

digital que es va produir, i que en els moments iniciáis va preocupar, no ha estat mai tan cada.

Pero de fet, per tal de garantir que determináis sectors es desenvolupessin, calía abandonar

qualsevol dirigisme públic en aquest camp Í permetre que la demanda guies el procés.

Com haviem de gestionar el territori tots plegats per tal d'ajudar aquesta economía emergent?

D'entrada abandonant una pretensió utópica, peí que tenia d'absolut enfrontament amb les

forces del mercat: l'equilibri territorial. La concentració (tant empresarial com territorial) i

l'especialització son les úniques forces naturals. Així dones, un cop l'economia es va anar

dimensionant adequadament a nivell sectorial també es va produir una natural polarització al

voltant de l'área metropolitana de Barcelona, que avui concentra tots els centres de decisió

empresarial del país. Tot i així, l'emergéncia del teletreball ha permés descentralizar

determinades fases deis processos productius.

Les ampliacions del Port i de l'Aeroport, fites imprescindibles, i les noves vies ferroviáries

d'alta capacitat que ens comuniquen amb el món, han permés que la capital de Catalunya

esdevinguí un node global. Es cert que el preu ha estat una inferior qualitat de mobilitat al país,

fora de les ben dotades zones turístiques, pero com en e! cas de l'economia, cal fer sacrificis

per tal de preservar alió que és essencial. Altres Ínfraestructures fonamentals van ser les xarxes

d'energia, de telecomunicacions i d'aigua, totes elles atenent la demanda allá on existeix en

forma suñcient, un exemple de la importancia de ser eficient en la gestió deis recursos.

És cert que aquesta gran Barcelona, molt reforcada respecte de les altres ciutats de Catalunya,

pateix les dificultáis habituáis en les árees metropolitanes mes avancades del món, com ara les

d'Estats Units. En determináis punts, les bosses de marginado s'han enquistat. Determinades

árees son perilloses, especialment en horaris no comerciáis. La qualitat ambiental és irregular,

tot i ¡'existencia de zones amb elevats nivells de qualitat. Alguns grups sodals, inevitablement,

han patit les conseqüéncies deis canvis productius.

Tanmateix, la qüestió de fons és recordar quins son els valor dominants de la nova Catalunya.

L'individu és el centre i tota la resta és accessória. Si podria haver estat diferent és una qüestió

que no valoraré, pero us recordaré que els ciutadans de Catalunya van decidir alliberar-se del



llast d'uns valors que ja no els eren comuns. La qüestió identitária va passar a un segon pía, i va

provocar la desaparidó del debat sobre el repartiment territorial del poder a Espanya. Aquest,

fet, sumat a la disminució general del paper del sector públic, va convertir la Generalitat de

Catalunya en quelcom simbólic, en una mena de gran diputació provincial encarregada de

gestionar unes poques polítiques amb uns pocs recursos.

De fet, l'electorat cátala va decidir donar suport a aquelís partits polítics que defensaven

Catalunya amb criteris estrictament pragmátics, que tenien com a principal prioritat augmentar

la competitivitat de la nostra economía Í que acceptaven resígnadament les accions dutes a

terme peí govern de l'Estat.

En definitiva, Catalunya no va quedar al marge d'aquest revolució ideológica que va permetre

crear el nou consens sobre el model europeu: l'estat garanteix el marc, la seguretat, l'ordre, i

Tindividu prospera en aquest terreny. Logicament, aquelles funcions que l'estat havia manllevat

de la societat van anar tornant i, com en tots els ordres, es va produir la necessária purga deis

excessos anteriors. Allá on el sector continua mtervenint, el criteri d'efidéncia limita que els

recursos comuns, ja molt reduíts per evitar-ne un mal ús, es gestionin de forma inadequada.

Les reduccions d'impostos han estat un element primordial en la reordenació del sector públic.

En el seu dia, aquesta forta reducció de recursos va obligar a reestructurar fortament les

administracions. Potser on va ser mes evident aquest canvi va ser en el món local que,

certament, havia gaudit d'un dinamisme important des de la transido democrática. Les formes

de cooperació, mcipientment establertes, i els intents de crear una veritable promoció

socioeconómica local eren intents sense possibilitat d'éxit en un entorn de competencia

exacerbada. Com en el cas del model económic cátala, era un llegat mes nominal que real. La

seva dependencia d'uns recursos minvants va provocar tensions localment i socialment fortes

pero, finalment, es va reforcar la idea que l'acció coHectiva, ni que fos de proximitat, no era

beneficiosa.

Ara que molts antics servéis públics han deixat d'existir i que molt altres es gestionen de forma

privada, tot assohnt beneficis impensables uns anys abans i atenent la demanda que existeix,

sempre que siguí rendible, s'estan comencant a debatre qüestions noves. Per exemple, els



models sant taris i educatius encara no responen de forma del tot satisfactoria a les demandes

ciutadanes. Si la majo ría de ciutadans disposen del seu propi pía de pensions privat, envíen els

seus filis a Pescóla privada i utilitzen habitualment els seus servéis sanitaris privats, cal mantenir

la ficció d'uns servéis educatius, de protecció social i d'educació universals? Les inércies del

passat son moltes, pero s'espera que en pocs anys també aquest ámbit s'hagi normalitzat.

I és que m'agradaria recordar, en aquest punt, entre tot l'ampli ventall d'experiéncies

innovadores que els servéis retornats al mercat están oferint, les novedoses accions en materia

ambiental amb qué la societat s'ha dotat. La gestió de mercat de zones d'alta qualitat ambiental

destinades a aquells ciutadans que desitgen comprar aquesta qualitat, ha permés disposar deis

anomenats "oasis". La tarificado de Paigua, Penergia i altres recursos a preus de mercat ha

facilitat una oferta de qualitat allá on hi ha mes demanda. Tot i aíxí, existeixen certes critiques

sobre si el nivel! de preus hauria de ser mes elevat per a racionalizar aquests recursos (un debat

per a la propera generado, em temo). L'explotació privada de certes árees naturals, com ara els

antics pares naturals, ha permés mantenir-les Í fins i tot introduir-hi certes modificacions que el

turisme de qualitat demandava, al preu limitat de la pérdua de certes especies autóctones.

També cal recordar que un tema que a principis de segle va generar una forta controversia va

ser la necessitat de mantenir el que durant el segle XX s'anomenavá "Estat del benestar":

davant de l'evidéncia que les dispantats socials es van anar incrementant, es podia pretendre

mantenir un cert nivell de prestacions socials per ais mes desfavorits? Tot i la demagogia que el

debat va adquirir, el pragmatisme va acabar Ímposant-se. El model d'Estat del benestar era una

llosa que cap economía podia assumir. Un cop iniciats els canvis profunds en les polítiques i els

servéis públics, aquests s'havien de estendre fins allá on fos possible. 1 així es va fer, tot Í que

com he comentat anteriorment, s'han mantingut, fins al moment, aJguns remanents del passat

com Peducació i la sanitat, almenys en facana.

En resum, les disparitats i els desequilibris que artificiaJment tapara el sistema anterior han

esclatat. En certs casos cal confiar que el preu de la comperitivitat i Pendencia guanyada

permerin recuperar alguns d'aquests segments. En d'altres, la prosperitat de la majoria i la seva

realització personal haurá de ser un motiu suñcient per no afluixar el model amb qué,

recordem-ho, el ciutadá cátala, l'auténtic centre de la nostra societat, ha decidit dotar-se.



Les cent flors: "Renaixenca local'

A vista d'ocell, des de la Catalunya del 2002

La Catalunya hipotética de les cent flors s'ha reinventat sobre la base de la proximitat i de! localisme com a font del

djnamisme social, polític i económic. En contrast amb la riostra realitat actual, el predominí deis valors familiars i de la

comunitat és absolut. Com a resultat d'aixó, territoris amb dotacions de factors locáis molt diferents generaran dinámiques

especifiques. Algunes localitats podríen assolir resultats molt srgnificatius en termes socíals i económics, mentre que altres

patinen la seva manca de recursos. La desigualtat territorial, que comporta un desenvolupament de la societat de la

informado també desigual i una qualítat ambiental dispar, provocará, també, desigualtats en la creació i la distríbució de la

renda. El principal factor de rísc d'aquest model de societat, és la manca d'una escala d'actuació rellevant. Ni el mercat ni

moltes politiques publiques es poden desenvolupar de forma satisfactoria a escales estrictament locáis, tot i que és

previsible la creació de xarxes de localitats que compensin en part aquesta mancanca. Llegiu, tot seguit, com descriu

aquesta Catalunya hipotética un satisfet ciutadá del 2010.

Que el sistema socioeconómic Í polític de fináis del segle XX era inherentment inestable ho

sabíem tots. Pero ningú podia esperar que la situació creada per la crisi del sistema de

creixement económic, fonamentat en la globalització deis mercats, i la falta de confianca

generalitzada a partir del descredit de la classe política deis inicis-de segle, generes una situació

de recessió económica i de descomposició institucional de tal abast que acabes trasbalsant el

conjunt deis estats de la Unió Europea.

Com tots recordareu, aquest canvi va ser possible grácies a una serie d'aliances que, tot i les

diferencies, tenien en comú el seu arrelament a la localitat: va ser protagonitzat pels

ajuntaments, les ONG, els moviments antiglobalització, els moviments ve'ínals, les associacions

culturáis i les fundacions sense afany de lucre. Es per aquest motiu que avui el coneixem com

la "Renaixenca local".

Quan avui la rememorem haurem de recordar que tot va comencar amb alió que sempre és

essencial en una societat i que s'havia desates en extrem: la política. La profunda manca de

legitimitat de la forma de fer política Í de gestionar l'esfera pública (tecno era tica, rígida,

jerarquitzada, récordeu?) és, sense dubte, el principal factor subjacent a la forma en qué la crisi

económica va conduir a un canvi molt ampli en la forma de concebre i gestionar la societat. La

voluntat de no acceptar els valors aparentment dominants també va teñir un paper central.



A Catalunya aquest proces de canvi ha tingut un fort impacte, tot generant una nova

"Renaixenca" social i política centrada en tres piláis: comunitat, ciutadania i lübertat. Els

ciutadans de Catalunya, cansats de Tindividualísme, el consumisme i la competitivitat deis

darrers anys del segle passat, han obert els ulls a tota una serie de valors com la familia, el

vei'nat, ['economía local, la identitat, les arrels, amb la pretensió d'aconseguir, en un context de

forts canvis económics, almenys, qualitat de vida i benestar collectiu. El preu ha estat una

menor prosperitat económica, pero ha valgut la pena.

El redescobriment de la política mes propera al ciutadá i la crisi de legitimitat de l'estat, han

jugat a favor de les tesis del catalanisme, i s'ha estés entre la societat la idea que Catalunya, una

comunitat petita en el context d'Europa, té dret a governar-se. Aquesta situació ha generat

¡'emergencia i la renovació deis partits catalán is tes, que han esdevingut majoritaris a Catalunya i

influents en la política espanyola.

Aquest fet ha permés dur a terme un important salt de Pautogovern de Catalunya produit de

Jacto, sense necessitat de modificar el marc constitucional espanyol: per la via deis fets

consumáis Catalunya s'ha convertit una mena d'^estat lliure associat al Regne d'Espanya".

Aquest canvi polític no ha estat una simple descentralitzacio sino un autentic canvi substantiu

de les fonts de legitimitat política. De fet, la dinámica social comunitaria ha convertit Testat en

quelcom alié perfectament prescindible, de manera que el salt en l'autogovern cátala no és tant

la "construcció d'estat" com l'establiment d'uns cañáis institucionals que permetin governar

amb un mínim de coherencia un país organitzat en comunitats locáis. En altres paraules,

Catalunya té mes autogovern, pero amb unes estructures jurídiques i institucionals molt

precáries.

Molts crítics consideren que la manca de vertebrado territorial i la fallida del sector públic

tradicional comporten una absoluta manca d'efectivitat de l'autogovern, en un context

caracteritzat per la confrontado (no només d'interessos sino també de legitimitat) entre els ens

locáis i el govern cátala. L'atomització de l'activitat económica, unida al desgovern existent en

molts ámbits i a la nova actitud cívica localista, ha portat a la creenca generalizada que en el

segle XXI els governs son cada vegada mes innecessaris per resoldre els problemes collectius.



Ates que el nivell de confianca en les institucions publiques es troba sota mínims, també

l'abstenció en les darreres eleccions ha arribat a assolir percentatges alarmants.

Davant d'aquesta situació, no és estrany dones que diversos inteMectuals considerin que tot

aquest moviment ciutada desenvolupat al llarg de la darrera década ha respost mes aviat a una

"racionalitat emocional" i de carácter comunitarista que a una "racionalitat instrumental"

dirigida a solucionar de manera efectiva els problemes reals del país. Segons aquests crítics, en

realitat, i malgrat la miríada d'inquietuds i de manifestacions per part del públie sobre aqüestes

qüestions, la ciutadania no ha acabat mai de trabar les formes adequades per articular les seves

demandes i per proposar accions clares i contundents per a tot el territori cátala.

Ara bé, cal respondre de forma contundent a aqüestes afirmacions. Tot i que probablement el

model actual és menys eficient que el model social neoliberal que intentava reeixir a ñnals del

segle passat i és menys operatiu que Tentramat jerárquic de les burocrácies preexístents,

reflecteix la primacía de la proximitat en Péscala de valors de l'individu.

No h¡ ha dubte que la Catalunya del 2010 és una Catalunya menys dinámica económicament

que la del 2000. Sens dubte, el renaixement civil i local que s'ha produít en els darrers deu anys

no ha anat acompanyat de l'impuls económic que molts esperávem. De fet, el resultat ha estat

una reducció de Pactívitat económica del país.

Es cert que durant la darrera década s'ha generat un gran augment de la demanda de producció

local, especialment deis productes i servéis que teñen un component local com 1'alimentacÍó,

Par quite ctura, el mobiliari o el dísseny interior. Ara bé, a Catalunya el dinamisme de Peconomia

catalana durant el segle XX es devia a les exportacíons al mercat espanyol i europeu i aqüestes

han caigut en picat, no tant per la disminucio de la productivitat de les empreses catalanes, sino

per la nova tendencia imperant a tot el continent a consumir béns origináis en el propi territori.

Paral-Ielament, les poques empreses multinacionals que han mantingut els seus centres

productius a Catalunya ho han fet perqué el mercat local cátala justificava la inversió en

l'adaptació del producte. No obstant aixó la diversitat sectorial de la nostra economía,

l'existéncia de gran nombre de petites i mitjanes empreses i la presencia de sectors de mitjana i

baixa intensitat tecnológica son elements que han facilitat l'adaptació de la nostra economía al
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nou context económic, tot evitant el collapse productiu que s'ha produi't en altres pai'sos

europeus.

Una de les conseqüéncies de la menor prosperitat económica del país és la disminució de les

fonts de fmancament anteriors al desenvolupament local. L'enginy, basat en l'estret arrelament

al territori deis actors rellevant pei'met que, donada la manca de servéis públics, s'inici'in noves

formes de col laborado per resoldre els problemes que genera el nou context económic: els

ajuntaments, en coMaboració amb les associacions cíviqucs, empresarials i sindicáis, organitzen

mecanismes per a fer front a les necessitats de Penrorn. Paral-lelament, certes localitats

aconsegueixen formes de participació ciutadana molt avancada, i es generalitzen els

prcssupostos particípatius, els consells dutadans, etc. Tanmateix, esta costant avancar en

formes de cooperació que superin l'abast estrictament local. Pero si el preu hagués de ser el

retorn ais anteriors models d'organització pública, mes valdría continuar en la situado actual

que, d'altra banda, ja és forca millor que la situació d'excessiva fragmentació de l'acció que

teníem durant els primers anys del nou sistema.

Cal recordar, en tot cas, que en aquesta nova societat de principis de segle, les diferencies entre

territoris s'accentuen en funció de les capacitats d'autoorganització que puguin teñir. Aqüestes

desígualtats teñen un doble efecte: les societats que aconsegueixen organitzar-se millor

progressen molt mes de pressa mentre que la resta perden parcialment el tren. Barcelona s'ha

convertit en un ciutat molt dinámica i competitiva, cocapital de l'Estat espanyol i motor de

creixement. Ara bé, cal reconeixer que aquesta emergencia de la capital catalana está generant

fortes tensions amb la resta de Catalunya, que no sembla gaudir del mateix nivell de

dinamisme.

Alguns, com jo mateix, considerem que la situació actual del país és transitoria i que la

dinámica de creació de xarxes entre les organitzacions civils locáis es difondrá rápidament cap

a les comunitats que encara no han aconseguit organitzar-se en xarxa, probablement per la

manca de tradició de collaboració. De manera que cal confiar que en pocs anys la societat

catalana estará organizada en una estructura en xarxa on les diferents agrupacions territorials

serán veritables protagonistes de l'activitat económica i social.
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Quan existeixi aquesta major vertebrado política del país, será el moment d'abordar els

problemes de manca de suport social a la localització d'infraestructures, que ara per ara es

sitúen allá on hi ha menys resistencies ciutadanes. També convindra acabar amb la manca de

planificado territorial global, que afecta negativament les economies locáis. Cal acceptar, tot i

que no ens agradi, que el mercat requereix una unitat que, en molts deis nostres pobles i viles,

es comenca a perdre. I si aixó acaba afectant la vitalitat del territori, la nostra auténtica forca,

tot el model es veurá qüestionat.

Un bon exemple d'aquests riscos ha estat l'evolució de la societat de la informado. Aquesta

eina fonamental de comunicació per a mantenir-se oberts al món, ha comencat a patir la

fragmentado local. Mentre que uns munidpis han apostat forca per aquest projecte, altres en

viuen al marge. Com a resultat d'aquesta dinámica territorial, amb importants diferencies en

funcíó del potencial deis territoris, s'está donant un desenvolupament fragmentat de la societat

de la informado. En canvi, allá on s'ha desenvolupat, té unes característiques própies altament

creatives. El ventall d'usos de les noves tecnologies está superant les expectatives i tots

conftem a trobar la manera de millorar la cooperado des de la base.

Un altre exemple d'aquest desenvolupament dual és el medi ambient. Si bé en algunes árees de

Catalunya hom pot observar notables avéneos molt localitzats, com ha estat el cas deis sectors

de Pagricultura o la ramaderia, en canvi, en altres, i en especial en aquells aspectes que

requerien la col-laborado d'un bon nombre d'institucions publiques i privades a nivell europeu

Í cátala, les coses han anat indubtablement pitjor.

L'optimisme i vitalitat que experimenta la ciutadania al nostre país contrasta amb Tapatia i

ineficacia general de les administracions —tant a la Unió Europea com a Catalunya— per

canalitzar aquest potencial de canvi vers el reforcament d'unes institudons que facin

veritablement sostenible a llarg termini Catalunya.

En el cas de Padministració ambiental catalana, aquesta ha estat completament incapac de crear

el nou Departament per a la Sostenibilitat que tant demanava la ciutadania. El vell

Departament de Medi Ambient, encara en runcions, continua promovent la construcció de

depuradores Í d'altres infraestructures de final de canonada (reparadores o minimitzadores de
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l'impacte a posteñon) en Iloc de portar a terme una decidida política de prevenció deis

problemes ambientáis abans que es produeixin.

La forta embranzida de l'activitat cívica, local i alternativa s'ha traduít també en un conjunt

d'accions orientades a allargar la duració deis productes de consum, a utilitzar les fonts

d'energia local, a reduir els residus de tota mena, a incrementar la utilitzadó comuna de béns

que fins ara eren d'ús privat —com els automóbils o les rentadores—, o a fomentar la

reutilització i la capitalització intergeneracional de patrimoni, com l'habitatge. Així, s'han

construit conjunts residenciáis que compten amb tot un seguit de servéis comunitaris que

eviten la generado i el transport de molts residus, milloren Teñciéncia en Pus de recursos Í

fomenten molt positivament el sentiment comunitari i de pertínenca al barrí. A mes, s'ha

produít una major descentralització en la producció d'energia, sobretot a través de la creació

d'autogeneradors familiars captadors de vent i de sol. De fet, aquesta descentralització

energética que s'ha estés a bona part deis habitatges de Catalunya, ha estat indirectament

afavorida per l'estancament del comerc mundial i Pincrement deis preus deis combustibles

fóssils (principalment el petrolí Í el gas). La transformació social viscuda en els darrers anys

també s'ha tradui't en canvis substantius en els estils de vida deis ciutadans catalans, els qual es

mostren cada vegada mes preocupáis per aconseguir una alimentado saludable basada en

productes derivats de l'agricultura biológica i sobretot que hagín estat obtinguts localment.

La resposta social al domini deis mercats i a la degradacio de la política ha estat la solidaritat

local, que ha adoptat formes molt noves i molt adaptades a les carácterístiques própies deis

territoris. La fortuna amb que aixó s'ha fet ha estat forca variable. Algunes iniciatives eren

extraordináriament imaginatives i, dotades deis recursos adequats, han donat resultáis brillants.

En altres casos, han estat menys afortunades i han resultat parcialment inútils, massa tributáries

d'un financament o d'uns recursos insuficients. El gran repte, pero, torna a ser aconseguir una

escala d'íntervenció eficient.

La manca de vertebrado institucional ha ímplicat també una gran difusió de les reponsabilitats

socials: com que no existeixen estructures estables mes enllá deis nuclis familiars i comunitaris,

1'estat del benestar ha quedat gairebé descompost Í s'ha imposat la lógica del mercat. Així

dones, no hem estat capacos de mantenir la universalítat de molts servéis: l'educació ha acabat
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completament dualitzada i la sanítat pública ha quedat en una situació residual. A mes, la nova

ecomomia informal, molt emergent a hores d'ara, no contempla cap tipus de dret laboral, i

prestacions publiques com les pensions son ja cosa deis records. La paradoxa és que ningú

volia que aixó succeís i que la manca de decísíons coMectives és el que ha conduít a la nova

situació.

D'altra banda, aquesta manca de vertebrario social no ha frenat la forra embranzida cultural del

país: avui tothom considera Catalunya un deis territoris culturalment mes actius d'Europa. El

que ha passat és que el valor de la cultura com a mercadería ha perdut importancia i els

productes culturáis estandarditzats han estat rebutjats a tot Europa en favor deis productes

relacionáis amb l'entom local. En aquest nou context, el teixit associatiu local s'ha convertit en

el dinamitzador d'una vida cultural a escala local que mai ningú no hagués somiat: mai havíem

tingut tantes associacions de defensa del patrimoni cultural i natural, agrupacions de teatre,

dansa i música de tot tipus. Es veritat que moltes vegades hi ha xocs entre aqüestes entitats,

que, tot s'ha de dir, no son capaces de bastir els mes mínims líigams amb entitats d'altres

municipis.

Peí que fa al cátala, s'está generant una situació de forts desequilibris: si bé en aquella part del

terntori on és la llengua emprada per la majoria de la població Pus del cátala está completament

normalitzat, en altres parts el caralá és gairebé inexistent. Aquesta situació es deu a la

inexistencia de polítiques centralitzades de protecció lingüística a Catalunya.

En resum, hem fet un gran pas endavant, hem tomat a connectar amb els valors essencials i a

reconéixer la proximitat i el localisme com a font principal de Pimpuls social, económic i

polític. El preu ha estat, ho he repetit en diferents moments, renunciar al nivell insostenible de

prosperitat material anterior i, de moment, acceptar que la diversitat local també comporta

desigualtat entre localitats. Ens está costant trobar les formes de cooperacíó que ens dotaran

d'una escala suticient per mantenir el nostre model, pero, ben segur, en trobarem la fórmula.
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Les responsabilitats compartides: "Equilibri virtuós"

A vista d'ocell, des de la Catalunya del 2002

La Catalunya hipotética de les responsabilitats compartides representa una sortida equilibrada a les tensions entre

eficiencia i equitat que avui dia patim, mitjan9ant la cooperació com a príncipi general d'organització de la societat. Com

millor funcioni aquest model de dinámica social, económica i política, mes factible será assolir una societat equilibrada en

tots els ámbits. El territori será gestionat buscant compensar les tendéncies a la concentrado; la cohesió social i la reducció

de les desigualtats socials serán valors importants i no nomináis, la qualitat ambiental i la sostenibilítat (en tant que equitat

intergeneracional) minoraran; i, fínalment, el desenvolupament de la societat de la informació i la seva difusió entre els

diferents territoris i entre els diferents grups socials será equilibrada. El model, d'equilibri virtuós, presenta com a principal

rísc el no assoliment d'un grau de cooperació adequat que permeti fer compatibles l'eficiéncia i l'equitat. Llegiu, tot seguit,

com descriu aquesta Catalunya hipotética un satisfet ciutadá del 2010.

Aquesta vegada hem agafat el tren de la historia. Com en ocasions anteriors, en arribar a la

ciuilla decisiva del final del millenni, Catalunya va reconeixer en Europa el mirall que reflectia

alió que volíem ser; pero a diferencia del final del XIX o del final del XVI, aquest cop vam

reeixir. Si recordeu les batzegades ideológiques de la segona meitat del segle XX també

recordareu els ingents esfor^os que es van fer per arribar a una síntesi de tot alió que l'ideari

europeu havia anat destillant en mes de 50 anys de construcció europea: solidaritat pero

respecte a l'indivtdu; concertado; eficiencia i equitat...

Peí camí van quedar els cants de sirenes del "lüure mercat", que certament van limitar els

excessos d'un estatisme desmesurat que havia amenacat de liquidar la creativitat i

Tindividualisme. També van quedar enrere^ fantasmes com la construcció tecnocrática i elitista

d'Europa, la democracia formal Í nominal, reduida a pocs mes que votar cada quatre anys, o

una gestió pública que només rendía comptes a si mateixa.

Ara el model europeu és objecte d'estudi i d'interés a tot arreu. Ha aconseguit un veritable

equilibri virtuós entre extrems que abans s'havien considerat intrínsecament oposats. Grácies a

la combinado deis principis de deseentralització, transparencia, subsidiarietat i cooperació, el

nostre sector púbhc s'ha reinventat. La revolucio tecnológica va permetre enfocar la tecnologia

cap al benefici d'usuans i de productors. El nou corporativisme modern va permetre una

reforma consensuada i respectuosa del cabal europeu en materia de drets socials i benestar. El
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marc macroeconómic de la Unió Monetaria es va anar re finan t amb nous mecanismes de

cooperació i d'ajustament de tipus federal.

I Catalunya? El nostre país ha estat, indubtablement, un gran beneñciat peí nou paradigma de

societat imperant. Espanya s'ha transformat en un estat federal simétric a través d'un pacte

polític entre les forces polítiques catalanes i les espanyoles. Aquesta reforma política ha

implicat el reconeixement de la plurinacionalitat, el plurilingüisme i Pestabliment de la

"sobirania compartida". No semblava pas possible fa només una década, oi?

Aquest procés de canvi de la forma d'estat ha anat acompanyat d'una substitucio de les elits

polítiques del país, fet que ha permés posar en práctica un ambiciós procés de reforma de

l'administració pública i del funcionament de tota Pacció pública. Aquesta reforma s'ha

fonamentat en la subsidiarierat, de manera que el govern cátala també ha descentralitzat

importants poders i recursos cap ais ens locáis.

Fins i tot el paper de Barcelona, tan immcrsa en la seva propia crisi d'identitat finisecular, ha

queda resolt. Ara Barcelona és vista com a col- lab orad ora del progrés general espanyol i queda

lluny la visió competitiva enfront de Madrid. La revi falla social, cultural i política de la ciutat és

impressionant i, en paraules d'un fi analista de la reaíitat, "feia décades que no passava".

Certament alguns crítics han considerat que les ambicions d'autogovern s'han retallat

excessivament i, com va passar en altres moments de la historia política recent, l'energia de

transformar I'Estat espanyol en un estat veritablement federalista ha conduit a una acceptació

excessivament incondicional del marc constitucional donat.

Altres crítics, aquest cop en 1'ambir económic, parlen d'altre tipus d'abandonament. Diuen, tot

partint d'un fet indiscutible, que el context económic europeu de creixement ha afavorit

l'economia catalana, gracies al creixement de les petites empreses de tecnología mitjana-alta i a

la consolidació d'empreses catalanes en sectors clau (com la química avancada). Aquest

creixement s'ha traduit, entre altres beneficis, en un fort increment de la inversió estrangera a

Catalunya. La creació de Parea económica de lliure comerc de tot el Mediterrani ha afavorit

aquest clima de creixement económic. Afegeixen, pero, que aquesta nova integració económica
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reforcada ha produít efectes negatius, ¡a que alguns trets essencials del nou model económic

europeu, en especial Pextensió de la cooperado a tots els ámbits (al si de les empreses, entre

empreses Í administracions, entre empreses i consumídors, etc.), no s'ha desenvolupat en grau

suficient al nostre país. I per defensar aquesta hipótesi recorden que la competencia de les

nostres empreses amb paísos amb costos laboráis menors ha acabat conduínt a un

desplacament d'alguns centres productius intensius en treball a aquests pai'sos de la

Medite irania. I, fmalment, tanquen les seves critiques recordant que el camí del mig seguir,

entre eficiencia i equitat ha acabat reduint els incentius a ser competitius i a canviar

veritablement les formes de treballar.

El que queda, mes aviat, son excessives mércies d'un model de funcionament social basat en la

jerarquía, en la fidelitat, en el seguidisme Í en la centralizado. Quan anem incorporant els

ideáis europeus de cooperació i de treball en xarxa a tots els ámbits que defineixen la

competitivitat, les nostres empreses recuperaran, progressivament, el paper que eis pertoca.

I és que avui dia, mes que mai, les possibilitats de la revolució tecnológica Í de la ben establerta

societat de la informado, permeten que el treball cooperatiu esdevingui la forma d'organització

productiva del segle XXI. Recordem que han emergit com un mecanisme facilitador de la

revolució social contra les velles estructures de poder i contra els sistemes de racionalitat

económica. La seva extensió equilibrada, tant territorialment com socialment, no hauria estat

possible sense l'esforc obertament reequilibrador i de no mercat que han seguit les noves

polítiques publiques.

El món local també ha estat molt beneficiat de la renovado de la classe política del país, de

manera que ha estat factible dur a terme una reforma de 1'administradó local que trenqués amb

la burocratitzadó Í la visió centralista de la gestió pública. La renovado de les elits polítiques

també ha permés resoldre amb eficacia i sense prejudicis alguns temes pendents durant molts

anys, com Pordenació territorial de Catalunya i la vertebració de PArea Metropolitana de

Barcelona.

A mes, a partir de les primeres experiéncies de desenvolupament forjades a fináis del segle XX,

es van anar apropant els interessos de les administracions publiques i de les empreses privades.

17



L'éxit de la gestió de les administracións locáis fou l'element clau en el procés de

descentralització vers les administracións d'ordre inferior. Com també han estat molt

significatius els intents d'un cert pacte loca!, especialment centrat en els temes de

desenvolupament económic local, qualitat de vida i cohesió local. Actualment, les empreses

tendeixen a "teñir cura" i fins Í tot "mimar" els entorns locáis lligats a la revaluació deis factors

territorials. SÍ en aquest camp, com en altres, Pextensió de les noves formes de relació encara és

limitada respecte d'Europa, aixó es deu, amb tota probabilitat, a l'abast que el canvi cultural ha

tingut en el nostre país.

En aquest sentit, és potser en I'ámbit de l'Estat del benestar on es demostra mes clarament el

camí./et. Quan només fa una década es considerava que Túnica reforma factible consistía a

reduír les polítíques publiques a la mínima expressíó í a mantenir les prestacions socials en

mínims, ara s'ha assolit un verítable equilíbn entre l'aspecte económic i I'aspecte social, í s'han

desenvolupat a Catalunya els elements mes característícs de l'anomenat "model social

europeu". S'ha intensiñcat l'abast i la qualitat de les polítiques d'habitatge, s'ha ampliat l'agenda

de servéis socials i s'han generat polítiques de suport a les famílies sobre la base d'igualtat de

genere. La sanitat i l'educació han estat reformades i descentralitzades. Ara bé, totes aqüestes

mesures reformadores s'han fet sense dur a terme cap ruptura amb el sistema social precedent,

tot amplíant el contingut i l'abast de moltes iniciatíves ja existents.

També ha estat molt significativa la consolidació d'un model ambiental sense equivalents en el

món. L'increment de la participado i de la col- laborado entre els diferents actors socials,

juntament amb una administrado molt dinámica i proactiva, han fet possible l'assohment de

veritables avéneos en la qualitat del medi ambient i en els nivells de sostenibilitat. S'han produít

canvis ímportants en les relacíons dins del sistema productiu: ara, els consumidors de tot

Catalunya teñen Poportunítat de triar entre diferents formes d'energies renovables i d'escolHr

entre diversos proveídors de cadascuna d'elles. Així, a Catalunya operen ja 10 companyíes

proveedores d'electricitat "verda" i ja no és possible adquirir electrícitat d'origen nuclear ates

que aqüestes centráis foren tancades ja fa quatre anys, la qual cosa ha fet que la producció i la

comercialització d'energies renovables fossín molt mes competitives. Per altra banda, a les

ciutats catalanes tots els transports públics funcionen amb energies renovables.
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S'ha dut a terme una reforma fiscal ambiental, que es fonamenta en la drástica reducció

d'impostos sobre el treball, els beneficis i la renda, a canvi d'augmentar els impostos sobre el

consum de recursos naturals i sobre la contaminació. A mes, Catalunya ha liderat el reeixit

procés de creació del primer pare nacional europeu. Es tracta del Pare Nacional Europeu deis

Pinneus, que compren gairebé la totalitat de les dues vessants —francesa Í espanyola— des de

la Mediterránia fins a l'Atlántic.

En l'ámbit de la cultura també s'han produi't importants milloi'es. En primer lloc, s'ha

aconseguit arribar a un consens sobre la delimitado de les esferes d'intervenció pública Í

privada així com a una adequació mes rápida del contingut de les politiques culturáis ais canvis

que se succeeixen en la societat. En segon lloc, Catalunya ha aconseguit posicionar-se en una

situado molt favorable en Pescenari europeu, no només en el sector del llibre, sino també en el

sector audiovisual i en les produccions culturáis multimedia. A mes, s'ha consolidat i enfortit el

teixit associatiu cultural de Catalunya i s'han dut a terme interessants politiques de foment de la

demanda cultural.

També s'estan duent a terme unes politiques Iingüistiques que persegueixen assegurar la plena

normalitat de la llengua catalana en una societat multilingüe (des de fa cert temps, amb

recursos procedents d'un fons de solidaritat europeu per al desenvolupament de les cultures

minoriráries deis estats de la Unió).

Qué ens queda per fer?: molt. He comentat en diverses ocasions que el canvi d'una cultura de

la jerarquía a una de la cooperació ha estat lent i dificultós. Hem avan^at forc.a, pero,

evidentment, el camí encara está a mig fer, especialment en aquells ámbits en els quals

Pendencia era una valor absolut, com ara l'económic. Es evident que el canvi de model

d'organització productiva ha estat difícil, i aixó ha provocat pitjors resultats económic, pero cal

confiar que a mesura que el nou model cooperatiu s'estengui, tornará a millorar aquesta

eficiencia económica.
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Les societats creatives: "La Catalunya roig-i-verda*

A vista d'ocell, des de la Catalunya del 2002

Comparada amb la Catalunya actual, la de les societats creatives es fonamenta en un canvi significatiu deis valors

dominants, en qué es passa de Tactual preponderancia de les qüestíons económiques i materíais a una consciéncia cívica

basada en els aspectes socials i ecológics. Aquest gir absolut es fonamenta en una dinámica social que parteix de la base i

que supera esquemes institucionals i empresarials jerárquics. La combinació d'aquests factors genera una dinámica que es

pot qualificar d'anarquia creativa. Els resultáis son uns ¡mportants avéneos en ámbits que determináis col-lectius ciutadans

considerin rellevants, combinats amb altres que s'abandonen quan no teñen cap suport col lectiu al darrere. Els riscos del

model son la manca d'instruments per a la gestió del canvi social (es podran reinventar les institucions per donar resposta a

les elevades exigéncies de la ciutadania?), el trencament de la unítat d'escala en certs ámbits o el sacrífici deis criteris

económics allá on realment podrien aportar valor social (equitat sense eficiencia?}. Llegiu, tot seguit, com descriu aquesta

Catalunya hipotética un satisfet cíutadá del 2010.

Quan miro uns pocs anys endariere encara m'esgarrifo. Com vam poder resistir tant de temps?

Evidentment, i com ja havien comentat algunes de les veus amb mes visió en el segle XX, el

model capitalista obsolet i reaccionan s'havia de penjar amb una corda que ell mateix

proporcionaría.

Tot va comencar a principis del segle XXI, com sabeu, quan es va experimentar una torta

caiguda deis mercats borsaris internacionals, un fort mcrement de la desocupació, i la posada

en marxa de contundents mesures orientadas a contenir la despesa pública i a flexibilitzar el

mercat de treball. Aquesta situado va provocar fortes protestes al carrer que es transformarien

en una veritable i violenta revolta del conjunt de la ciutadania europea.

Catalunya no va quedar al marge d'aquest p roces. De fet, la important presencia a Barcelona de

grups antisistema i antiglobalització, convertí la capital catalana en un deis principáis referents

de les revoltes socials de principis de segle. Davant de la situado de revolta present a tot

Europa, els representants polítics no van teñir cap altra mes sortida que acceptar tot un seguit

d'impoitants reivindicacions dirígides a millorar el benestar del conjunt de la ciutadania. El

sistema económic, polític i social del 2010 ja no té, per tant, res a veure amb el capitalisme: es

tracta d'un nou sistema d'organítzació económica caracteritzat per l'émfasí en la igualtat, així

com en el redescobriment de la dimensió humana i comunitária.
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La preocupado per un creixement sostenible, tant socialment com ecológica, és en aquests

moments tan majoritária que es parla de la vigencia d'un radicalisme roig-i-verd a Europa i, fins

i tot amb major radícalitat, també a Catalunya. En aquest context no és dones estrany que

aquelles forces polítiques que van assumir la defensa de polítiques ecosodalistes estiguin al

govein, tant a Catalunya com a I'Estat espanyol.

La importancia que ha adquirit la dimensió social i económica en la política ha deixat en un

segon pía el debat sobre Porganització del poder a Espanya. Els partits polítics catalanistes han

accentuat la se va vessant mes cívica, com a instrument per afavorír la cohesió social tant

preuada i la integrado de tots els ciutadans en un projecte polític comú i obert a tots.

Donades aqüestes circumstáncies, l'estat de les autonomies no ha canviat gane amb relació a

com era a fináis del segle XX. Tot Í així, Pautogovern de Catalunya ha experimentat un cert

aprorundiment, ja que s'ha estat capac de defensar amb éxit la idea que una millor aplicació de

I'Estat del benestar es dona si la gent participa mes en els afers col- Iectius. En aquesta mateixa

línia, el model de financament desenvolupat durant la primera década del segle s'ha basat en la

corresponsabilitat fiscal i en la transparencia, sense que s'hagi vist la necessitat de canviar-lo

substancialment.

Els diversos nivells de govern operants a Catalunya han dut a terme diverses reformes socials

que han millorat l'atractiu de Catalunya com a térra d'acollida. Així dones, després deis

esdeveniments deis primers anys del segle, ha crescut de manera espectacular la demanda de

servéis turístics, i Catalunya s'ha convertit en un deis pols europeus de turisme, lleure, cultura Í

servéis personáis integráis (incloent-hi servéis a la tercera edat i ensenyament).

Desgraciadament, aquest fet ha anat acompanyat d'una forta contracció de la base industrial

mes tradicional del país. Es partía, com recordareu, d'una forta cultura de la jerarquía, ¡mperant

en la majoria de les nostres empreses en les darreries del segle XX. Aquest feble punt de

partida va dificultar Padaptació de Peconomia catalana ais valors d'aquest nou segle i és per

aixó que, des del punt de vista organitzatiu, encara no s'ha estat capac de fer front de manera

satisfactoria ais reptes d'aquest nou paradigma socioeconómic. Aquest conjunt de factors ha

conduit a una indubtable disminució del creixement económic, pero cal esperar que la
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revo lució social empresa acón seguirá de reflotar la nostra malmesa economia i d'arribar al

dinamisme que sí s'ha donat en altres ámbits, en especial el social i el cívic.

Així, la societat ha generar nombroses organitzacions sense áfany de lucre, cooperatives

d'economia social i associacions cíviques que s'han convertir en els principáis agents d'atenció

a les necessitats collectives. Es ceit que en un primer moment aquest moviment va collapsar

1'administrad ó local, donat que la societat civil ha pres la iniciativa sense comptar amb les

administracions mes properes. Ara bé, progressivament, les administracions han estat capaces

d'assimílar aquests processos socials i han redefinit el seu paper com a ordenadores

d'iniciatives i com a coordinadores.

També s'ha produit una certa revaluació deis factors locáis que ha permés que el vell

paradigma teóric del desenvolupament económic endógen, capac d'aprofitar al máxim les

potencialitats de cada territori, fos finalment una realitat. Aquest fet, sumat a 1'exaltado de la

creativitat popular Í a la construcció d'un empresariat social, ha contribuít a l'aflorament de

moltes comarques fins ara oblidades. Al seu torn, Barcelona ha esdevingutun pol d'atracció de

capital huma de tot Europa i un referent del "cosmopoütisme" emergent. La capital catalana

está dones avui a l'avantguarda de la nova Europa.

Tots aquests canvis socials deis darrers anys han anat acompanyats d'un desenvolupament

desequilibrat de la societat de la informado, ja que aquesta s'ha vinculat a Pevolució de

determináis coMectius i a determináis ámbits. Com en altres camps, allá on la capacitat de

cooperacio i mobilització s'ha articulat al voltant d'algun interés, s'ha aprofitat el potencial de la

societat de la informado. En can vi, molts ámbits han quedats abandonats per manca d'interés

col- lectiu.

El nou paradigma socioeconomic ha provocat un gir copernicá en les poiitiques socials dutes a

terme a Catalunya, ja que s'han reconegut una serie de drets ciutadans inexistents a fináis del

segle XX: per exemple, tothom té dret a un habitatge Í una vida digna, independentment de la

seva formado i de la seva posició en el mercat laboral. A mes, durant els primers anys del segle

XXI, el govern cátala ha impulsar diverses mesures radicáis com el repartiment del treball, la

remuneració amb un salan de les activitats de servei comunitari, l'ampliació deis servéis de
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protecció i la introdúcelo d'un salari de ciutadania. Aqüestes mesures han anat acompanyades

de la potenciacíó deis servéis universals: l'educació i la sanitat han esdevingut completament

publiques i igualitáries. Aquests canvis tant radicáis en la organització del benestar han estat

possibles grades a l'emergéncia en tot el territori d'un tercer sector potent i autónom.

Tot aquest despertar comunitari i social va teñir també un fort component ecológic. Els

ajuntaments catalans han reformulat completament les seves practiques de gestió urbanística,

tot introduint l'element paisatgístic en la totalitat de decisions. Així, una gran quantitat de

passeigs marítims, de monocultius de gespes verdes (transgeñiques) o de platges buides de vida

foren eliminats del paisatge i restaurats per convertir-los de nou en zones naturals i altament

biodiverses.

Per la seva banda, la Direcció General de Medí Natural, que ja fa molts anys va prohibir

practiques tan primitives com la caga d'ocells amb vesc, ha ampliat la seva política

proteccionista ñns al punt de prohibir la cac;a de tots els animáis salvatges, excepte per raons de

greu desequilibri o de danys ecológícs. I al mateix temps, molts deis grans bañes de Catalunya

han passat de financar obres com els camps de golf, els ports esportius o les pistes d'esquí, a

financar projectes de restaurado de sóls degradáis i infraestructures per al lleure Í l'educació

ambientáis, que tanta falta feien a principis de la década.

Es tracta dones d'una transformado tant extensa que ha arribat a afectar ñns i tot el conjunt

deis estÜs de vida i fins i tot la dieta deis nostres conciutadans, els quals son avui

majoritáriament vegetarians. Aquest canvi en els hábits alimentaris ha forcat la reconversió

económica de les comarques catalanes dedicades a la ramaderia.

L'activitat cultural del país no ha quedat al marge d'aquests canvis. Les dimensions humana,

social i comunitaria de la cultura es van sobreposar a la dimensió económica. Els nous valors

socials dominants han impregnat la gestió empresarial, de manera que les noves practiques

comptables reflecteixen els auténtics actius de les empreses mitjancant el reconeixement deis

valors veritables: capital huma, sostenibüitat, etc.
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També és important teñir en compte que s'ha mantingut el régim de proteccionisme

(l'excepció cultural) per ais estats membres de la Unió Europea respecte de la resta del món, fet

que ha evitat la invasió de productes culturáis nord-americans i ha permés promoure la riquesa

cultural del nostre continent. De fet, a nivell europeu es vetlla per una equilibrada circulació

deis productes culturáis arreu del mercat únic, amb l'objectiu de corregir la posició de

"desavantatge" de les cultures minoritáries respecte de les "majoritáries". Així dones, des de fa

uns anys el cátala es beneficia deis recursos d'un fons europeu de solidaritat cultural que

subvenciona els costos de traduccio entre les diferents llengües existents a la Unió Europea.

Quan Jes darreres resisténcies de l'individualisme, la jerarquització, el centráosme, quedin

vencudes, el nostre país recuperará posicions en aquells ambits mes impermeables al canvi i,

ñnalment, es situará en el Iloc preeminent que H correspon, entre els abanderats del nou model.
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Veihatges turbulento: "Llei i ordre'

A vista d'ocell, des de la Catalunya del 2002

Des de l'óptica actual, la Catalunya deis veínatges turbulents és una societat que, enfront del risc i de les incerteses, ha

reaccionat amb una primada de l'ordre per sobre de qualsevol altra considerado. Qualsevol que siguí el criteri que s'adopti,

aquesta Catalunya hipotética es mostra profundament reaccionaria i conservadora: proteccionisme económic, la familia com

a unitat central social, l'estat com a guia de l'individu, etc. L'estat es retroba, en aqüestes condicions, amb les seves

funcions mes primáries: garantir la llei i l'ordre. El model se'ns mostra, en perspectiva actual, com una situacio transitoria

cap a un nou equilibri. No és factible governar de forma permanent una societat sota el criteri únic de la seguretat. Un cop

les situacíons d'emergéncia es reduTssin, a mitjá o llarg termini, les forces dinámiques del canvi haurien de tornar a emergír.

Llegiu, tot seguit, com descriu aquesta Catalunya hipotética un satísfet ciutada del 2010.

Cal reconéíxer que ens agradaría haver arribat al punt actual mitjancant un curs deis

esdeveniments menys dramátic. No obstant aixó, després deis excessos deis models liberáis i

social de mócrates deis darrers decennis del segle XX, mes tard o mes d'hora s'hauria assolit la

situacio actual, indubtablement robusta i duradora.

Com tots recordem, va ser la proliferació deis conflictes a les fronteres d'Europa la que va

generar, durant els primers anys del segle, una situacio de máxima inestabilitat, tant política

com económica, a tota la Unió Europea. L'única sortida viable, la que ens demanava el ciutada

europeu, va ser reafirmar Pautoritat govemamental deis estats nació, les autentiques unitats

reals de la construcció europea, Í instaurar una política guiada peí principi de "llei i ordre".

Durant aquests darrers anys s'ha produít un canvi del centre de gravetat polític envers les

noves dretes, aquelles que alguns crítics han batejat com a populistes, que apel- len a la idea de

"la Fortalesa Europa". Fruit d'aquestes circumstáncies polítiques PEstat s'ha relegitimat, tot

recuperant molts ambits d'intervenció que en anys de confusió s'havien abandonat.

A casa nostra, la situacio creada ha anat generant un clima de rebuig a la diversitat cultural, no

ho podem negar, que es tradueix en un nacionalisme diferent, de caire étnic, que alguns deis

intel lectuals que minoritáriament s'han oposat ais canvis han arribat a batejar com excloent.

Pero la realitat és que ens trobem, dones, que a Catalunya la vida social está marcada per la

polaritzadó entre occidentals i immigrants islámics. Aquells partits polítics que van ser capacos
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d'interpretar la nova situacio son els que van experimentar un foit avene; electoral en les dues

darreres eleccíons.

Es lógic, amb aquest panorama, que la reivindicació catalanista hagi quedat totalment en un

segon pía. De fet, la ciutadania de Catalunya, preocupada pels familiars que han hagut d'anar a

la guerra, pels problemes energétics i per la inestabilitat económica, no mostra cap tipus

d'interés per Tautogovern de Catalunya. Així dones, s'ha produi't un nou desplegament de

l'estat nació: la ciutadania de Catalunya no va oferir cap tipus d'oposició a les diverses

inicíatives del govern de l'Estat de laminació de competéncies de la Generalitat. L'argument

esgrimir, fou en tot moment la necessitat de garantir el máxim de seguretat a la ciutadania, i la

gent el va acceptar. Després de tot aquest procés, la Generalitat ha acabat sent una diputado

provincial encarregada d'aplicar unes politiques especifiques amb un financament ajustat a les

seves noves competéncies, que molts nostálgics han qualiñcat de molt limitat i condicionat.

Mes problemátic va ser el foit increment del proteccionisme i íes ajudes d'estat a empreses a

nivell de tot Europa, provocat per la situado d'inceitesa. Tot i la voluntat deis governs cátala i

espanyol de desviar importants quantitats de recursos cap a les empreses situades a Catalunya,

les principáis potencies europees van proporcionar molts mes ajuts, cosa que va dificultar el

manteniment de la competí ti vitat de les empreses catalanes. La situacio de crisi económica va

provocar una forta davallada de les exportacions catalanes sobretot a América Llatina.

A diferencia del que ha succeít en la majoria de paísos europeus, les empreses catalanes no

s'han vist molt afectades per la inestabilitat creixent en els mercats financers: la tradició

d'autofinancament de les empreses familiars catalanes ha permés a gran part del nostre teixit

productiu comptar amb sólids recursos financers propis. Aquest fet ha permés a les nostres

empreses sobrevíure en uns moments caracteritzats per la manca de capital desitjós d'invertir.

Com a resposta a la nova situacio, la societat catalana ha experímentat l'esclat de tot un conjunt

de moviments. Jo els qualifico de defensius, tot i que alguns no han dubtat a atacar-los

considerant-los reaccionaris, particularistas i xenófobs, obsessionats a trabar respostes

individualistes i parcials a problemes que, segons aquests utópics, mereixien uns plantejaments

i unes proposr.es d'acció molt mes col-lectius.
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Pero, mes enllá de la demagogia, cal recordar que la població era cada vegada mes intransigent i

estava cada cop mes cansada, una situado que encara avui, tot i els esforcos d'estabilizado

fets, es mantenen. Com interpretar sino les protestes i els freqüents ecosabotatges de carácter

NIMBY {not in ?ny backyard) \ LULU {local umvanted land usé) que s'han anat multiplicant arreur

O el fet que la construcdó del tren d'alta velocitar hagi quedat paralizada, així com diverses

infraestructures viaries que hi havia en marxa, per raons de seguretat? Aquest bloqueig de les

infraestructures ha incidit molt negativament en la competitivitat catalana, pero cal confiar que

a mesura que el marc d'estabüitat es consolidi aniran retrocedint aqüestes actituds i es redrecará

la nostra malmesa economía.

Un ámbit en el qual van ser necessaris majors esforcos, per la forta inercia anterior, va ser el

món local. Avui dia, les administradons locáis han perdut tota la seva capacitat d'iniciativa i

han redu'ít la seva actuació a la de mers gestors de l'entorn, sense cap incidencia en l'activitat

económica o la planificado del territon. Es significatiu del canvi deis temps que, en un país

amb una llarga trajectóna municipalista, nmgú hagi qüestionat el procés de centralització

experimentat en els darrers anys. Recordeu que, donada la situado d'inestabüitat i la demanda

de reforcar la seguretat, les diferents administracions van eliminar (per innecessáries) totes les

accions que duien a terme en materia de desenvolupament local. Així dones, actualment, ni

l'administració central (que actualment és la que compta de debo, cal dir-ho ciar) ni

Padministració catalana duen a terme esforcos per a fer front ais creixents desequilibris

te r rito riáis.

Entre, aquests desequilibris, cal citar el cas de Barcelona. El context d'inestabüitat política ha

reforcat encara mes la capitalitat de Madrid enfront de Barcelona. Mentre que Madrid s'ha

beneficiat del redescobriment del poder de TEstat central, Barcelona ha anat quedant enrere

com a ciutat secundaria, en no ser capital de cap poder polític estatal. La subordinació de

Barcelona, a banda de donar-se en el camp simbolicopolític, s'ha confirmat també en l'ámbit

de l'economia. Així dones, en els darrers anys, la inversíó pública ha estat escassa en els

terrenys que mes convenien a Barcelona (en capital huma o en infraestructures). És un preu

que ha calgut pagar per garantir el que és essencial en aquests moment, la llei i l'ordre, que

només un Estat centralitzat i fort podia garantir.
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Una altra de les victimes desgraciades de les necessitats del moment ha estat el

desenvolupament de la societat de la informació. En 1'actual context d'incertesa, totes les

iniciatives publiques i privades que es van endegar a ñnals del XX han quedat definitivament

encallades. Fora d'algun segment o territori molt determinat, el desenvolupament social i

económic cátala transita per altres vies que les de la societat de la informació.

La situació política de la primera década del segle XXI també ha portat una concepcíó molt

mes autoritaria deis poders públics en relació amb la capacitat de les persones de decidir les

seves própies necessitats i demandes, així com un retom ais valors familiars mes tradidonals.

Així dones, hem contemplat un cert retorn al paternalisme empresarial que ha fet prácticament

innecessaris els sindicáis. Els mes crítics, sempre amb una visió esbiaixada del que la

col-lectivitat realment necessitava, han qualificat d'autoritarisme empresarial aquesta nova

orientado i també han atacat la práctica desaparició deis sindicats i d'altres relíquies de l'antic

Estat del benestar, com les pensions contributives i la resta de transferéncies assistencials,

incloses les rendes mínimes.

Les molt limitades polítiques familiars desenvolupades per la Generalitat en els darrers anys

han están reorientades cap ais valors tradicionals: el paper de la dona ha quedat reduít al

context familiar Í la familia és concebuda, de fet, com el principal instrument assistencial. S'ha

retrobat, dones, el paper que secularment en la nostra historia la familia havia jugat. En l'ámbit

de la sanitat s'ha produi't una forta revolució burocrática (que alguns analistes ancorats en el

passat han etiquetat com involució burocrática) , així com un enfortiment de la protecció social

contributiva. L'escola pública ha perdut relleváncia a favor de Pescóla privada" d'arrel católica,

que ha augmentat considerablement la recepció de recursos procedents de la Generalitat.

Mes greus son, en la meva opinió, les creixents dificultáis en el subministrament d'energia i de

recursos naturals, i sobretot els procedents del Tercer Món, com el petroli o el gas natural. En

els moments mes crus de la crisi, es tradu'íren en un seguit de conflictes i un malestar general

que foren molt difíciís de contenir per les autoritats catalanes, pero ara, unes polítiques de

racionalizado jerárquica han permés de concentrar els danys en árees territoriáis o en ámbits

mes limitáis. Tot i que no ens en sentim orgullosos, com a conseqüéncia de les noves
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cii'cumstáncies, simultániament han anat sorgint tant "guetos ambientáis" com "oasis

ambientáis", els primers reservats ais immigrants que viuen i treballen prop de les grans

infraestructures de neteja ambiental (com incineradores o abocadors), i els segons reservats a

les classes benestants dins de zones naturals, evidentment molt exclusives i protegides amb

fortes mesures de seguretat. Quan la nostra regió recuperi l'empenta i l'embranzida, es podran

anar millorant les condicions deis mes desafavorits, sempre i quan no es posin en perill els

importants avéneos assolits en els últims anys.

La cultura també s'ha vist afectada per la situacio de guerra. De fet, la seguretat interior i la

defensa fins i tot han obligat el govern a limitar l'exercici de la llibertat. d'expressió. La

complexa situacio ha portat darrerament que molts artistes hagin emigrat ais Estats Units, on

poden realitzar amb plena llibertat i suficiencia de recursos les seves activitats culturáis. Donat

que el cátala és vist com un element distorsionado!' de la unitat nacional necessária en temps de

crisi, fa molts anys que cap autoiitat pública es preocupa per fomentar-ne Tus.

Aquest és el missatge amb qué vull tancar aquesta exposició: hem trencat amb les pitjors

tendéncies del passat Í tinc l'esperan^a que el canvi a l'ordre i l'estabilitat permetrá d'accelerar el

nostre creixement económic Í, sobre la base deis nous valors compartits (familia, autoritat,

respecte), d'anar trobant les vies de desenvolupament de la comunitat. •
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CAPÍTOL 2.

Catalunya a l'Europa del 2010: Política de suport a la competitivitat

Susana Borras

Introducció

Seguint els cinc escenaris dibuixats en Piriforme de la Comissió Europea,
aquest treball vol reflexionar breument sobre la posició de Peconomia catalana a
diferents contextos de ílitur al 2010, i les línies d'acció política en suport de la
competitivitat que hi siguin mes adients. Amb aquesta ambició, Particle está constituit
per cinc seccions. La primera és una presentació deis problemes que defineixen els
límits de la política pública de suport a la competitivitat. La segona secció conté un
resum esquemátic de les transformacions de les polítiques a Catalunya durant els
darrers anys, que están relacionades directament amb la competitivitat (política
educativa, política científica i tecnológica, i política industrial). A continuació, Particle
anatitza els cinc possibles escenaris de la societat, Peconomia i la política a Catalunya
dins l'Europa del 2010. La següent secció desenvolupa una refiexió sobre els canvis
mes notables que s'han esdevingut a la fi deis noranta, parlant d'uns canvis
paradigmátics. Finalment, aquest treball adreca diverses recomanacions per a la política
de suport de la competitivitat, tenint en compte els escenaris del 2010 i els canvis a la fi
deis noranta.

Un deis principáis arguments de Particle és que la década que va des d'ara fins al 2010
portará importants canvis peí que fa a l'estructura económica, social i política
internacional, la qual cosa afectará en gran mesura a la posició competitiva de
Veconomia catalana. Aixó es reflecteix en els grans canvis paradigmátics de la societat,
economía i política a tota Europa que jan han comencat a esdevenir des de la fi deis
noranta, obrint diverses possibilitats per els esdeveniments futurs. D'entre aquests
canvis es troba un nou paradigma económic (fi de la anomenada "nova economía",
rápida integració económica regional, nou régim de comerc internacional), unes noves
estructures de la política internacional (terrorisme de grans dimensions, fi de la guerra
freda, nous temes a la política internacional), i les noves dinámiques socials a Europa
(societat risc, moviments anti-globalització, xenofobia).

1. La política de suport a la competitivitat

1.1 Una qüestió de defínició



Quan parlem de la política de suport a la competitivitat, un deis principáis problemes és
la definició d'aquesta política. Tradicionalment s'ha entes la política en suport de la
competitivitat com un conjunt d'accions publiques envers una serie á>"inputs" per les
empreses, com ara el sistema financer, educatiu, transports, recerca, regulació de
companyies, etc. Aquesta visió té l'avantatge de donar una visió directa, clara i
funcional de l'acció pública que afecta la competitivitat, tot millorant Paccessibilitat del
territori, la disponibilitat de coneixement científic punter, la disponibüitat de
financament per a activitats empresarials (noves i l'expansió d'aquestes), i la
disponibilitat de recursos humans adequats ais requeriments de les empreses.

Pero aquesta visió és també excessivament rígida, ja que entenent que l'acció pública
ha de fixar-se en els "inpufs", es tendeix a deixar de banda la dimensió dinámica i
dinamitzadora de tal acció. Introduir una visió dinámica (i no sois d'inputs) és
essencial per tal de teñir una visió realista del paraHel desenvolupament de polítiques
publiques i comportament socioeconómic. Per tant, és important teñir en compte els
aspectes socials i culturáis profiindament imbricáis a la natura i dinámica de la activitat
económica, i que van mes enllá de la estructura visible del sistema politicoeconómic.
Per exemple, tan important és el nombre de laboratoris científícs públics que es troben
a un territori com la cultura (flexible o burocrática) que impera dintre d'ells i/o els
mecanismes d'incentius individuáis i coHectius a la comunitat científica que hi treballa.
Es a dir, una visió á'inputs no aporta claus suficients per a una acció pública efectiva si
aquesta no té en compte Ja dimensió organitzativa i humana.

Tot plegat, cal reafirmar dues conclusions: En primer iloc, que la competitivitat és un
tema complex, en el qual els aspectes estructuráis son tan importants com els socials i
culturáis. En altres paraules, els aspectes formáis deis sistemes no es poden considerar
separadament de la dinámica social que els hi dona vida. En segon Iloc, l'acció pública
no pot estar només dirigida a construir sistemes entesos com a estructures formáis,
sino també (i principalment) a recolzar dinámiques socials especifiques que afavoreixen
la competitivitat entesa des de aquest punt de vista mes ampie, i no tant com un
conjunt á'inpufs.

1.2 Política, quina política?

Tot i tenint en compte els punts enumeráis mes amunt, es planteja el problema de com
podem analitzar la política en suport de la competitivitat, si la competitivitat és un
fenomen socioeconómic tan difícil d'aprehendre?

La figura següent, elaborada per Dirk Messner, posa de relleu el carácter sistémic i
general de la competitivitat en relació amb la acció pública, i és un interessant punt de
partida per contextualitzar Panálisi posterior.



Figura 1: Determinants de la competitivitat sistémica, per Dirk Messner (1997)
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Aquesta figura identifica diferents determinants de la competitivitat, relacionant-la amb
diferents nivells d'acció social i económica. El nivell meta correspon a actituds socials,
valors i capacitáis organitzatives generáis d'una societat. Com a tal es tracta de factors
bastant difusos i de carácter general. El nivell micro correspon a dinámiques
individuáis (d'empreses) o bé col-lectives (sectors industriáis, grups d'empreses o
aglomeracions territorials).

Des del nostre punt de vista, els nivells macro i meso son els mes rellevants, ates que
és aquí on s'articula l'acció pública, i on la capacitat de les instáncies governamentals
teñen la possibilitat d'influéncia mes directa.

Observant el nivell macro, es pot veure que aquest conjunt de polítiques publiques es
localitzen a nivell de tot l'Estat espanyol i a nivell europeu. Després de la creació de la
UEM (Unió Económica i Monetaria) la responsabilitat de la política monetaria ha estat
transferida al Banc Central Europeu. La política de la competencia és una política on la
Unió gaudeix d'un alt nivell de marge d'acció (fonamentalment peí que fa al control
d'acords il-legals, abús del poder de mercat, control de fusions, i prohibició a les ajudes
estatals). Quasi es pot dir el mateix sobre la política comercial, on la Comissió gaudeix
de competéncies exclusives en la política comuna duanera, i competéncies compartides
peí que fa ais £nou temes' (new trade issues) com ara la regulació i liberalització deis
"servéis" i "drets de la propietat inteHectual" al comerc internacional. Les "úniques"
polítiques publiques que encara están ubicades estrictament a nivell estatal son la
política pressupostária i la política fiscal.

El nivell meso és potser el mes interessant. No tant perqué contempla árees d'acció
pública importants respecte a l'economia del coneixement1, sino també perqué es
tracta d'árees on l'acció pública a un nivell no exclou l'acció a un altre nivell. Es a dir,
la política tecnológica es troba tant a nivell de la Unió Europea com a nivell estatal, i a
nivell regional de Comunitat Autónoma, simultániament. Pero son justament aqüestes
línies d'acció pública les que mes directament poden incidir a mig terme en la millora
de la competitivitat.

2. Una ullada a Catalunya

En aquesta secció es dona una ullada a la política de suport a la competitivitat que la
Generalitat de Catalunya ha desenvolupat els darrers anys. És important remarcar des
d'un comencament que no es tracta d'una avaluació, sino mes aviat d'un exercici

Veure la nota al peu número 3.



aproximatiu, un cop d'ull, una radiografía rápida deis trets mes rellevants de Tactual
política catalana de la competitivitat2.

2.1 Accions publiques a nivell meso

Donat Tactual marc de competéncies polítiques defínides a TEstatut d'Autonomia de
Catalunya i donada la rápida integrado Europea, és ciar que la Generaiitat de
Catalunya gaudeix de capacitat d'acció pública essencialment dintre del nivell meso,
definit per la figura 1.

Per altra banda, les especifícitats socioculturals i económiques de Catalunya fan que
Tacció pública per part de la Generaiitat de Catalunya tingui capacitat d'incidir en les
dinámiques que es troben a nivell meta (valors, actituds, etc.), i en les dinámiques a
nivell micro (capacitat de gestió de Tempresa).

En aquest article entendrem, dones, la política de suport a la competitivitat com una
política horitzontal, de tipus paraigua, que aplega sota Tobjectiu de millorar la posició
competitiva de la economía catalana tot un conjunt de polítiques i accions publiques de
gran diversitat, ja que s'insereixen a diverses árees funcionáis d'acció pública,
fonamentalment operant a nivell meso.

Aquest arrticle se centra en les tres primeres árees defínides a la figura 1, és a dir:

Política educativa: generació del capital huma
Política científico-tecnológica: generació i difusió del coneixement técnic
Política industrial: recolzament de la dinámica industrial i productiva

Les sub-seccions següents faran una breu presentació de les novetats de la acció
pública a la fi de la década deis 1990 a Catalunya.

2.2 Política educativa

El nivell educatiu d'una societat sempre ha estat una variable fonamental en la
consecució del progrés social i económic. No obstant, amb Tesdeveniment de
Teconomia i societat del coneixement3, aquest paper és posa encara mes de relleu.

" Normalnicnt, una avaluació s'entén com el resultat d'un estudi acurat i sistema tic basat en un ampie
trcball empíric (fonamcniat principalment en dades de primera font obtingudes independentment) i
una sólida plataforma metodológica. L'estudi que es presenta a continuació no arriba a assolir cap
d'aquests rcquisils, i per tant, s'ha de entendre com una mera aproximado ais esdeven i inents político-
administratius en aquest camp des d'un punt de vista general.
" Lcconomia del coneixement és un concepte que s'ha desenvolupat ais anys 1990, i que partcix de la
base que el coneixement ha esdevingut el factor de producció mes important a les economies
capitalistcs avancades, mes enllá deis factors clássics com el preu de la má d'obra i del capital. Aquest
concepte s'ha estes també a "la societat del coneixement", i mes recentment a "l'cconomia de



Educació primaria i secundaria

La política educativa a Catalunya ha experimentat importants transformacions a la
década deis noranta. Una de les mes importants ha estat la quasi completa
reestructurado del pía general d'estudis amb la creació de la 'educació secundaria
obligatoria' (ESO) deis 12 a els 16 anys, amb un nou batxillerat (mes curt que abans,
des deis 16 ais 18 anys), i amb importants transformacions en l'ámbit de l'educació
primaria deis 6 ais 12 anys. Entre els objectius principáis d'aquesta reforma es troba la
intenció d'introduir mes flexibilitat al contingut deis estudis i mes atenció
individualitzada ais estudiants.

Un altre pilar de la política educativa a Catalunya a comencament de la primera década
deis 2000 és el programa "Educació 2000-2004", sens dubte un punt de referencia
estratégic per a les accions de govern en aquest camp. El programa "pretén avancar en
la instauració d'una nova cultura socio-educativa (...) a Catalunya (...), que prioritza la
educació com la forma del progrés personal i col-lectiu". Els punts mes interessants
son:

• Els centres docents han de elaborar un pía estratégic docent plurianual, com a
eina de gestió i de definició deis objectius i prioritats docents.

• Reforcament de les competéncies del professorat. Aquí s'enumeren molts
aspectes referits a la situació laboral deis professors. Un deis punts cardinals és
la millora de la formació continuada del eos docent.

• Impuls important a la formació professional.
• Impuls a l'ensenyament de llengües estrangeres i de l'educació artística.
• lncrement del nombre d'ordinadors ais centres educatius.
• Introducció de mecanismes d'avaluació de la qualitat educativa ais centres.

Moltes d'aquestes iniciatives coincideixen amb la práctica similar a diferents paísos
europeus, i amb Fatenció que la política educativa ha rebut a la fi deis noranta, en
relació a diversos aspectes (educació i valors cívics, educació i integració social,
progrés social, etc.), d'entre ells es troba també la qüestió de Feducació com a element
cabdal en el progrés económic i en la posició competitiva del teixit productiu, és a dir,
Feducació com a vehicle en la generació del capital huma.

Educació superior (universitaria)

La Llei de Reforma Universitaria, aprovada el 1983 va ser un punt important de
reforma del món universitari pocs anys després de la transició democrática. L'any
2000, pero, s'ha iniciat el procés legislatiu per a una nova reforma, amb el projecte de
"Ley Orgánica de Universidades". Aquesta llei ha generat un intens debat sobre el
futur de les universitats a Espanya, i també a Catalunya. Els objectius son millorar la

l'aprenentatge" (on el coneixement s'ha de combinar amb flexibilitat organitzativa i individual amb
un constan! aprenentatge, com el niecanisme mes idoni per a Fadaptabilitat).



qualitat del sistema (amb avaluacions i acreditacions), millora de la qualitat del
professorat (mecanisme de selecció mes obert i competitiu), millora de la qualitat de
gestió (noves estructures i competéncies) i millora de la qualitat de recerca (nou
sistema d'incentius per la recerca).

L'informe "Per un nou model d'Universitat" presentat el marc 2001 per la Comissió de
reflexió sobre el futur de l'ámbit universitari cátala, ha defínit un conjunt de principis
per a una óptima transformació: autonomía universitaria, responsabilitat social,
participado, competencia entre les universitats, diversitat i flexibilitat. Les conclusions
assenyalen breument la necessitat de crear un marc legal flexible.

A Catalunya la nova Uei va generar tensions politiques sobre el nivell competencial
adequat, on el govern de Catalunya aspira a una transferencia completa de
competéncies legáis en aquest ámbit.

2.3 Política científico-tecnológica

Des que en 1992 el Tribunal Constitucional va posar punt i final al contenciós polític
sobre el traspás de competéncies i recursos financers de l'Estat Espanyol a Catalunya
en l'ámbit de recerca científica (Ley de Ciencia, 1986), la Generalitat va comencar a
desenvolupar una política científica i tecnológica com a tal. Malgrat el retard que
aquesta parálisi va suposar, les iniciatives governamentals s'han desenvoíupat al llarg
deis noranta en torn a tres eixos: creació de coneixement (plans de recerca), creació de
ponts entre les empreses i els centres de recerca, i articulació institucional del sistema.

Peí que fa a la creació de coneixement i a la creació de ponts recerca-industria,
l'instrument cabdal de l'acció de la Generalitat és el Pía de recerca, mitjancant el qual
s'atorguen ajuts a projectes de recerca científica conduits per organitzacions catalanes
(empreses com centres públics o privats de recerca), i a dotació d'infraestructura
científica (instrumental i creació/recolzament de centres). La idea és desenvolupar el
coneixement científic i la seva final aplicació ais processos productius. Fins a aquesta
data hi han hagut 3 plans multianuals de recerca: I Pía (1993-1996), II Pía (1997-2000)
i el III Pía (2001-2004). Encara que el document que defineix el nou pía no especifica
les quantitats economiques per cada partida pressupostária, a primera vista sembla que
s'ha posat mes émfasi en els programes de carácter horitzontal, com ara la formació
d'investigad ors, suport a infraestructures i esforc per establir ponts entre recerca i
empreses.

L'articulació general del sistema ha estat també una de les línies d'acció política mes
clares ais noranta. La creació de l'IRTA, PLGAI, l'Institut Cátala de Tecnología, el
Pare Tecnológic del Valles, etc. (amb els seus objectius de servei i inserció al món
productiu, i amb els seus objectius d'autofinancament), així com els acords generáis de
cooperació entre els centres del CSIC que operen a Catalunya i la Generalitat, son
importants punts de Tactual articulació del sistema cátala.

2.4 Política industrial



Fins a Pany 2000, les accions mes importants en el si de la política industrial catalana
foren els programes de qualitat i d'internacionalització. Ambdós han estat punts de
referencia importants, amb bons i interessants resultáis peí que fa a la dinamització del
teixit industrial cátala i la seva plena incorporació al conjunt de P economía europea i
mundial.

Ara bé, el pas mes significatiu i cabdal cap a una política industrial en suport de la
competitivitat ha estat el pía d'innovació que s'ha aprovat a comencaments de Pany
2000. El pía d'innovació de Catalunya 2001-2004 és sense dubte la línia d'acció
pública a nivell meso que presenta mes potencialitat i elements novedosos en suport de
la posició competitiva de les empreses catalanes a un context com és ara Europa i el
seu entorn internacional.

Aquest pía té cinc línies estratégiques:
• Gestió de la innovació (desenvolupament de noves metodologies, creació d'un

club de consultors i experts, etc.)
• Mercat tecnológic (crear un mércat virtual de tecnologies, fomentar la

transferencia de tecnología a nivell transnacional, millorar la gestió del capital
intel-lectual, promoció de nous centres tecnologies)

• Esperit emprenedor (desplegar una xarxa de centres d'emprenedoria, crear una
comunitat virtual d'emprenedors, captar emprenedors estrangers de base
tecnológica, desplegar una xarxa d'inversors privats)

• Digitalització de les empreses (crear un centre de promoció i implantació
d'estratégies de les tecnologies de la informació i comunicado, diagnosi i
estratégies sectorials, sensibilitzar les empreses)

• Manufactura i logística (difondre eines de gestió de producció flexible, crear
una base de dades de proveidors logístics, facilitar aliances estratégiques
internacionals, promocionar centres d'expertesa en producció i logística
avancada).

Amb aquest pía, la política industrial catalana disposa per primera vegada d'un conjunt
d'objectius i línies d'acció adients per tal d'impulsar les capacitáis i competéncies de
les empreses catalanes en un entorn tecnológic i comercial constantment canviant i amb
forta competencia. Cal, per tant, dotar deis recursos económics i humans necessaris al
CIDEM per tal que pugui portar a bon termini totes les iniciatives contemplades.

2.5 Identificant tres tendéncies recents

Després d'aquesta rápida ullada a les mes recents accions publiques catalanes de
suport de la competitivitat, podem reflectir sobre elles i identificar tres tendéncies
generáis en els noranta:

1. Les tensions iníergovernameníaís sobre la transferencia de competéncies legáis i
recursos económics de PEstat a Catalunya sembla que han absorbit molta energía.
Aixó és molt ciar en el tema de la llei de la ciencia, i mes recentment en la llei
universitaria.



2. Ais anys noranta hi ha clarament un esforc de renovació en alguns sectors, amb
/ 'émfasi en la flexibiliíat organitzativa i en la qüestió de desenvolupament de les
competéncies individuáis i coMectives com a parámetre central, tant del sector públic
(educació, recerca), com del sector privat (empreses i sectors productius). Noves
iniciatives publiques, com ara el programa "Educació 2000-2004" i el recent "Pía
d'innovació 2001-2004", son els exemples mes rellevants d'aquesta renovació de
I'acció pública catalana.

3. Es pot observar també que l'administració pública catalana comenca a desenvolupar
una visió wenys compartimental de I'acció pública, en la qual hi ha connexions
implícites entre les diferents politiques publiques al voltant de la competitivitat. Per
exemple, en el III pía de recerca i d'innovació es contemplen accions per reforcar el
capital huma (investigadors i emprenedors innovadors), un tema que va molt mes enllá
deis límits estrictes de la política educativa.

Son aqüestes iniciatives i aqüestes tendéncies suficients i adequades per afrontar els
reptes del futur?

L'exercici sobre els escenaris de futur de l'Europa del 2010 que es presenta a
continuació dona peu a una análisi general sobre la política de suport a la
competitivitat a Catalunya i els reptes que ha d'afrontar.



3. Escenaris 2010

Seguint de prop l'exercici d'escenaris de futur que la Comissió Europea va dur a terme
el 1999, aquesta secció examinará quines son les línies mes probables de
desenvolupament del futur, tenint en compte els darrers esdeveniments polítics i
económics en l'arena internacional. La visió d'escenaris és interessant, justament
perqué posa de relleu la interconnexió entre el canvi económic, polític i social, i
subratlla que hi ha elements externs i elements interns en el procés de canvi i
transformado.

La Comissió va elaborar cinc escenaris de ílitur per a l'Europa del 2010: mercats
triomfants, les cent flors, responsabilitats compartides, societats creatives i veínatges
turbulents. Llegint acuradament cadascun deis cinc escenaris s'arriba a la conclusió que
hi ha escenaris on la dinámica económica en termes de creixement, estabilitat i
ocupació és molt mes propicia per a un entorn que reforca la competitivitat catalana
que d'altres. Aquest exercici ordena aquests 5 escenaris en relació a la seva perspectiva
de creixement económic, presentant-hi primer els que defineixen unes bones
perspectives ("Mercats triomfants" i "Responsabilitats compartides"), per després
introduir-hi els escenaris amb perspectives mes dolentes ("Les cent flors", "Societats
creatives" i els "Veinatges turbulents").

3.1 Mercats triomfants

Un escenari que presenta creixement económic és 1'escenari 1 "Mercats triomfants".
Aquest escenari parteix de la base de canvis importants peí que fa a actituds socials i a
la relació entre el món públic i privat. En línia amb l'Europa i els EUA deis anys
vuitanta, sembla que al 2010 hi hauria un ressorgiment deis valors individuáis, de

• 1'eficiencia de mercat i de la importancia de reducció del sector públic. Tot plegat
suposant en aquest escenari que Europa hagi decidit abandonar Tanomenat 'model
europeu', assumint una visió mes liberal i oberta de la relació entre Estat-societat-
mercat, com ais EUA. Tot aixó está combinat amb una forta expansió económica en la
quah-el paper de tes noves tecnologies és una important dinamo. En termes de la
política en suport de la competitivitat, aquest escenari contempla una forta reducció de
l'acció pública en tots els ámbits, i per tant també peí que fa a educació, recerca i
industria. En aquest escenari de forta competició deis mercats internacionals, dominat
pels sectors de tecnologia avancada, i en abséncia d'una acció pública per recolzar els
inputs i la dinámica propis de la industria, cal esperar una forta pressió a les economies
en qué els sectors industriáis tradicionals i de servéis están caracteritzats per una baixa
i mitja intensitat tecnológica, com ara a Catalunya. En aquest context una millora de la
competitivitat només es podría concebre des de la base de l'acceptació generalitzada
de disminuir els costos de producció, sobretot de má d'obra. De totes maneres, aixó
només seria una resposta amb curt efecte, si no és acompanyada d'un creixement
paraMel de la productivitat. I fins i tot es podria dir que seria una opció poc realista,
donat el context de forta internacionalització que presenta aquest escenari. Un altre
aspecte interessant deis "Mercats triomfants" és que una combinació de forta
competencia i de forta internacionalització possiblement pot portar a una dinámica
industrial caracteritzada per fortes i grans fusions d'empreses a nivell internacional i
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fins i tot global. En aquesta situació, el teixit industrial cátala podría veure una
important transformado, ja que la forta composició de petites i mitjanes empreses pot
ser subjecte a estratégies de fusions i adquisicions de grans companyies, la qual cosa
transformaría notablement el panorama de la propietat industrial catalana. Per tant, en
aquest escenari es pot considerar la possibilitat d'un teixit cátala fortament integrat ais
mercats internad o nal s, no per estrategia propia, sino mes aviat per una dinámica de
forta concentració de la propietat industrial on el capital no-doméstic juga un paper
central. Donada la situació en qué la intervenció pública es veu fortament reduida, cal
pensar que l'únic mecanisme viable per una política en suport de la competitivitat és la
política de la competencia. Es a dir, l'acció pública dirigida a controlar les accions de
les empreses en termes de acords horitzontals i verticals, abús de poder monopolístic, i
el control ex-ante de fusions, que ara per ara están dividides entre la Unió Europea i
l'Estat espanyol.

3.2 Responsabilitats compartides

El panorama que presenta 1'escenari 3 "Responsabüitats compartides", d'estabilitat
económica, de reforma del sector públic, d'ampli consens social, de rápid
desenvolupament tecnológic i de la globalització avancant amb una forta
institucionalització internacional, sembla un marc positiu i estable peí creixement
económic. Aquest és un escenari de relativa harmonía, sobretot peí que fa a la divisió
de l'esfera d'acció pública i privada. Un deis trets mes notables d'aquest escenari és la
reforma de l'administració pública cap a una interessant modernització i re-
conceptualització del seu paper com a mediatitzadora de dinámiques socials i
económiques basada en uns principis de subsidiarietat i d'activa participado ciutadana
en la presa de decisions mes enllá deis mecanismes representatius convencionals. Peí
que fa a economía, aquest escenari presenta una situació d'estabilitat i de relativa poca
pressió competitiva deis mercats exteriors, malgrat els acords internacionals.
Interessant és l'augment de la inversió estrangera al conjunt d'Europa, incidint a
Catalunya d'una manera menys dramática que a l'escenari anterior. Per tant, un
escenari de continuitat en el qual la posició competitiva de l'economia catalana no
experimentaría pressions fortes des de l'inici d'aquest període, donat que el context
intern i extern té a grans trets unes característiques d'estabilitat i creixement positiu.
Sobre aquesta base, les recents iniciatives de política pública catalana no haurien de
transformar-se de forma significativa, ja que están en la línia adequada. Per tant, els
resultats tangibles de las dinámiques que hi generen haurien de ser fácilment
reconeixibles, per exemple, creixement significatiu de noves petites empreses de
mitja/alta tecnología, consolidació internacional d'empreses catalanes a sectors clau
(per exemple en química avancada), o un alt creixement de 1*índex agregat de
productivitat.

En els altres tres escenaris restants, el de "Les cent flors", les "Societats creatives" i els
"Veinatges turbulents", les prospectives de creixement económic son negatives.

3.3 Les cent flors
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A l'escenari 2 "Les cent flors" la incapacitat de reforma del sector públic fa que aquest
sector es torni gradualment irrellevant paral* leí ament a la forta dinámica social i
económica. Aquest escenan preveu una forta oposició ais avéneos de la biotecnología,
pero un fort recolzament social a les tecnologies de la informado i comunicado (TIC).
Es aquí on el creixement economic es podría fonamentar, pero aquest escenari preveu
un decreixement económic, potser reconeixent Tactual "paradoxa deis TIC" on no s'ha
pogut observar cap creixement de la productivitat associat a l'ús d'aquestes
tecnologies al llarg deis noranta. A "les cent flors" es preveu un ressorgiment de
dinámiques socials a petita escala (veinats, coMectius específics) i una forta tendencia a
descentralitzar tant 1'administrado pública com les estructures organitzatives de les
empreses. Cap d'aquestes dues dinámiques seria capac d'augmentar la productivitat.
Ni tant sois peí que fa a una major flexibilitat del mercat de treball, ni per la relativa
estabilitat /«acro-económica. Maígrat les perspectives de creixement negatiu que
explícitament s'assumeixen a l'escenari, és possible que els trets generáis fossin
positius peí que fa a la posició competitiva del conjunt de l'economia catalana. Aixó
perqué la combinació de una major flexibilitat al mercat de treball i d'estructures
organitzatives (si es combina amb augment de les competéncies professionals deis
individus i de les empreses), de F estabilitat macro-económica (baixa pressió
inflacionista, consolidació de Feuro, que és el mercat principal de Feconomia catalana),
i de massiva utilització de les TICs (especialment amb el seu efecte positiu sobre la
gestió empresarial), podrien ser punts positius per una economía com la catalana
caracteritzada per una relativa diversitat sectorial, per una estructura de propietat
dominada per petites empreses, i per una gran presencia de sectors de mitja i baixa
intensitat tecnológica. Per altra banda, si les actituds socials positives sobre petits
grups (veínat, coMectius a petita escala) es consolidessin, podrien recolzar de manera
important la cultura empresarial, que és un aspecte cabdal per al sosteniment de les
economies capitalistes avancades.

3.4 Societats creatives

L'escenari 4 "Societats creatives" anticipa també un baix creixement económic. En
aquest escenari hi ha un canvi important de la cultura peí que fa ais valors de
realitzacio personal en contra de la racionalitat económica. Aquest escenari preveu que
aquests dos valors s'entenen en termes de dicotomía insuperable, donat que la recerca
d'unuespai individual rebutja Factivitat económica privada i genera mecanismes de fort
partenariat públic-privat. Aquesta és una visió fortament intervencionista, en la qual
Facció privada i la política económica son supeditades a interessos coMectius definits
centralment, normalment relacionáis amb Fobjectiu d'una forta protecció del medi
ambient i amb valors postmaterialistes. En aquest escenari sembla que el
desenvolupament económic perd notablement la seva posició central com a objectiu
coMectiu de les societats, contraposat a les noves aspiracions socials de realitzacio
personal. En aquest context, per mi una mica difícil de comprendre i óbviament anti-
económic, hi ha la possibilitat que la política de suport de competitivitat fos
abandonada per irrellevant enfront d'altres polítiques. Concebre que la creativitat
humana s'oposa a la dinámica capitalista de processos de producció, qüestiona no ja
totes les teories de creixement económic, sino també la realitat i la historia del segle
XX. La sostenibilitat d'aquest projecte social és molt feble, donat que s'ha des-
prioritzat la seva base material principal: el creixement económic com un instrument
central per aconseguir el progrés social coMectiu. Malgrat aixó, Faflorament de
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processos creatius a tots els nivells pot suposar un relatiu desenvolupament a diversos
sectors, sobretot ais sectors d'alta tecnología i ais sectors servéis. Al sector d'aita
tecnología perqué la recerca i els processos inventius están fortament relacionats amb
la creativitat personal, que troba en aquest escenari una especial relleváncia; i ais
sectors servéis, perqué la realització personal i la creativitat es transformen en mes
interés per l'oci de tota mena, cosa que es reflecteix en un desenvolupament de I1 oferta
cultural, de viatges, de restauració etc., un sector que dona treball a molta má d'obra
poc qualificada. De totes maneres, aquest escenari no beneficia Catalunya en termes
generáis. Malgrat que la creativitat pot donar empenta ais sectors de baixa i mitjana
tecnología, i a un subsector específíc del sector servéis, aquesta dinámica no és prou
forta per portar endavant una dinámica determinada per millorar la productivitat. I
aquesta millora de la productivitat és absolutament essencial per a la millora de la
posició competitiva de Catalunya al conjunt de la Unió Europea.

3.5 Veínatges turbulents

Finalment, peí que fa a l'escenari "Veínatges turbulents", aquest planteja canvis molt
importants amb clars trets d'inestabilitat a quasi tots els fronts. L'impacte d'aquest
escenari en la posició competitiva de Catalunya és difícil de preveure, básicament
perqué és un escenari en qué la inestabilitat és generalitzada i en el qual, per tant, hi ha
un alt grau d'incertesa. La forta desacceleració de creixement económic que Europa
pateix en aquest escenari tindria un fort ressó a Catalunya, donada la forta integració
de la producció catalana ais mercats europeus. Tanmateix, la forta inestabilitat
económica que els altres mercats internacionals pateixen, i la notable reducció deis
esforcos diplomátics per tal de generar un clima obert i óptim per al comerc
internacional, serien dos importants factors que definirien la rápida pérdua del
creixement económic a Catalunya. Es prou conegut que en temps d'inestabilitat
económica els inversors de capital redirigeixen les seves estratégies cap a valors mes
segurs, com la propietat immobiliária o cárteres amb una forta composició de valors
fixes (obligacions). Aixó vol dir una relativa descapitalització a sectors i iniciatives que
es perceben amb mes risc, i una relativa baixada del volum de capital a la borsa (amb
els valors amb mes volatilitat). Per tant, aquesta rápida descapitalització en els sectors
productius mes importants, com ara industrial i de servéis, porta conseqüéncies molt
negatives per al creixement. Les empreses troben dificultáis per financar possibles
expansions. Simultániament, la forta inestabilitat al tema de treballadors porta a
mantenir una actitud de cautela i reserva peí que fa a Fampliado de plantilla i peí que
fa a les iniciatives de les empreses per a la qualificació i educació continua del seu
personal. Tot aixó ve acompanyat per una notable disminució del consum privat, que
ni tan sois les clares polítiques expansíonistes (tot i desafiant els limits del pacte
d'estabilitat de Maastricht) aconsegueixen millorar. L'impacte d'aquesta situació és
especialment virulent a Catalunya. La forta composició de petites empreses fa que
Festructura industrial sigui mes sensible a aqüestes tendéncies, principalment peí que fa
a la pérdua de mercat. De totes maneres, hi ha una possibilitat que Catalunya no surti
tan malparada d'aquesta situació. Les petites empreses familiars de Catalunya han
tingut tradicionalment la tendencia a no endeutar-se massa, és a dir, una forta
tendencia a Fautofinancament. Aixó vol dir que la manca de capital desitjós de invertir,
o les dificultáis del sector financer en general, poden no teñir una incidencia tan
immediatament negativa. Si l'escenari 5 deis "veínatges turbulents" no té una llarga
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durada, les empreses catalanes que contessin amb sólids recursos financers propis
podrien sobreviure bé a curt i mig termini.

3.6 Els canvís paradigmátics a la fi deis noranta

Des del meu punt de vista la fi deis anys noranta ha portat uns importants canvis
paradigmátics que poden teñir incidencia en la definido de la Catalunya i l'Europa del
2010.

Quins trets caracteritzen aquests canvis, i quina ruptura hi ha amb la resta deis "felicos
anys.noranta"? Per donar resposta a aixó analitzarem tres dimensions: els trets de
l'economia internacional, la nova dinámica de la política internacional, i els nous valors
que están emergint en la societat internacional.

Economía internacional

Els analistes económics coincideixen a parlar al 2001 del comencament d'una recessió
económica ais EUA (o si mes no, d'una forta desacceleració que pot conduir vers una
recessió), així com d'importants dificultats económiques al Japó. Malgrat les repetides
intervencions de la Reserva Federal americana al llarg de tot el 2001 baixant els tipus
d'interés, s'ha aconseguit redrecar la caiguda de l'índex de creixement económic.
Aquesta forta intervenció des de la política monetaria es combinará amb una relativa
expansió de la política fiscal, quan les reduccions d'impostos del govern Bush es facin
efectives.

Peí que fa a Europa, i mes específicament a la zona euro, les expectatives de
creixement s'han reduit des del mes de setembre. Diversos analistes coincideixen en
assenyalar que l'economia europea és forta i sana, pero les previsions del creixement
delJPNB peí 2002 son avui del 1,5 %, contrastant amb el 2,2 % d'abans de l'atac al
World Trade Centre. L'anomenat "pacte d'estabilitat" limita de forma notable el marge
d'acció de la política pressupostária en prohibir déficits públics mes enllá del 3% del
PNB. Per altra banda, el Banc Central Europeu haurá de teñir una política cauta pero
possiblement activa tot reduint els tipus a la zona Euro si en els propers mesos
sorgeixen pressions inflacionistes.

Aquesta inestabititat va comencar ja a la primavera de l'any 2000, quan els índexs deis
mercats borsaris de noves empreses d'alta tecnologia van caure espectacularment,
especialment al Nasdaq. Aquest va ser potser el primer símptoma de que l'anomenada
"nova economía" estava arribant a la seva fi (parcialment al menys). La "nova
economía" generalitzá ais anys noranta la idea que les noves tecnologies, la
globalització i Pestabilitat macro-económica suposaven un nou paradigma económic en
el qual les normes de la "vella economía" ja no eren valides. Entre altres coses, la nova
economía suposava la desaparició deis cicles económics, 1'imparable i infal-lible avene
de les empreses d'alta tecnologia en un context d'economia oberta i globalitzada, i
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sobretot, un creixement económic permanent deslligat de la problemática de l'atur i la
inflado. Amb les baixes perspectives de creixement de les economies americana i
europea a la fi del 2001, els mites de la nova economía han caigut rápidament. Els
cicles existeixen, i les noves tecnologies no son l'únic parámetre de creixement.
Malgrat que la majoria deis economistes declaren morta i enterrada la nova economía,
n'hi ha d'altres que suggereixen que aquesta encara té elements válids
(fonamentaiment peí que fa a la qüestió d'incloure les noves tecnologies en la mesura
de la productivitat).

Un deis llegats mes importants deis anys noranta és la globalització económica, entesa
no solament com una mera liberalització deis mercats de béns i capital, sino també com
la creixent institucionalització deis mares mundials per la govemanca de l'economia.
En aquest darrer aspecte, cal remarcar la importancia de la creació de l'OMC
(Organització Mundial del Comerc) com a consolidació organitzativa de les rondes de
negociació del GATT. La Xina acaba de negociar la seva entrada a l'OMC, i Rússia
n'está ultimant les negociacions, la qual cosa és un element de gran relleváncia per a
l'economia internacional. D'altra banda, al llarg deis anys noranta es varen firmar nous
acords de comerc internacional sobre temes com drets de la propietat intel-lectual i el
sector servéis, ambdós centráis peí que fa a l'estructura de comerc internacional, pero
encara amb molts punts oberts (especialment peí que fa al primer). També cal recordar
que els anys noranta foren els anys de consolidació de les reunions d'alt nivell del G8,
o la década en qué es van desenvolupar i consolidar nous acords de comerc regional
com el NAFTA o el Mercosur.

La inestabilitat económica des del 2001 pot suposar que aquests mares
institucionalitzats de cooperació en el camp económic visquin importants dificultáis.
Aixó no significa que els fluxos de comerc internacional s'aturin o disminueixin com a
tais. Significa mes aviat que les possibilitats d'establir acords i solucions multilaterals
ais problemes que aquests fluxos sempre plantegen poden ser menors. És a dir, que els
mecanismes unilaterals o bilaterals siguin preferits ais multilaterals, amb el seu
corresponent impacte sobre les economies menys afavorides.

La fallida ronda de negociacions de Seattle (desembre 1999), va deixar moits punts
sense resoldre en el si de l'estructura del comerc internacional. La reunió ministerial
del novembre del 2001 a Doha (Qatar) va precisament iniciar una nova ronda de
negociacions. Els esforcos diplomátics d'aquests dies (principalment del president de
l'OMC, el Sr. Moore) van encaminades a posar de relleu mes que mai la importancia
d'arribar durant els propers anys a acords amplis que garanteixin Pestabilitat global i
l'obertura deis mercats (principalment deis paísos desenvolupats). Pero Tactual
situació d'inestabilitat económica i política pot influir negativament en els esperits de
voluntat negociadora.

Tot aixó es troba en un context on el moviment antiglobalització ha avancat fortament
en els darrers anys (des del 2000). La protesta és poc clara, per contradictoria. Per una
banda es critica la desigualtat económica mundial i la miseria en els paísos pobres, per
altra banda no es vol avancar en l'obertura deis mercats intemacionals ni en els
mecanismes de governanca mundial d'aquesta (com ara l'OMC), que son els que
justament poden incidir-hi positivament.
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Política internacional

Si els canvis a l'economia internacional han estat clars i contundents els darrers dos
anys, la política internacional va transformar-se profundament Til de setembre del
2001.

L'atac terrorista ais EUA va trencar amb tota una década d'estabilitat política des del
final de la guerra freda (1989). Les seves conseqüéncies son ara per ara poc clares, en
termes del nou paper deis EUA a nivell mundial, l'equilibri regional a l'Orient Mitjá i a
Asia Central, i la nova dimensió de seguretat a nivell global.

Aquest atac va teñir dos aspectes insólits. En primer lloc, mai un atac terrorista a un
país ̂ occidental havia tingut una dimensió tan gran, amb tantes pérdues de vides
humanes civils. En segon lloc, els EUA mai havien experimentat un atac en el seu propi
territori nacional continental (Pearl Harbour es traba a í'Oceá Pacific i era una base
militar).

Pero per damunt de tot, peí que fa a l'ordre polític internacional aquest atac terrorista
té dues possibles conseqüéncies. En primer lloc, tot el concepte de seguretat s'ha de
repensar. Tradicionalment rarticulació de la defensa nacional es basa sobre la idea d'un
enemic extern i clarament identificable que ataca o amenaca. La qüestió de la seguretat
interna és una tasca diferent, basada en la idea de Hei i ordre (policía i sistema judicial) i
en protegir Pestabilitat interna (servéis d'intel-ligéncia que controlen grups extremistes
nacionals). Amb aquest atac, la línia divisoria entre seguretat interna i externa queda
poc clara. És per aixó que les iniciatives de donar mes capacitat d'acció ais servéis
secrets nacionals ha estat un tema de debat polític a tot arreu, amb la por que la
capacitat de control democrática es vegi reduída.

Una segona conseqüéncia de l'atac terrorista a l'ordre internacional és la seva dimensió
religiosa i cultural. Durant la guerra freda, la dimensió de conflicte estava basada en
ideologies oposades: dos sistemes polítics i económics diametralment diferents
confrontáis per les seves ambicions d'expansió i de mutua desconfianca. Amb el
terrorisme fonamentalista islámic, la qüestió religiosa i cultural es troba en el primer
pía, i és molt mes difícil de tractar donada Palta dimensió d'identitat i de sensibilitat
que comporta. Huntington, en el seu llibre "The Clash of Civilisations" va preveure
justament aquesta accentuació de la dimensió religiosa-cultural en la política
internacional. Malauradament, ho fa en termes molt pessimistes i té el defecte de
presentar-hi les diferents civilitzacions en termes molt poc matisats. Aquest és
justament el risc mes gran que suposeri l'atac a Nova York i Washington, i les
subseqüents represálies americanes a Afganistán: una radicalització del món musulmá i
del món cristiá/occidental, on les posicions moderades (com ara les de Pakistán, Arabia
Saudita, Egipte i Jordania) es veuen presoneres i incapaces de mantenir Pestabilitat en
la qual han participat tan activament durant els darrers 15 anys.

Tot aixó també ha tingut un efecte menys visible, pero igualment important: el
reforcament del paradigma "realista" a la política exterior deis EUA, on els aspectes de
seguretat nacional, entesos com a seguretat basada en capacitat d'acció militar, es
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sobreposen a quaísevol altre tema, com ara el creixement económic o la cooperació
internacional.

Nous valors i dinámigues socials

Totes aqüestes transformacions polítiques i económiques deis darrers dos anys han
estat combinades amb l'aparició de nous valors i dinámiques socials, que cal resumir
breument.

Creixement de les ONGs. Al llarg deis anys noranta s'ha produit un creixement
important de les organitzacions no governamentals de tot tipus: d'interés económic i
social, grass root movemetUs, veinals, caritatives... Sembla que la societat civil ha estat
dinamitzada mostrant una gran capacitat d'iniciativa i de mobilització. L'ús massiu de
les tecnologies de la informació i comunicació és un factor a teñir en compte en aquest
sentit.

Moviments antiglobalització. Els carrers de Seattle van experimentar una auténtica
batalla campal entre manifestants i policía local just abans de la reunió ministerial de
POMC que havia d'inaugurar la fallida ronda del miMenni. Maíauradament, sembla que
aquest tipus de disturbis s'han convertit en práctica habitual (Góteborg, Genova,
Barcelona). La violencia deis manifestants va ser replicada per la policía, en una espiral
de por i provocacions que va dominar durant hores. Els moviments anti-globalització
van perdre la seva innocencia. Mes que ^grups d'interés, aquests grups son el que
s'anomena grass root movemenis (moviments socials de base), caracteritzats per una
estructura organitzativa molt débil, pocs recursos económics, accions de tipus ad-hoc
(mes que campanyes de llarga durada), i una dinámica bottom-up, amb el que aixó
suposa en termes d'inconsistencia d'arguments/objectius i en termes d'ampla capacitat
de mobilització. El moviment Attac és potser el mes representatiu en aquest sentit. No
ens detindrem aquí a analitzar-ne els arguments ni la composició. Cal només dir que
Attac ha experimental un creixement extraordinari en els darrers dos anys, i que aquest
és el resultat de la insatisfacció popular vers els efectes de la globalització.

Xenofobia a Europa. Sembla que a molts europeus els resulta refutable la idea d'una
societat multicultural. Les clares tendéncies xenófobes i racistes a Europa des de
mitjans/finals deis noranta s'han consolidat en molts casos en el discurs polític de nous
i vells partits, com ara a Austria, Dinamarca, Franca, Alemanya i Bélgica. El discurs
xenófob es troba a tots els paísos europeus, independentment que s'hagi articulat
políticament o no. L'actitud negativa en contra deis estrangers, particularment contra
els immigrants d'origen musulmá i no-occidental, és malauradament una clau important
a les nostres societats. Els processos d'exclusió social han tingut a vegades casos
dramátics (com El Ejido), i a vegades simplement s'han trobat en el dia a dia (els
mitjans de comunicació a Dinamarca).

Societat de risc. Amb aquest concepte, desenvolupat per el socióleg alemany Ulrich
Beck, s'entén la nova dinámica de les societats capitalistes avancades on es prioritzen

17



els valors de disminució de risc de salut i medi ambient. Aquesta és una resposta social
clarament postmaterialista i postmoderna, en la qual hi ha un procés d'autoreflexió en
qué Pobjectiu de producció económica i benestar material perd la seva posició central.
Es a dir, en la societat de risc és mes important teñir un control de substancies
químiques en els productes alimentaris, que la possibilitat de produir mes a baixos
preus. Es a través de la idea que vivim en una societat de risc que podem entendre el
procés de fort rebuig social ais productes transgénics (Organismes Modificats
Genéticament, OMGs) i a una forta consciéncia medi ambiental.

4. Recomanacions per a una acció pública en suport de la
competitivitat a la primera década deis 2000

Aquesta secció desenvolupa unes recomanacions esquemátiques en relació a les
tendéncies vinents. En primer lloc, es presenten unes recomanacions generáis, i a
continuació unes recomanacions mes especifiques per a la política educativa, de
recerca i industrial.

4.1 Línies generáis d'acció pública a Catalunya

La competitivitat de P economía catalana s'ha de basar en la capacitat d'explotar
óptimament les seves competéncies individuáis i coMectives, i en la capacitat de
desenvolupar mecanismes per a millorar Padaptació i flexibilitat organitzativa.

Elements que s'haurien de desenvolupar:

Necessitat de desenvolupar una visió de conjunt de l'acció pública en suport de la
competitivitat: posar explícitament les complementarietats i els efectes sinergetics de
les diverses línies d'acció (política educativa, de recerca i industrial), cercant de
desenvolupar intensament aquests punts sinergetics, mitjancant uns objectius comuns.

Mobilitzar mes obertament les xarxes d'actors privats i públics al voltant de les
polítiques publiques i de la visió general sobre la competitivitat. Aquesta mobilització
s'hauria de veure com la necessitat d'introduir mecanismes de participació democrática
i deliberació política que reforcin els mecanismes formáis de representativitat, al mateix
temps que s'evita una visió desenvolupada eminentment per la classe política (partits i
administració) sense cap atractiu per a la societat civil i els actors mes cabdals.

Cooperació amb ajuntaments i d'altres administracions locáis. Alguns ajuntaments
catalans están llencant iniciatives molt interessants (com ara el pía estratégic de
Granollers) en les quals la competitivitat hi té un paper central. Caldria generar
mecanismes oberts de debat i d'intercanvi d'experiéncies locáis bo i recolzant les
bones practiques i donant-les a conéixer amplament a Catalunya.

Generar sinergia interdepartamental en el si de Padministració de la Generalitat. Els
espais d'acció funcional son importants per a una administració pública, sigui la que
sigui. Malauradament, a vegades les barreres institucionals i el proteccionisme
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competencial deis diferents departaments dificulten una acció pública mes decidida per
interfuncional. La competitivitat és un tema molt complex que creua horitzontalment
moltes árees sectorials, i en el qual cal generar ponts i estratégies comuns, mes que
divisions internes.

4.2 Política educativa: una revolució pedagógica

Amb el programa "Ensenyament 2000-2004" s'ha produit un pas important peí que fa
a la modernització del sistema educatiu a Catalunya.

L'actual situació de creixent incertesa económica posa encara mes de relleu la
importancia de desenvolupar un capital huma capac d'impulsar i ampliar les seves
competéncies, i adaptar-se constantment a noves situacions i contextos de competició
internacional. Per tant, ara mes que mai, l'acció pública catalana en tema d'educació ha
d'experimentar una transició de Tactual enfocáment a "Pensenyament" cap una nova
concepció de Taprenentatge".

La política educativa catalana necessita una petita revolució. Una revolució en la qual
es qüestioni la tradicional perspectiva que l'educació és una transmissió de
coneíxements des del professor a Palumne (ensenyament), i on es desenvolupi un nou
enfocáment en el procés d'aprenentatge. Qué significa aixó? Que s'hauria d'impulsar
d'una manera contundent la introducció d'innovacions pedagógiques que estimulin el
desenvolupament de les capacitats de raonament autónom deis alumnes i la seva
capacitat de donar solucions a problemes complexes, i no, com ara, las capacitats
memorístiques i d'absorbiment passiu de coneixements factuals transmesos peí
professor. L'educació a Catalunya s'enfoca excessivament vers la transmissió de
coneixement ais alumnes, i no tant vers la generado de coneixement com a tal. El
resultat és que els estudiants son fortament socialitzats a teñir una actitud passiva i
d'obediéncia, seguint estrictament les pautes del contingut expressat peí professor.
Una nova pedagogía hauria d'incidir en estimular els estudiants a través de noves
formes pedagógiques amb mes diáleg i comunicació amb el professor, amb mes
autonomía per part deis estudiants.

4.3 Política de recerca: un nou contráete social per la ciencia

Amb els tres plans consecutius de recerca, Catalunya ha apostat defmitivament per la
ciencia i la tecnología com a mitjans per reforcar les capacitats competitives deis
sectors productius i per desenvolupar capital huma en el camp científic.

No obstant, el paper del financament públie a la recerca científica és un tema que s'ha
estat debatent fortament a tota Europa en els darrers anys, sota l'anomenat "nou
contráete social de la ciencia". Veus critiques assenyalen que a Europa es troba massa
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financament públic i relativament poc financament privat de fa recerca. Aquest fet ha
portat a una reflexió general sobre la necessitat de repensar el paper subsidian de
l'acció pública, evitant la situació en qué els diners públics simplement substitueixen les
inversions privades que s'haurien fet igualment. Per tant s'ha posat de relleu la
necessitat de concebre el financament públic no com un bé en si mateix, sino mes aviat
per la seva capacitat multiplicadora i canalitzadora allá on el financament privat no hi
arriba. A Catalunya aquesta reflexió es fa encara mes necessária si tenim en compte
1'existencia deis fons europeus (Programa-marc de recerca) i deis fons Estatals (Plan
Nacional de Investigación), que ja constitueixen una base financera important. Amb
altres paraules, cal una reflexió per evitar que a Catalunya hi hagi un excés de
financament públic que desincentivi parcialment fluxos d'inversió privada en aquest
ámbit. Dit altrament, cal trobar el "nitxo" apropiat on l'acció pública catalana hi
complementi i no substitueixi la inversió privada, i on no dupliqui tampoc altres fonts
de financament públic.

Cal fer mes esforcos en la dimensió horitzontal deis plans de recerca, i en la seva
fundó articuladora del sistema d'innovació a través de la creació i suport mes decidit
d'institucions pont entre el món de la industria i de la recerca, aprenent deis casos
d'éxit (LGAI) i deis casos en els quals l'éxit ha trigat en arribar (Pare Tecnológic). Per
aixó cal una cooperado fluida i consensuada amb associacions industriáis i amb
ajuntaments/governs locáis.

4.4 Política d'innovació: una posició mes central

El pía d'innovació 2001-2004 és un pas significatiu i ben formulat peí que fa ais
esforcos de l'acció pública envers Particulado del sistema d'innovació cátala. Donades
les seves grans potencialitats, caldria, dones, atorgar-li una posició mes central dins les
estratégies globals d'acció de la Generalitat, així com una capacitat d'acció per tal de
mobilitzar eficientment actors privats del món de la industria a través de xarxes mes
obertes on l'intercanvi de coneixement i experiéncies es combini també amb una base
de reflexió i de revisió del paper deis actors públics per fomentar la innovació.

Establir mecanismes i fórums de reflexió comú és cabdal si les ambicions per fomentar
la innovació s'han de realitzar. Un d'aquests mecanismes és justament l'exercici de
"foresight", que arreplega sota una clara metodología l'análisi deis esdeveniments
futurs i possibles en el camp de la tecnología i la innovació, per tal d'anticipar-hi íes
accions individuáis i col-lectives mes adequades. Moltes regions europees han
comencat a fer ús d'aquesta eina, que per altra banda estimula Pautoreflexió
coi-lectiva en aquest camp.
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CAPÍTOL 3.
La competitivitat empresarial i territorial de Catalunya en 1'Europa del 2010

Xavier Castañer*

* Agraeixo sincerament a Montserrat Pinyol el seu suport lingüístic i a Lluís Bonet,
Alfons Calderón, Eduard Casajuana, Joan Castan, Francesc Castañer, Lorenzo
Giner, Josep Grau, Cristina Marsal, Magda Martí i Joan Roca els seus comentaris a
una versió previa d'aquest document. Finalment, vull agrair també els comentaris i
suggeriments fets per en Ricard Ramón en nom de la Fundació Jaume Bofíll.

Introducció

Aquest informe planteja les conseqüéncies que cadascun deis cinc escenaris

per a l'Europa del 2010 (European Commission, 1999) poden teñir per a Catalunya

en l'ámbit de la competitivitat i el seu foment.

L'informe s'estructura en cinc parts. En la primera part, defíneixo el

concepte de competitivitat, tant a nivell empresarial com a nivell territorial. En la

segona part, defíneixo el terme polítiques de foment de la competitivitat tant

empresarial com territorial i repasso breument Pevolució d'aquestes polítiques peí

que fe a l'acció de la Generalitat de Catalunya durant el període 1979-2001. En el

tercer apartat, el nucü de l'informe, descric les conseqüéncies que cadascun deis

cinc escenaris podria comportar per a la competitivitat empresarial i territorial del

Principat i l'acció del govern de la Generalitat de Catalunya en relació a aquesta en

rhoritzó del 2010. El quart apartat sintetitza els trets mes carácterístics deis

escenaris que es deriven per a !a Catalunya del 2010. Finalment, 1* informe es clou

amb algunes reflexions personáis sobre els reptes del futur desenvolupament

económic de Catalunya.



1. Qué és la competitivitat? Competitivitat empresarial i competitivitat

territorial

En l'ámbit economicoempresarial se sol definir el terme competitivitat com

posició relativa, és a dir, la posició d'un actor económic respecte els seus

competidors1. Hom empra el terme competitivitat per referir-se tant a empresas

individuáis -competitivitat empresarial- com a íerritoris -competitivitat territorial

(Boisot, 1990; Porter, 1990; Guerrero, 1995; Puig etal, 1996; Porter, 2000)2.

La competitivitat empresarial és la posició d'una empresa en aquells

mercats tgeográfics en els quals comercialitza els seus productes o servéis, mesurada

a través».de la seva quota de vendes en cadascun d'ells (Guerrero, 1995)3. Aixi, al

parlar de la competitivitat empresarial a Catalunya, em refereixo a la de les

empreses localitzades a Catalunya en relació a les empreses situades a la resta de

l'Estat espanyol o en altres estats amb les quals competeixen, siguí en el mercat

cátala, la resta del mercat espanyol o altres mercats. Quan hom parla de les

empreses localitzades a Catalunya ens podem referir a dos tipus d'empreses: (1) les

empreses amb seu a Catalunya, i (2) les empreses amb centres productius o activitat

comercial a Catalunya, que poden o no teñir la seu a Catalunya. A l'efecte d'aquest

informe, per empresa catalana s'entén l'empresa que té un establiment productiu o

comercial a Catalunya.

Mentre que les empreses competeixen per uns determináis clients en un o

diversos mercats geográfics, els territoris, és a dir, les comunitats polítiques que

1 Cal no confondre la competitivitat (que és una qualitat d'un actor económic) amb la
competencia, que és el grau de rivalitat que existeix entre les empreses presents en un determinat
mercat (Guerrero. 1995).
' Durant els anys noranta i en relació a Porientació de les polítiques industriáis estatals es va
produir un intens debat sobre si era convenient aplicar el terme competitivitat ais territoris de la
mateixa manera que s'aplica a les empreses (Krugman, 1994). El debat se centrava en les
conseqüéncies potencialment negatives que, segons alguns autors com Krugman, l'émfasi en la
competitivitat territorial podía teñir com a justifícació del proteccionisme i de les subvencions i
aiudes a empreses domestiques (conegudes com a campions nacionals).
3 El concepte de competitivitat empresarial s'associa aquí a la capacitat actualitzada de l'empresa
de vendré els seus béns, és a dir, al resultat d'aquesta capacitat, mes que no pas a la capacitat
futura de mantenir o augmentar quota de mercat Í generar mes rendes. Per a una análisi de la
competitivitat territorial orientada al futur, vegeu Porter, Sachs Í Warner (2000).



teñen un cert poder o autonomía política, competeixen per atraure activitat

económica, ja sigui de manera directa a través de la inversió directa estrangera

(IDE) que comporta Pestabliment d'establiments empresarials i la creació

d'ocupació, com de manera indirecta mitjancant Patracció de recursos humans o

infraestructures internacionals. Així, hom pot definir el concepte de competítivitat

territorial com Patractiu d'un territori per a Pactivitat económica en general i la

IDE en particular, el qual depén de factors com la quantitat i qualitat del capital

huma i de les infraestructures localitzades en el territori. Conseqüentment, quan em

refereixo a la competitivitat de Catalunya com a territori ho faig en relació a altres

regions de PEstat espanyol (com el País Base o la Comunitat Autónoma de Madrid)

o d'arreu del món (Lombardia, Rhone-Alpes, Baden-Wüttemberg, els paisos de

Pest d'Europa, el Marroc o els paisos asiátics).

Lógicament, existeix una interrelació entre competitivitat empresarial i

competitivitat territorial, donat que les empreses (fins i tot les d'internet) es

localitzen en aquell territori on poden nodrir-se de determináis recursos per dur a

terme llurs activitats (a no ser que ho hagin de fer per abastir la demanda local quan

els costos de transport son elevats o per motius regulatoris). Per tant, la

competitivitat de les empreses ve determinada, a banda de llur estrategia , recursos i

organització (Porter, 1985; Barney, 1986), per la quantitat, cost, productivitat i

qualitat deis recursos materials i humans així com del marc institucional i cultural

que el territori on están localitzades ofereix (Porter, 1990; North, 1990).

Inversament, la competitivitat d'un territori depén de les inversions en el

desenvolupament de recursos (sobretot peí que fa a la formació deis treballadors i a

la millora deis processos de gestió) que les empreses situades en aquest territori

realitzen. La qualitat deis equipaments, la tecnología de producte, els processos de

De íct, part de 1'estrategia empresarial, consisteix en determinar la naturalesa i la localització de
les diferents activitats que l'cmpresa porta a terme. En el cas de les empreses que s'han
internacionalitzat, és a dir, que teñen presencia comercial o productiva fora del país d'origen, llur
competitivitat també es veu afectada per la quantitat i qualitat deis recursos deis territoris forans
on s'han instal.lat.



producció, els recursos humans i la gestió organizativa de les empreses localitzades

en el territori determina en gran part l'atractiu del territori per a possibles inversors

tant doméstics com estrangers peí que suposa en quant a la possibilitat de

contractar personal capacitat (Saxenian, 1994) i la disponibilitat de proveídors

qualifícats (Porter, 1990).

Tanmateix, a mes deis recursos del conjunt d'empreses establertes en el

territori hi ha altres factors que influeixen en la competitivitat territorial. D'una

banda, existeixen recursos i factors d'abast sectorial, com els centres de recerca i

associacions sectorials (Best, 1990; Porter, 2000). D'altra banda, ens trobem amb

dos tipus de factors própiament territorials: per un cantó, l'estoc actual de recursos

tangibles i intangibles deis quals disposa un territori (com son els recursos naturals,

les infraestructures de transport i comunicació, el capital huma, la qualitat de vida i

els valors socials) i d'un altre, els sistemes que en el decurs del temps contribueixen

en major o menor mesura a l'augment d'aquests estocs, com és el cas del sistema

d'ensenyament (primari, professional i universitari), el flnancament de i incentius a

la recerca, i en general el conjunt de mesures de suport de les diverses

administracions publiques que conflueixen en el territori. A mes, cada territori

presenta un grau diferent d'esperit empresarial, en gran mesura influít per l'actitud

social envers l'activitat económica i la iniciativa empresarial (Porter, 1990; Fuella et

al, 1995; Puig et al, 1996). El quadre següent llista els diferents factors de

localització de l'activitat económica que se solen esmentar en la literatura (Porter,

2000; Hermosilla, 2001).

Quadre 1. Factors determinants de la competitivitat territorial (o de la IDE)

A. Estocs de recursos:

1- Quantitat, cost, productivitat i qualitat deis recursos humans

2- Cobertura, cost i qualitat de les infraestructures de transport (ports,

aeroports, xarxa ferroviaria i de carreteres) i comunicacions (xarxes de fibra

óptica)



V

3- Recursos naturals (clima, paisatge, petroli, minerals,...)

B. Fluxos d'alimentació deis estocs de recursos

4- Qualitat del sistema d'ensenyament (peí que fa a l'adequació a les

necessitats presents i ñitures del teixit económic)

5- Dimensió i qualitat del sistema d'innovació i recerca

6- Grau de protecció mediambiental

C. Actituds, valors i percepcions socials:

7- Actitud social envers I'activitat empresarial

8- Esperit emprenedor, orientació al risc i ¡'experimentado :

9- Valor de l'aprenentatge

10- Qualitat de vida: seguretat i convivencia ciutadana, qualitat de l'oferta

sanitaria, gastronómica i cultural

11- Solidaritat i protecció social (fiscalitat)

D. Marc institucional, legal, polític i administratiu:

12- Marc regulador estable i respectuós amb la propietat (privada i

intel.lectual)

13- Estabüitat política

14- Grau d'intervenció de l'administració en I'activitat económica

15- Manca de corrupció política i administrativa

16- Absencia de burocracia administrativa innecessária

Donada la creixent mobilitat deis factors que la liberalització deis diferents

mercats suposa, els factors territorials que cobren mes importancia son aquells que

son immóbils o difícils d'imitar, com la qualitat de vida, el clima, el paisatge o

1'esperit emprenedor.

Es important assenyalar que els escenaris Europa 2010 preparáis per la

Comissió Europea, i en els quals aquest informe es basa, no fan gaire esment a la

situació competitiva de ¡'economía europea en relació a altres blocs o árees

comerciáis (com la North American Free Trade Association o l'Association of



South East Asian Nations), sovint limitant-se a comentar el grau esperat de

creixement de 1'economía europea en el seu conjunt. El lector interessat en

1'informe original tampoc no trobará gaire discussió sobre 1'existencia de

diferenciáis de competitivitat dins la propia Unió Europea (UE), encara que en la

majoria deis escenaris se solen esmentar disparitats regionals en termes de renda

disponible.

2. Les polítiques de foment de la competitivitat. Definido i evolució a

Catalunya

En aquesta secció, primer deñneixo el concepte de polítiques de foment de

la competitivitat i després descric les característiques básiques de 1'evo lució

d'aquestes polítiques peí que fa a l'acció de la Generalitat de Catalunya en aquest

ámbit des de la recuperado de la democracia el 1978 fins a fináis de 2001.

a. Definido del concepte de polítiques de foment de la competitivitat

La política de foment de la competitivitat és una política de recent creació

terminológica, si és que es pot parlar própiament de tal política com una política

integrada, coherent. En realitat, ens trobem amb diferents polítiques que

tradicionalment s'han formulat de manera independent i amb la intervenció de

actors diferents, pero per a les quals cada vegada mes la competitivitat esdevé un

deis objectius fonamentals que les motiven si mes no en el discurs politic i legal

(Guerrero, 1995).

A banda de la política macroeconómica entesa com el conjunt de les

polítiques press upo star ia, de tipus de canvi i interés i de rendes (Guerrero, 1995),

que s'orienta cap a l'augment de la competitivitat en costos i que fíns fa poc ha

correspost només ais estats, el nucli d'alló que avui es denomina política de foment

de la competitivitat s'ha anomenat tradicionalment política industrial, és a dir, la

5 Per a alguns autors (Porter, 2000) la competitivitat d'un país es mesura peí* la taxa de creixement
de la seva renda per cápita.



intervenció directa i indirecta de 1'administrado sobre el teixit industrial del

territori. La política industrial directa es tradueix en la propietat pública d'empreses

o grups industriáis i en les accions de reconversió i racionalització sectorials, mentre

que la política industrial indirecta consisteix en la provisió d'incentius horitzontals

al conjunt del teixit empresarial d'un territori, els quals promouen determinades

conductes empresarials com Fexportado o la col.laboració interempresarial així

com "nous" factors de competitivitat (Guerrero, 1995) com son la recerca i el

desenvolupament (R+D), la certificació de productes i processos, el disseny

industrial o Fadopció de practiques de gestió com la qualitat total.

Malgrat Fexisténcia de contribucions prévies (Piore i Sabel, 1984), Fobra de

Porter (1990) sobre Favantatge competitiu de les nacions ha tingut sens dubte un

impacte clau en Femergéncia i institucionalització de la política de foment de la

competitivitat. Segons Fanomenada teoría del "diamant" (Porter, 1990),

Favantatge competitiu de les nacions depén de quatre factors: : Fexisténcia de

recursos territorials de qualitat, de sectors de suport connexes , un alt grau

d'exigencia i protecció deis consumidors locáis, i de rivalitat empresarial a nivell

local.

Fruit del debat desencadenat per Fobra de Porter (1990) , a inicis deis

noranta en alguns ámbits com el comunitari (Bangemann, 1992, 1993; European

Commission, 1994), el nord-americá (Senat deis EEUU, 1990) i el cátala (Monitor,

1992; Departament d'Indústria i Energía, 1994), les administracions respectives van

adoptar el terme de política de foment de la competitivitat, subsumint-hi el conjunt

6 Segons Guerrero (1995) la única variable competitiva a nivell empresarial és el cost. Citant a
Cañáis (1991): Guerrero argumenta que, en contra del que proposa Porter (1985), el Hderatge de
cost i la diferenciado no son dues estratégies distintes. Segons Guerrero (1995), la diferenciado
implica l'obtenció d'un producte diferent, de qualitat superior a un cost relativament mes baix que
el deis competidors. Per a Guerrero (1995), el que compta és la relació preu/qualitat. Tanmateix,
el que Poiler (1985) argumenta és que l'empresa que intenta minimitzar els seus costos no pot al
mateix temps perseguir una estrategia de diferenciado basada per excmple en la R+D la qual
comporta despeses importants. Així mateix, diferents treballs (Jacobsen, 1988) han posat de
manifest com les despeses de publicitat i en R+D expliquen en gran part les diferencies entre
enipreses en els seus resultáis económics. Está ciar, pero que la dimensió cost té sempre un paper
rellevant.



de programes de política industrial ja existents, com els programes de suport a la

innovació tecnológica, i afegint-hi alguns de nous com els de la promoció de la

qualitat o la collaboració interempresarial, en especial, en l'ámbit local per a la

promoció de "clusters" a través de l'establiment o reforcament de relacions entre

clients i proveídors. L'objecte d'aquestes polítiques es van estendre també ais

servéis. Paral.lelament es fa un major émfasi en la política de defensa de la

competencia per tal de fomentar un major grau de rivalitat a nivell local, nacional i

comunitari .

Tánmateix, l'acció pública no sois té efectes en la competitivitat empresarial

mitjancant les polítiques industrial, de defensa de la competencia i de defensa del

consumidor. Les polítiques sociolaboral, fiscal, energética, mediambiental,

d'infraestructures i d'universitats i de recerca també afecten la capacitat de les

empreses localitzades en un determinat territori de competir amb empreses situades

en altres territoris (Puig et al., 1996). Ens enfrontem aquí a la naturalesa sistémica

de la competitivitat territorial, en el sentit que diferents factors que la determinen

interactuen mútuament i influeixen simultániament en la competitivitat empresarial.

Tánmateix, les administracions publiques solen enfrontar aquesta realitat complexa

de manera reduccionista, actuant de forma aíllada sobre cada un deis factors a

través de polítiques "sectorials" (com la política laboral o 1'energética), sense

considerar la coherencia i l'impacte global del conjunt de polítiques .

Val a dir que, en general, els escenaris per a PEuropa del 2010 que serveixen de

base per aquest informe no es refereixen específicament al foment de la

competitivitat (empresarial o territorial) quan discuteixen el paper de les

administracions publiques en relació a l'economia. Tánmateix, sí que fan referencia

7 Diversos autors coincideixen a assenyalar que la pérdua de competitivitat de l'economia
espanyola durant la primera meitat de la década deis noranta es degué en gran mida a la manca de
competencia en el sector servéis, fct que aparentment comporta un encariment deis costos de la
producció industrial (Hermosilla, 1994; Espina, 1995; Petitbó, 1995; Fernández-Ordóñez, 2000).
Aquest diagnóstic porta a que diverses iniciatives del govern central, liderades peí Tribunal de



a canvis en la normatives laboral, fiscal i mediambiental que afecten els costos

empresarials i, conseqüentment, la competitivitat empresarial i territorial. Per tant,

en la identificació de les conseqüéncies deis escenaris Europa 2010 per a Catalunya

que faig mes endavant també els tindré en compte .

b. Evolucio de les politiques de foment de la competitivitat de la Generalitat

de Catalunya

Malgrat que en aquest apartat em centro en l'actuació de la Generalitat peí

que fa al foment de la competitivitat empresarial i territorial de Catalunya, cal no

oblidar que sobre el territori del Principat hi conflueix també l'acció de la Comissió

Europea, el govern de l'Estat espanyol i les administracions provincials, comarcáis i

locáis 9.

Des de Paprovació de l'Estatut d'Autonomía el 1979, la política industrial

de la Generalitat de Catalunya s'ha vist en gran mesura determinada per la política

industrial del govern central, la qual a partir del 1986 ha estat en gran part influida

per la política de foment de la Comissió Europea, especialment en els camps de la

recerca, el desenvolupament regional i la formació. Malgrat aixó, la Generalitat,

especialment a partir de 1985, també ha portat a terme importants iniciatives,

algunes de les quals han estat pioneres a Espanya i, potser, al conjunt d'Europa,

com és el cas de la iniciativa de suport ais "clusters" (Conejos et ai, 1997).

Durant la primera meitat de la década deis vuitanta, la política industrial de

la Generalitat passa per la col. laboració en la instrumentado a Catalunya de la

Defensa de la Competencia, s'orientcssin a Peliminació de barretes a la competencia en diversos
servéis.
8 Aquest apartat es basa en gran mida en el capítol set de Puig el al. (1996), on el lector hi pot
trobar una descripció i avaluació mes detallada de la política industrial i de recerca de la
Generalitat en el període 1979-1995.
9 Per a una análisi de la influencia de la Comissió Europea en el teixit industrial cátala, vegeu
Morata (1994), Roca (1995) Í Puig et al (1996). Per a una panorámica de l'evolució de la política
industrial del govern central, vegeu Espina (1992), Velasco (1994) i Castañer (1998). Per a una
discussió del paper de les administracions locáis en el desenvolupament económic a Catalunya,
vegeu els articles de Barreiro i Trullén a Brugué i Goma (1998) i els informes de Belil i de
Gregorio i Matheu en aquest mateix llibre.



política de reconversió industrial del govern central i, en concret, en la gestió de la

Zona d'Urgent Reindustrialització de Barcelona (Guinjoan, 1989; Conejos i Puig,

1991). Relacionat amb el procés de reconversió, un altre esdeveniment important en

aquest període és la creació de l'Empresa Pública de Localització Industrial de

Catalunya (EPLICSA), que la Generalitat utilitza per al manteniment i

reestructuració d'empreses (catalanes) en crisi.

Durant els anys vuitanta, l'aleshores Departament d'Indústria i Energia

(DIE)10 també porta a terme iniciatives própies com la creació del Centre

d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) que, a banda d'informar a

les empreses sobre trámits i ajudes publiques, inicia ben aviat tasques de captació

d'inversió estrangera i foment de la innovació. Mes tard, ja a la década deis noranta,

el CIDEM amplia el seu ámbit d'actuació amb el foment de la qualitat (a través del

Centre Cátala de la Qualitat, depenent del CIDEM), el fínancament per a les petites

i mitjanes empreses (programa ARC) i, recentment, dona un impuls important a la

promoció del desenvolupament tecnológic amb el Pía d'innovació (DICT, 2001),

área que d'aquesta manera cobra una major visibilitat política i administrativa. En

materia de tecnología, i a banda de l'actuació del CIDEM, cal esmentar

l'establiment i/o la potenciació d'infraestructures d'assaig, recerca i

desenvolupament, com el Laboratori General d'Assaig i Investigació i l'Institut

d'Investigació Aplicada de l'Automóbil -

Arrel de l'estudi encarregat a Monitor (1992) i un equip de professors de

l'Instituto de Estudios Superiores Empresariales sobre els avantatges competitius

de Catalunya, basat en la metodología de Porter (1990), el DIE endega el 1993 una

iniciativa de reforcament de diversos "microclusters", defínits com conjunts

d'empreses d'un mateix sector concentrades en un reduit ámbit geográfíc (Conejos

eí al., 1997). Tot i que l'estudi de Monitor (1992) identifica vuit grans clusters

d'habilitats (sistemes industriáis, manufactures de disseny, gran consum, química

El 1996 el DIE es fusiona amb l'antic Departament de Corriere, Consum i Turisme i passa a
den ominar-se Departament d'Indústria, Comeré i Turisme (DICT).

10



básica, fínances, coneixement, turisme i sanitat), les iniciatives de recolzament del

DIE s'han centrat básicament en les manufactures del disseny i el gran consum i,

en menor mesura, en els sistemes industriáis, obviant en gran mida la resta

D'altra banda, aqüestes iniciatives dites de recolzament de microclusters "amb gran

potential de desenvolupament" s'han abocat quasi exclusivament a conjunts de

petites i mitjanes empreses (PEMES) en situació de certa crisi o pérdua de

competitivitat en el propi mercat doméstic (Conejos et ai, 1997) a diferencia de

l'estudi de Monitor i de l'obra de Porter, que se centren en aquells clusters que

teñen un avantatge competitiu internacional o si mes no doméstic.

A mes, en concentrar-se en microclusters en els quals dominen les PIMES

amb seu a Catalunya (a excepció de Pelectrónica de consum al Valles), aqüestes

iniciatives han deixat de banda les subsidiáries d'empreses multinacionals, actors

clau en la producció i les exportacions de Catalunya (Sola et al., 2001 )13, així com

en el desenvolupament tecnológic, productiu i gerencial del teixit económic cátala

(Giráldez, 1991; Mas-Colell, 1994).

Peí que fe a les conclusions a les quals els empresaris arribaren en la majoria

d'aquestes iniciatives, com per exemple la deis microclusters de les joguines de

fusta a Osona o la maquinaria agrícola a Lleida, hi figura de manera prominent la

necessitat de col. laborado per fer front a les limitacions que la seva reduída

dimensió comporta tant peí que fa a l'análisi estratégica (és a dir, la reflexió sobre

el posicionament deis productes de l'empresa en determináis segments de! mercat)

per part del propietari-directiu com per a la inversió en innovado i una major

penetració deis cañáis doméstics de distribució H. Així dones, el DIE sembla

11 El 1994 el DIE també va elaborar un pía específic de competitivitat per a les manufactures del
disseny.
'" Cal esmentar tanmateix que el 1994 el Departament de Comen?, Consum i Turisme col.labora
en Telaboració d'un pía de competitivitat per al turisme.
13 El 1998 el conjunt de les 607 filiáis de multinacionals industriáis a Catalunya representaven el
47,5 % de la facturació total de Catalunya i el 60,5% del total d'exportacions (Miravitlles, 2001,
p.103).

Curiosament, aqüestes recomanacions difereixen clarament del model de Poner (1990), segons
el qual una alta rivalitat entre les empreses deis clusters és un deis factors clau de la competitivitat
del cluster. En aquest sentit és importan! assenyalar que, a diferencia de Poiter (1990), en la

11



afavorir la coLIaboració enlloc de la concentració com a mecamsme per superar les

limitacions de la dimensió de l'empresa catalana (peí que fa al volum de vendes).

Paral, lelament al desenvolupament d'aquesta nova Iínia d'actuació, ef DIE

presenta el 1993 el Pía de Foment de la Competitivitat per al període 1993-1996

que agrupa el conjunt d'actuacions que ja es venien realitzant en les árees

d'informado empresarial, qualitat, innovado tecnológica i promoció de la inversió

estrangera. Finalment, el DIE també ha estat sensible a les demandes empresarials

(liderades per la Cambra Oficial de Comerc, Industria i Navegació de Barcelona) de

simplificado de la tramitació industrial, fet que porta el 1993 a la creació de

rOficina de Gestió Unificada.

A banda de les actuacions del DIE, la Generalitat ha dut a terme altres

actuacions dirigides a la promoció de la competitivitat empresarial i territorial de

Catalunya, entre les quals cal esmentar el Pía de Recerca introduít per primer cop el

1993 i que parteix básicament de les necessitats de recerca deis diferents

departaments de la Generalitat i, en menor grau, de les necessitats de fínancament

de les universitats catalanes15. En la seva tercera edició, el Pía de recerca (CIRIT,

2001) es complementa amb l'esmentat Pía d'Innovació (CIDEM, 2001) que posa

un major émfasi en la recerca aplicada i la coLIaboració entre universitats i

empreses. En materia tecnológica, la Generalitat també ha tingut un paper

important-en la creació del Pare Tecnológic del Valles i de diverses organitzacions i

centres 'de recerca, com la Fundació Catalana per a la Recerca i el Centre de

Supercomputació de Catalunya. També relacionat amb el fínancament d'empreses

de noves tecnologies, el govern de Catalunya va crear una empresa de capital risc

(Catalana d'Iniciatives), que posteriorment es va fusionar amb l'empresa de capital

risc de l'Ajuntament de Barcelona.

caracterització que la literatura económica clássica fa deis conjunts d'empreses de sectors
relacionáis i localitzats en un territori redu'it anomenats en aquest context districtes industriáis,
destaca la col.laborado bilateral i a través d'organismes associatius entre les empreses del
districte, que solen especialitzar-se verticalment en diferents fases de la cadena de valor (Marshall,
192O;Becattini, 1986; Best, 1990).
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En l'ámbit del foment de 1'exportado i la internado na lització de Pempresa

catalana, el 1987 la Generalitat va establir el Consorci de Promoció Comercial de

Catalunya (COPCA), que ha facilitat en gran mesura 1'explorado deis mercats

internado na ls a les empreses catalanes (vegeu Puig et al., 1996, cap. 8).

Finalment, a través de l'Institut Cátala de Finances i PInstitut Cátala del

Crédit Agrícola, ambdós dependents del Departament d'Economia i Finances, la

Generalitat també ha instrumentat mesures de suport financer a les empreses

catalanes.

3. Conseqiiéncies deis cinc escenaris Europa 2010 per a la competitivitat

empresarial i territorial de Catalunya i el seu foment

L'informe de la Comissió Europea (1999) presenta cinc possibles escenaris

per a l'Europa del 2010. Tot i que aquest informe no té com a objectiu determinar

quin deis cinc escenaris és mes probable que s'esdevingui, els fets recents de 1' 11 de

setembre del 2001 a Nova York i Washington afecten inevitablement la percepció

que qualsevol lector (inclós aquest autor) té de la probabilitat deis cinc escenaris

oferts per la Comissió Europea, possiblement en el sentit de fer l'escenari deis

veínatges turbulents mes versemblant. Els atemptats terroristes ais Estats Units ja

han tingut i continuaran tenint repercussions militars, económiques, polítiques i

socioculturals fins el 2010 i probablement mes enllá. Tanmateix, els eixos deis

diferents escenaris continúen sent válids en la mesura en qué els diferents models de

societat que dibuixen son opcions que els ciutadans d'Europa i Catalunya teñen al

seu abast.

Tal i com he comentat mes amunt, 1*objectiu d'aquest informe consisteix en

determinar l'impacte que els cinc escenaris per a l'Europa del 2010 podrien teñir en

la competitivitat empresarial i territorial de Catalunya i les diferents polítiques

orientades al seu foment, assumint que la competitivitat és un valor o objectiu social

15 Vegeu el capítol 7 de Puig et al. (1996) i Vilalta (2001) per a una análisi mes detallada deis dos
primers plans, el model a! qual responen i les actuacions purtades a terme.
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comú a tots els escenaris. En aquest sentit, la metodologia que he emprat i que es

reflexa en l'estructura de la resta d'aquest apartat consisteix en avaluar primer en

quina mida és probable que cada escenari es doni (també) a Catalunya. Els mateixos

autors de 1'informe Europa 2010 reconeixen que les tendéncies de cada escenari

poden afectar de manera diferent diverses regions d'Europa, distmgint-les en base

a llur estructura sociopolítica i económica. Per tant, la meva tasca aquí consisteix en

determinar a quin tipus de regió correspon Catalunya. Per a aquest objectiu, em

baso en els estudis disponibles sobre eí comportament empresarial, i Pestructura

socioeconómica, científico-tecnológica i política de Catalunya a la década deis

noranta"(Filella et al, 1995; Puig et al, 1996; Conejos eí al, 1997, Caminal i

Matas, 1998; Brugué i Goma, 1998; Esteban eí al, 1998; Baró i Cúbeles, 2000;

Vives, 2000; CIRIT, 2001; Fontrodona i Hernández, 2001, Fundació Bofill, 2001;

Goma i Subirats, 2001; Hermosilla, 2001; Sola et al, 2001; Molina, 2002).

Seguidament, assumint que l'escenari es dona en certa mesura a Catalunya,

estableixo les conseqüéncies que aquest podria teñir en la competitivitat empresarial

i territorial de Catalunya. Per a aquesta tasca, identifico amenaces i oportunitats que

podrien emergir de cada escenari, seguint de manera implícita l'eina d'análisi

estratégica coneguda com a Debilitáis-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats. Aquesta

és una eina útil en aquest context perqué cadascun deis escenaris per a TEuropa

2010 suposa canvis en l'entorn amb els quals les empreses a Catalunya s'enfronten.

Peí que fa específicament a la determinació deis efectes en la competitivitat

empresarial, em centro en els factors que afecten la posició competitiva de les

empreses catalanes tant en els mercats doméstics (cátala i espanyol en conjunt) com

estrangers en termes de costos (preus) i diferenciació en base a qualitat, servei o/i

innovado (Porter, 1985). En relació a la descripció deis efectes en la competitivitat

territorial, básicament analitzo en quina mesura els eixos clau de cada escenari

poden afectar l'estat a Catalunya deis factors territorials llistats en el quadre 1 en

relació a altres regions.
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Finalment, abordo els efectes que cada escenari podria teñir en les

polítiques de foment de la competitivitat de la Generalitat de Catalunya, tenint en

compte les conseqüéncies que 1'escenari té en la competitivitat empresarial i

territorial de Catalunya .

Escenari 1: Mercats Triomfants

Breu descripció de 1'escenari

Aquest escenari presenta dos trets fonamentals. En primer lloc, es

caracteritza peí triomf de la ideología neoliberal i, per tant, per la reducció de Pestat

del benestar i la liberalització económica. Del triomf del pensament neoliberal en

Pámbit económic se'n deriven quatre processos diferents:

1) la liberalització del comerc internacional

2) Peliminació de restriccions a la inversió estrangera en paisos on

anteriorment les empreses foranes no podien obtenir el control

d'empreses locáis

3) la privatització d'empreses publiques en sectors clau com els de

Pelectricitat, gas, transport aeri, telecomunicacions i investigació

electrónica avancada, i

4) la desregulació deis mercats esmentats mes amunt.

En segon lloc, Pescenari assumeix que els patrons de consum i, en general,

les preferéncies deis ciutadans de diferents paisos s'homogenitzen.

Probabilitat que Pescenari s'esdevingui a Catalunya

Es forca probable que el predomini del pensament neoliberal que aquest

escenari contempla es doni a Catalunya, ates el suport electoral que fins ara

Convergencia i Unió (CiU) ha rebut, i el creixent pes del Partido Popular (PP). En

la majoria d'ámbits, CiU ha mantingut i manté una posició neoliberal, a favor del

mercat i la lliure competencia (una de les excepcions mes notóries és la distribució

comercial). Tanmateix, com és sabut, la regulació de la majoria de mercats i sectors
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económics correspon a les Corts Generáis i a la iniciativa del govern central. Així

dones, el grau de liberalització i desregulació a Catalunya, sobretot en el sector

servéis, dependrá del partit o coalició governant a les Corts Generáis, tot i que el

procés de liberalització a Espanya s'ha vist i es veurá en gran mesura marcat per la

Unió Europea. I, si tal i com aquest escenari dibuixa, en el conjunt d'Europa la

tendencia és cap a una major liberalització, Espanya i conseqüentment Catalunya

també s'hi inserirán.

Peí que fa a prestacions i garanties socials, será probablement mes difícil que

Espanya?i Catalunya es trobin el 2010 en la situació de desmantellament de l'estat

del benestar que aquest escenari planteja per al conjunt d'Europa. Donada la

situació económica i so ció política, sembla poc probable que s'elimini la garantia

constitucional a Paccés a la sanitat i l'ensenyament. Tot i la creixent forca de la

ideología neoliberal i el debilitament deis sindicáis i la manca d'organisme de

representado deis aturáis que aquest escenari descriu, és previsible que diverses

forces polítiques, entre elles diversos moviments socials com l'ecológic o el deis

consumidors, s'oposin a i bloquegin l'eliminació deis sistemes universals de

prestacions socials, a la seva prestado privada o, fins i tot, a la reducció de llur

fínancament púbüc, iniciatives que caracteritzen aquest escenari.

Finalment, peí que fa a l'homogeneítzació de la demanda, en gran part els

patrons de consum (a excepcio potser de l'alimentació) son ja bastant semblants

dins de la Unió Europea, així com per comparació a altres paisos desenvolupats de

cultura majoritáriament occidental (Estats Units, Canadá, Australia, o Nova

Zelanda). A mes, tot i que continúen existint diferencies peí que fa ais patrons de

treball i d'organització del temps, tant a la feina com a la llar, el procés de

globalització, és a dir, de creixent interconnexió entre diferents territoris a través de

les relacions interempresarials com, sobretot, mitjancant Internet, portará

probablement a una major convergencia cap al model nord-americá de treball i

d'organització del temps.
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Conseqüéncies per a la competitivitat empresarial de Catalunya

Efectes del desmanteilament de I 'estaf del beneslar. La major o menor reduccio de

les prestacions socials que aquest escenari dibuixa podría comportar dues

conseqüéncies per a Espanya en general i conseqüentment per a Catalunya . En

primer Hoc, la reducció de les prestacions socials (seguretat social, assisténcia

sanitaria i subsidi d'atur) tindria un efecte directe en les contribucions i per tant els

costos empresarials, que es veurien significativament reduits. Aquest fet

comportaría una equiparado o augment de la competitivitat de les empreses

espanyoles en general i les catalanes en particular en base a costos respecte a altres

pafeos de dins i fora la Unió Europea on les empreses suporten unes cárregues

socials substancialment menors.

D'altra banda, la disminució de les prestacions socials suposaria també un

alleugeriment per al pressupost públic, especialment a nivell de l'estat, fet que

hauria de comportar un menor déficit i conseqüentment un menor deute públic,

podent-se així reduir el tipus d'interés, fenomen que implicaría un menor cost del

capital.

Tanmateix, la reducció de les prestacions socials que aquest escenari dibuixa

també podría ocasionar efectes negatius en la competitivitat de les empreses

espanyoles i catalanes, en la mesura que aqüestes reduccions comportessin una

conflictivitat social que es manifestés en absentisme, boicots i vagues en els

establiments empresarials.

Efectes de la privatització d 'empreses publiques i la desregulació deis mercáis. A

Espanya la majoria d'empreses publiques industriáis i de servéis han estat

privatitzades totalment o parcialment en els darrers quinze anys (Cuervo, 1997).

Peí que fa a Catalunya, la Generalitat només manté participacions en un nombre

reduit d'empreses a través d'EPLICSA. La privatització d'aquestes empreses

podria incrementar llur eficiencia i productivitat, bo i fent-les mes competitives en
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quant a costos, al veure's exposades a les exigéncies de rendibilitat d' inversors

privats. Tanmateix, no sembla que aquest fenomen pogués teñir un impacte

signifícatiu en la competitivitat del conjunt d'empreses a Catalunya.

Per contra, la tendencia liberalitzadora i desreguladora en el conjunt

d'Europa que aquest escenari perfila sí podria teñir conseqüéncies importants per a

la competitivitat del teixit empresarial a Catalunya. Per exemple, és possible que

l'increment de la competencia que la privatització i liberalització del sector de les

telecomunicacions comportaría suposés una reducció deis costos de comunicació

de les empreses catalanes i del conjunt de les europees (a no ser que a través de

fusions i aliances els operadors tradicionals aconsegueixin mantenir llurs posicions

dominants en els diferents mercats nacionals). Tot i que aquest fet no augmentaría

la competitivitat en base a costos de les empreses catalanes en relació a la resta

d'empreses europees, sí que permetria un cert increment de la competitivitat en

preus respecte a empreses d'altres zones económiques com els Estats Units o

Llatinoamérica. De manera similar al sector de les telecomunicacions, el procés de

liberalització en altres sectors fins fa poc altament reglamentáis i concentráis, com

l'eléctric o el gasístic, podria suposar menors costos en inputs fonamentals .

D'altra banda, és importan! assenyalar la possibilitat que apareguessin

contradiccions entre el discurs neoliberal dominant i la práctica legislativa i

reguladora . Tot i que la ideología neoliberal té com a valor central el manteniment

de niveljs "raonables" de competencia per tal de promoure al mateix temps

1'eficiencia i la innovació empresarial i que els guanys que se'n derivin reverteixin

en gran • mida ais consumidors, a vegades aquest discurs es tradueix en una

interpretado mes aviat laxa deis principis de defensa de la competencia, afavorint

els processos de concentració empresarial a través de fusions horitzontais, que

redueixen per tant el grau de competencia en el mercat (sigui a nivell nacional o

europeu). Si aquest fenomen es produeix a l'Europa del 2010 tal i com es va

produir en el període Reagan ais Estats Units (Shleifer i Vishny, 1991), és possible

que un grup important d'empreses catalanes siguin adquirides per altres empreses
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europees del mateix sector , o perdin capacitat competitiva si romanen

independents (Mas-Colell, 1994), en la mesura que competeixin amb altres

empreses europees del sector que hagin adquirit una major talla a través

d'adquisicions i aquesta talla els permeti realment obtenir economies d'escala, és a

dir, uns menors costos unitaris. En el cas que la dimensió obtinguda pels

competidors mitjancant d'adquisicions no generi eficiéncies pero els hi atorgui un

cert poder de mercat, en principi, les empreses catalanes també se'n veurien

beneficiades en la mesura que podrien cobrar els mateixos preus que les empreses

amb poder de mercat.

Efectes de ¡a liberalització del comerc. La ltberalització del comerc sol ser un

procés recíproc entre dos o mes paísos per mitjá del qual els sectors productius

d'aquests paísos entren en competencia a través de Texportació/importació. En

eliminar les barreres aranzeláries i especialment les no aranzeláries ais productes

d'importació, la liberalització fa aquests productes mes competitius respecte ais

productes interns. Lógicament, els efectes de la liberalització del comerc, en

abséncia d'incentius per a les empreses domestiques, depenen de quin país disposi

d'un avantatge comparatiu en cada activitat o sector liberalitzat. En aquest sentit, és

plausible esperar que l'aprofundiment del procés de liberalització del comen? a

nivell mundial estimuíi el procés d'especialització sectorial que Catalunya ha

experimentat en els darrers anys (Esteban et ai, 1998). Donada la dotació de

recursos del Principat i els seus costos en comparació amb altres territoris així com

els nivells de productivitat i R+D de les empreses al Principat sembla difícil esperar

que aqüestes aconsegueixin mantenir la seva quota en sectors com l'automoció, el

farmacéutic, l'electrónic, la química básica i el textil en els quals es competeix o bé

en base a un important esforc en R+D o bé en base a baixos costos laboráis. En

canvi, tal i com altres autors han proposat (Muns, 1990; Lúria, 1994; Mas-Colell,

1994; Raventós, 1995), hom pot albirar una Catalunya centrada en el turisme i el
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lleure, amb importants centres de disseny tant de productes com de servéis

(especialment continguts culturáis).

Per altra banda, a reliminar les barreres comerciáis entre paísos, empreses

que havien instal.lat centres productius o comerciáis per 1'interés en el mercat

doméstic cátala préviament protegit , ara podrien reconsiderar la necessitat de

mantenir aquests centres i decidir, per contra, exportar des del seu mercat d'origen

o des d'altres plantes mes eficients.

Efectes de ¡a Hberalització de la inversió estrangera. La liberalització de la

inversió estrangera consisteix en Peliminació de les restriccions a les formes i grau

d'establiment i control d'empreses en un determinat territori per part d'inversors o

empreses estrangeres. En aquest sentit, la inversió estrangera en el conjunt de la

Unió Europa (incloent-hi Espanya) es troba ja altament liberalitzada. Tanmateix,

en la mesura que l'escenari deis mercats triomfants s'estengui a paísos on

actualment existeixen importants restriccions a la inversió directa estrangera (com

la Xina), se'n poden derivar dues conseqüéncies per a la competitivitat de les

empreses catalanes.

Es possible que el procés de concentració que la Hberalització de la inversió

estrangera ja ha comportat dins d'Europa, entre Europa i els Estats Units i entre

Estats Units i el Japó, s'estengui també a d'altres paísos i blocs regionals. La

Hberalització de la inversió estrangera permet a empreses estrangeres obtenir el

control i la propietat majoritaria d'empreses locáis, ja sigui mitjancant adquisicions

(com ha estat en gran mida a Catalunya)17 o l'establiment d'una filial per la propia

empresa . Les empreses foranes tendeixen a entrar en un nou mercat geográfic a

través de l'adquisició d'empreses domestiques quan aqüestes posseeixen recursos

imprescindibles (com les xarxes comerciáis o l'accés ais cañáis de distribució) que

requeririen un llarg procés d'acumulació , o quan existeix un elevat grau de

competencia en el mercat doméstic que, mitjancant l'adquisició d'una empresa

16 Vegeu Molina (2002).
17 Vegeu Simón (1999) i Sola et al. (2001).
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doméstica, es veuria reduít. Es dones, d'aquesta manera, que el procés de

liberalització de la inversió estrangera en paísos exlracomunitaris podría comportar

un major grau de concentració a nivell mundial. En la mesura que l'adquisició

d'empreses locáis vingui acompanyada d'un procés de racionalització de

Pestructura productiva de les empreses multinacionals, concentrant la fabricado de

determináis productes allá on és mes efícient , per assolir economies d'escala i de

localització , aixó suposaria una major pressió competitiva a nivell deis costos per a

les empreses catalanes que competeixen amb aqüestes multinacionals .

Efectes de l'homogeneització de la demanda1*. Aquest procés eliminaría la

necessitat de les empreses multinacionals d'adaptar els seus productes o servéis a

demandes diferenciades deis consumidors de diferents paísos. Aixó suposaria una

amenaca per a les empreses catalanes que s'orienten a un mercat doméstic que fins

ara ha tingut requeriments locáis (Conejos et ai, 1997), ja que en l'horitzó del 2010

els clients ja no els valorarien (amb la mateixa intensitat, si mes no), reduint-se la

demanda. Em refereixo aquí a empreses amb seu a Catalunya en sectors com

l'alimentari, el de la fusta o, en menor grau, el textil (Conejos ef al., 1997).

L'homogeneització de la demanda també afectaría les subsidiáries

d'empreses multinacionals localitzades a Catalunya si bé en funció de l'estratégia

de les seves matrius. Segons Bartlett i Ghoshal (1989), l'elecció d'estratégia per

part d'una multinacional i la corresponent localització deis seus establiments

depenen de la relativa importancia, d'una banda, de l'assoliment d'eficiéncies a

nivell mundial i, de Paltra, de l'existéncia de necessitats diferenciades entre clients

de diferents territoris o comunitats culturáis19. Per tant, en aquest escenari

1K Alguns autors solen emprar el terme globalització peí' referir-se simultaniament a
l'homogeneützació deis patrons de consum, la liberalització deis fluxos de béns, capital i persones
i la millora deis mitjans de transpon i comunicació. Em sembla mes apropiat emprar cada
concepte per separat i utilitzar el terme de globalització per referir-me exclusivament a la
percepció d'interconnexió (un sol món) que en resulta.
19 En base a les dues dimensions d'eñciéncia global i resposta a demandes locáis, Bartlett i
Ghoshal (1989) distingeixen quatre tipus d'estratégia de posicionament per part d'una
multinacional: internacional, multidoméstica, global i transnacional.
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d'homogeneització generalitzada de la demanda i de liberalització del comerc, les

multinacionals tendiran a adoptar estratégies globals en qué la fabncació de cada

producte es concentra en el territori que ofereix millors condicions económiques

(avantatge comparatiu) i des d'allá el comercialitzen a la resta del món, assumint

que els costos de transport son baixos20.

Així dones, en aquest escenari, les seus de les muítinacionals instal.lades a

Catalunya que seguien una estrategia multidoméstica, és a dir, amb fabriques a

cada país o regió que fíns ara presentava diferencies en la demanda, veurien com

aquestes.r-es reduirien. Aquest procés es produiria probablement amb mes intensitat

en sectors com l'alimentari o l'electrónic, en els quals carácterístiques distintives de

la demanda o l'entorn regulador local portaren a aqüestes multinacionals a establir

subsidiáries productives a Catalunya . L'homogeneització de la demanda

conduiria probablement a les seus d'aquestes multinacionaís a replantejar-se la

necessitat de mantenir múltiples plantes en diferents regions cadascuna de les quals

produeix una variant diferent d'un mateix producte i enlloc d'aixó decidir

especialitzar la producció en aquelles fabriques que gaudeixen de major

productivitat, eliminant conseqüentment moltes de les plantes i subsidiáries

nacionals. En aquest context, la qüestió clau és si els establiments a Catalunya

serien els elimináis o els seleccionáis per consolidar la producció, fet que, mes enllá

de les condicions actuáis de les plantes (peí que fa ais seus equipaments), depén del

grau en:que Catalunya constitueix un territori mes o menys atractiu que altres on

aqüestes ̂ multinacionals ja teñen situades plantes o on es podrien situar, qüestió

que analitzo mes endavant.

Conseqüéncies en la competitivitat territorial de Catalunya

"° Cal asscnyalar que aquest raonament en general no és aplicable ais servéis, que requereixen de
presencia física en cada territori on 1'empresa ofereix els seus servéis
"] Les filiáis catalanes d'einpreses multinacionals que segueixen una estrategia multidoméstica
solen teñir un rol estrategia local. Vegeu Miravitlles (2001) per a una mostra d'aquestes empreses.
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El domini del pensament neoliberal i el conseqüent procés de liberalització

económica i reducció de l'estat de benestar que aquest escenari planteja, tindria

efectes clars en diversos factors de localització de la inversió. En primer lloc, tal i

com he comentat, la liberalització del comerc i de la inversió estrangera suposaria

l'obertura de nous mercats i territoris que podrien ser interessants tant per a les

multinacionals a Catalunya com per a les multinacionals catalanes23 per a instal.lar-

hi centres productius en detriment deis establiments catalans, provocant per tant,

una certa pérdua de teixit industrial a Catalunya. Tanmateix, la majoria deis paísos

que resten per obrir les seves fronteres al-comerc i especialment a la inversió

estrangera son paísos básicament atractius per a activitats intensives en má d'obra

no qualifícada, pero no tant per a empreses de sectors intensius en má d'obra

qualificada o amb una certa sofisticació tecnológica (en quant a grau

d'automatització o robotització). Per tant, seria mes probable que en aquests nous

paísos es relocalitzessin les activitats productives de les subsidiáries multinacionals

a Catalunya deis sectors textil, electrónic, automotriu i alimentan (tenint en compte

també el procés d'homogeneítzació de la demanda peí que fa a aquest darrer) que

les filiáis d1 empreses deis sectors químic i farmacéutic. Aquest fet comportaria no

sois la pérdua d'activitat económica i d'ocupació, sino també de l'efecte que les

filiáis de multinacionals estrangeres solen teñir peí que fa a la transferencia o difusió

de noves tecnologies de producció i de gestió al teixit empresarial doméstic a través

básicament de llurs proveídors locáis (Mas-Colell, 1994; Miravitlles, 2001).

En segon'lloc, el procés de privatització, juntament amb la liberalització i

desregulació deis mercats corresponents, podria comportar guanys en eficiencia en

aquests mercats que, en condicions de competencia, s'haurien de reflectir en

disminucions deis preus, especialment en els sector energétic i de comunicad o ns,

fet que comportaria una reducció deis costos empresarials. El grau en qué les

empreses catalanes se'n vegin mes beneficiades en relació a la resta d'empreses

23 Vegeu Fontrodona i Hernández (2001) per a un Hislat de 106 multinacionals catalanes existents
Í els paisos on leñen centres productius.
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europees (amb les quals majoritáriament competeixen en els mercats europeus)

depén del grau relatiu de monopolització i regulació (peí que fa a l'existéncia de

barreres a la competencia) d'aquests sectors en els diversos paisos. En aquells

sectors en els quals Espanya en presenta actualment un grau mes elevat (com per

exemple, respecte al Regne Unit), el procés de privatització i desregulació

comportaría un guany de competitivitat en termes de costos.

Peí que fa a la reducció de l'estat del benestar que aquest escenari planteja,

ja he comentat que podría comportar tres efectes d' abast territorial: en primer Uoc,

una reducció de les cárregues socials a les quals les empreses han de fer front; en

segon lloc, la disminució del déficit públic i la conseqüent baixada de tipus

d'interés, que podria també comportar a mes llarg termini una reducció deis

impostos; i fínalment, un possible augment de la conflictivitat social, malgrat

l'acceptació mes o menys generalitzada de la ideología neoliberal que aquest

escenari assumeix. Mentre que, ceteris paribus, la reducció deis impostos i els

menors tipus d'interés augmentarien l'atractiu d'Espanya en general i Catalunya en

concret per a la inversió, la conflictivitat laboral i social tindria óbviament un efecte

oposat. A mes, la reducció de l'estat del benestar podria teñir un altre efecte

negatiu en un factor territorial d'importáncia cabdal: el sistema d'ensenyament en

general i l'universitari en particular. El possible qüestionament de la propietat i

financament públics de les universitats podria comportar una disminució tant del

nombre ,de persones que accedeixen a la universitat (reduint el capital huma del

conjunt de la població) com de la qualitat del sistema educatiu (Hirschman, 1970), a

no ser que les universitats aconseguissin atreure recursos deis sectors empresarial i

no lucratiu, així com de la societat civil. La disminució del financament públic del

sistema universitari tindria també un impacte negatiu en les activitats de recerca, en

les quals el sector públic a Espanya i a Catalunya té un paper fonamental, i on la

rendibilitat social i económica immediata és mes difícil de visualitzar. Lógicament,

1'impacte negatiu en la competitivitat territorial de Catalunya en aquest ámbit

respecte altres regions europees no seria tan important en la mesura que aquests
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efectes també es produirien a la resta de paisos de la Unió Europea on el sistema

universitari també és públic i la recerca está básicament fínancada per

Tadministració.

Efectes en les politiques de foment de la competitivitat de la Generalitat

Es plausible pensar que l'actuació en materia de foment de la competitivitat

de la Generalitat reflecteixi el triomf del neo liberal isme económic a Espanya i a

Catalunya que aquest escenari assumeix. Així dones, la Generalitat finalment

überalitzaria la distribució comercial, un deis pocs ámbits en els quals té

competéncies en materia de defensa de la competencia. D'altra banda, donada la

defensa del liberalisme económic fins ara feta per CiU, és probable que la

Generalitat romangués en mans d'aquest partit (on en coalició amb el PP) i CiU

continúes pressionant el govern central per a una acció mes contundent en la

desregulació i liberalització de diversos servéis (farmácies, funeráries i professions)

Tal i com he esmentat, aquest escenari implica la mínima intervenció

pública, en particular en l'ámbit economicoempresarial, deixant que la

supervivencia i els resultats empresarials siguin determináis per la competencia en el

mercat Així dones, aquest escenari portaría probablement la Generalitat a

privatitzar les empreses que romanen sota l'abric d'EPLICSA.

En segon lloc, en un entorn mundial liberalitzat és probable que les ajudes

publiques a les empreses s'hagin eliminat per tal d'eradicar la competencia deslleial

que es deriva del fet que uns governs subvencionen ílurs empreses autóctones mes

que uns altres. Per tant, hom pot preveure que la tasca de l'administració

autonómica en materia de foment de la competitivitat es limitaría a un paper de

catalizador d'iniciatives empresarials col.iectives (creador de xarxes), a través

d'accions com la de reforcament de "microclusters" , a banda de la creació i

provisió gratuita d'informació sobre el teixit industrial cátala i els mercats

internacionals que actualment ja realitza el CIDEM i el COPCA. Aquest rol
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informatiu i relacional o d1 intermediado) (Mendoza, 1995) estaría en clara sintonía

amb el model d'administració cap al qual la Generalitat vol evolucionar a través del

Pía CAT21 (Departament de la Presidencia, 2001).

Si bé el pensament neoliberal dominant certament limitaría la justificado per

a l'actuació pública directa sobre el teixit empresarial, aixó no impediría el foment

de la qualitat deis factors de competitivitat territorial que faciliten la inversió

directa. Així dones hom pot preveure que el govern de la Generalitat posi un

émfasi especial en els eixos-valors de societat de Faprenentatge i societat

d'emprenedors establerts en el Pía CAT2I. Aquests eixos teñen com a objectiu la

millora del sistema d'aprenentatge, no sois peí que fa al sistema educatiu básic i

universitari, sino també ais centres de formado professional i de reciclatge, en els

quals pero les competéncies de disseny de la Generalitat en Tactual ordenament son

limitades. Tal i com he comentat abans, la disponibilitat de capital huma és

fonamental tant per mantenir les subsidiarles multinacionals en aquelles industries

on aqüestes teñen una presencia cabdal (química, farmacéutica, i electrónica de

consum) com per facilitar l'emergéncia de noves empreses que aprofitin les

possibilitats de les noves tecnologies de la informado i la comunicado,

biotecnología i nous materials. La millora de l'educació (malgrat que alguns

individus marxin a altres territoris) no solament tindria un efecte positiu en el teixit

económic, sino que també contribuiría a potenciar la qualitat de vida, ja que un

major nivell educatiu porta a major demandes en materia de sanitat, lleure i

ecología.

Escenari 2: Cent flore

Breu descripció de P escenari

Aquest escenari es caracteriza per un renovat activisme social, polític i

económic a nivell local. Els ciutadans s'impliquen en iniciatives socials i polítiques

en el seu municipi, alhora que presten menys atenció a les dinámiques

sociopolítiques a nivell supralocal, sigui regional, estatal o supraestatal. Aquest
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localisme porta els consumidors a afavorir els productes i servéis locáis. Així dones,

aquest escenari es defineix en clara oposició a l'escenari anterior, el qual

contemplava un procés d'homogeneització de la demanda a nivell mundial.

Probabilitat que Pescenari es doni a Catalunya

Els autors d'aquest escenari reconeixen que no totes les regions d'Europa

experimentarien un renovat activisme social, polític i económic. Per tant, sorgeix

l'interrogant sobre si Catalunya es convertiria en una de les regions on floriria

1'activisme o no. Sense deixar de ser possible, la transformado social i política que

aquest escenari descriu probablement es trobaria a Catalunya amb importants

obstacles. L'emergencia d'emprenedors socials i polítics al Principat es veuria

dificultada pels models predominants de liderat organitzatiu, que es basen en

l'adhesió incondicional (al líder) i que limiten en gran mesura el debat dins les

organitzacions tant polítiques com socials (associacions, fundacions no lucratives i

cooperatives), fet que porta ais dissidents a romandre callats o a deixar

Porganització24. Tot i que aquests ciutadans insatisfets podrien prendre la iniciativa

de crear noves organitzacions (com ha estat el cas d'EcoConcern o Ciutadans peí

Canvi) i intentar desenvolupar un nou model de liderat participatiu, oblidar els

models tradicionals és molt difícil.

Conseqüéncies per a la competitivitat empresarial de Catalunya

La preferencia deis consumidors pels productes locáis que aquest escenari

planteja'portaria lógicament a un augment de la demanda deis productes que teñen

un component de cultura o disseny autócton, com els aliments, el mobiliari o les

publicacions. Aquest fet probablement comportaría un increment de la quota de

mercat de les PIMES artesanals, tradicionalment orientades al mercat doméstic en

sectors com el de la joguina de fusta o el textil, per exemple (Conejos et al, 1997).
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La competitivitat d'aquestes PIMES en el mercat doméstic seria major, ja que

enfront deis productes de multinacionals estrangeres (com per exemple els mobles

d'IKEA), els consumidors catalans preferirien per exemple els (mobles) de disseny

local.

Ara bé, per la mateixa rao, les exportacions de productes autóctons o

tradicionals catalans (com pot ser el cava) es veurien afectades negativament, ja que

els consumidors deis pai'sos fins ara importadors optarien pels seus propis

productes. Aquest fenomen en principi no hauria d'afectar a la majoria de les filiáis

multinacionals situades a Catalunya, les quals, a excepció potser del sector de

¡'alimentació, básicament fabriquen productes que per llur naturalesa no ofereixen

gaire possibilitats per a la diferenciado local (com es el cas del sector electrónic,

químic o del conjunt de sectors que produeixen béns intermedis).

Per altra banda, si aquesta actitud localista anés mes enllá d'una preferencia

per ais productes amb un component de disseny local i reclames que els productes

fossin fabricats localment, es produiria una reducció de les exportacions de les

subsidiáries localitzades a Catalunya les quals exporten majoritáriament a d'altres

paísos europeus (Esteban et al, 1998; Sola et al, 2001).

Conseqüéncies per a la competitivitat territorial de Catalunya

El localisme que aquest escenari planteja té diferents efectes en l'atractiu de

Catalunya com a territori per a la inversió directa estrangera. D'una banda, el

creixent sentiment localista altera la naturalesa de les demandes deis consumidors a

les quals s'enfronten les empreses multinacionals. A diferencia de l'escenari deis

mercats triomfants, on la liberalització del comerc incrementa la importancia de

Pefíciéncia global i Phomogeneització de la demanda mundial redueix la necessitat

24 La impossibilitat d'exercir l'opció que Hirschman (1970) anomena "veu" porta ais individus
insatisíets a sortir de Torganització, i a entrar a formar parí d'una altra que respon a uns valors
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de les multinacionals d'adaptar els seus productes a requenments locáis, en aquest

escenari les multinacionals tindrien un ciar incentiu per a localitzar centres

productius en cada mercat per tal d'adaptar líurs productes ais requenments de la

demanda local. Així dones, la major importancia deis requenments locáis podría

suposar l'atracció i/o l'ampliació de les plantes productives de les subsidiáries a

Catalunya que serveixen el mercat espanyol.

D'altra banda, la radicalització de l'actitud localista podría generar una

actitud antagonista respecte a les multinacionals estrangeres que desincentivaria la

instal. lacio de noves subsidiáries o, fins i tot, podria portar a la deslocalització o

tancaméñt deis establiments existents (com per exemple en el sector de la

distribució).

A mes, i tal i com els autors deis escenans apunten, en les regions on hi hagi

interessos especiáis i/o lluites entre clans no emergiran emprenedors locáis. En

aquest sentit, a Catalunya el canvi generacional en el món polític podria enfrontar

determinades faccions dins deis partits , fet que podria comportar una certa

crispació en l'escena política.

De la mateixa manera, el localisme que 1'escenari planteja suggereix una

certa radicalització deis moviments naciónalistes, els quals podrien plantejar amb

mes forca una revisió de la interpretació de la Constitució espanyola o la seva

modificado cap a un model quasi-federal, tant peí que fa al fínancament de les

comunitats autónomes histónques com peí que fa a la seva capacitat d'autogovern

i representado internacional. La pérdua si mes no temporal d'estabilitat social i

política^üe aquests processos podrien comportar podrien reforcar Tefecte de les

noves preferéncies de consum esmentades mes amunt, desincentivant encara mes la

inversió directa estrangera.

Efectes en les polítiaues de foment de la competitivitat de la Generalitat

semblants o crear-ne una de nova.
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El revifament del localisme podria teñir un possible doble efecte peí que fa

al paper de la Generalitat en general i en el foment de la competitivitat en particular.

D'una banda, tal i com Pescenari suggereix, els territoris amb forts fonaments

económics i culturáis son els que mes se'n beneficiarien, veient llur autonomia

reforcada. Així dones, en aquest escenari seria plausible esperar un augment de la

pressió política i social per a una major autonomia política i financera de Catalunya

respecte a l'Estat espanyol. En el cas que es produís el pie reconeixement de

I'autonomia de Catalunya , aquest permetriaun salt qualitatiu important en el

foment de la competitivitat territorial del Principat. Així, per exemple, l'assumpció

del control d'infraestructures claus com els aeroports, els ports, la xarxa ferroviaria

i la de telecomunicacions, juntament amb una major capacitat ñnancera, n'hauria de

portar una millora substancial . D'altra banda, el pie reconeixement de les

competéncies del Principat en materia de política científica i tecnológica s'hauria de

reflectir en el traspás deis recursos económics i materials de l'Estat a Catalunya,

actualment bloquejat per sentencia del Tribunal Constitucional donada la

competencia de coordinado general que la Constitució atorga al govern central

(CIRIT, 2001).

Hom pot esperar també que, fruit del renovat localisme, els actors locáis,

entre ells els municipis i les comarques, reclamin de la Generalitat la delegació de

recursos per tal de poder portar a terme llurs estratégies de desenvolupament local

económic (vegeu Belil, en aquest llibre). •• En aquest context, el govern de la

Generalitat es veuria obligat a canviar el seu paper en la promoció económica, fíns

ara liderada sovint en solitari, i assumir un rol si no secundari sí complementan al

deis agents locáis. En aquest sentit, el desenvolupament i Taplicació del pía de la

societat de la informació a través del consorci Localret entre la Generalitat i

diversos municipis podria constituir una experiencia de referencia (vegeu Jordana et

al., en aquest llibre).

L'augment de la demanda deis productes locáis i, en especial, d'aquells

amb un component de tradició local que aquest escenari contempla, donaría un
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impuls a molts deis "microclusters" en els quals es va centrar la iniciativa de

reforcament del DIE (Conejos et al, 1997), possibilitant potser l'adopció del model

de producció industrial, model considerat com l'apropiat en les recomanacions a les

quals molts deis microclusters van arribar. Possiblement, aquest "éxit" de la

iniciativa de reforcament deis clusters portaría a la seva continuació i expansió a

d'altres microclusters.

Finalment, fruit de l'actitud social mes aviat negativa envers les

multinacional que aquest escenari apunta, el govern de la Generalitat podría

veure's'obligat a reduir el suport a la inversió directa estrangera.

Escenari 3: Responsabilitats compartides

Breu descripció de 1' escenari

Aquest escenari es caracteriza fonamentalment per 1'emergencia d'un nou

model d'administració i gestió pública que té com a eix principal ¡'obertura a la

societat a través del foment de la iniciativa i la participació ciutadaná, basada en el

principi de subsidiarietat. Aquest model suposa que 1'administrado pública passa a

jugar un paper de facilitador i arbitre del procés de deliberado ciutadaná, enlloc de

definir i implementar de manera directa i quasi exclusiva les polítiques publiques.

En l'ámbit económic, aquest escenari dibuixa una economía europea

competitiva, en la qual l'atur estructural al 2010 s'ha reduít en termes globals al

conjunt_d'Europa i la inversió estrangera creix. L'escenari, pero, també descriu

1'existencia de desigualtats regionals importants, causades per la major o menor

predisposició deis diferents sectors públics nacionals i regionals a renovar-se. Allá

on el sector públic s'ha resistit a la renovació i on la descentralizado administrativa

ha exacerbat el chentelisme, la situació ha empitjorat notablement.

D'altra banda, aquest escenari contempla canvis polítics i legáis com per

exemple una major flexibilitat de la trajectória laboral. L'escenari també assumeix

un major diáleg social, que porta a la disminució de les prestacions per ais empleats

tradicionals per tal de teñir cura deis individus sense feina .
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Finalment, en I'ámbit internacional, l'escenari preveu un impuls important

de la UE a la política de cooperado mediterránea, a través de la creació d'una área

economicocomercial anomenada Organització del Comerc a la Mediterránia

(OCOMED)

Probabilitat que l'escenari es doni a Catalunya

Catalunya no semblaría estar dins del grup de regions on el sector públic es

resisteix a la renovació, si mes no en la dimensió administrativa. Ja des de fináis de

la década deis vuitanta, el govern de la Generalitat ha anat adoptant nous mpdels i

eines de gestió pública. Arran de l'aprovació de la llei de régim jurídic i organitzatiu

de 1989 i la creació del Comité assessor primer i després director per a la

modernització de l'administració, la Generalitat ha posat en marxa processos de

documentació deis processos administratius, i de simplificado administrativa (com

es reflecteix, per exemple, en la creació el 1993 de l'Ofícina de Gestió Unificada per

a trámits de registre industrial), d' elaboració de plans interdepartamentals d'acció

plurianual (com és el cas deis Plans de la dona, de la recerca o de la immigració),

d'instauració de quadres de comandament que obliguen a la fixació d'objectius i a

la seva avaluació i seguiment, i de contractualització de les relacions entre agencies

i organismes autónoms i els seus respectius departaments, com és el cas deis

servéis sanitaris.

Aquesta iniciativa modernitzadora, que s'ha vist acompanyada per un

procés intensiu de formació deis quadres polítics i directius de la Generalitat- en

models i técniques de gestió i direcció estratégica, ha rebut recentment un

important impuls amb el Pía CAT21 de modernització de l'administració catalana (

Departament de la Presidencia, 2001), que posa especial émfasi en una visió

integrada i interdepartamental de l'actuació de la Generalitat sobre diferents

qüestions socials, així com en la necessitat de donar veu i comptes ais ciutadans .

Així dones, sembla que l'administració autonómica es dirigeix cap al model

que l'escenari albira per al 2010. Tanmateix, peí que fa a la participació de diferents
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actors socials, i malgrat els mecanismes merament consultáis de participació

corporativa en la formulació de polítiques sectorials25 i la iniciativa recent del

Parlament d'oferir ais ciutadans la possibilitat d'enviar electronicament les seves

opinions sobre noves propostes parlamentarles, sembla difícil esperar que en deu

anys s'aconsegueixi assolir el grau de participació ciutadana que aquest escenari

preveu, en gran part, perqué suposa no sois un canvi per part de la classe política de

la concepció del seu quefer, sino també i sobretot perqué requereix un canvi

cultural per part de la ciutadania.

Peí que fa a Pavaluació i la rendició de comptes, i tot i la important tasca de

la Sindicatura de Comptes (organisme depenent del Parlament), Padministració

autonómica avalúa Passoliment deis seus objectius programátics en comptades

ocasions26, o quan ho fa, generalment es limita a considerar el grau de compliment

de les accions previstes (outpuí), i no Passoliment deis objectius al qual aqüestes

accions haurien d'haver contribuít (puteóme). Aquesta realitat posa de manifest

Pescassa aplicació del principi de rendició de comptes (accountability)21. Si aquest

principi i la seva práctica es difonen a Europa, tal i com aquest escenari suggereix,

la Generalitat de Catalunya es trobaria amb el repte d'aprendre una metodología

25 La participació "ciutadana" en la formulació de la majoria de polítiques es limita a la presencia
de les organitzacions sectorials en consells assessors o consultius com, per exemple, el Consell de
les Dones," el Consell Assessor de 1'Audiovisual, el Consell Assessor de la Cultura Popular i
Tradicional o el Consell Assessor de PInstitut Cátala de les Industries Culturáis. Val a dir que la
política industrial o de foment de la competitivitat no disposa actualment d'un consell assessor.
Cal réconéixer, pero, que la Generalitat ha establert a voltes mecanismes temporals de consulta i
formulació de polítiques relacionades amb la competitivitat empresarial i territorial a través de la
formulació de plans com el Pía de Recerca (CIRIT, 1993; 1997; 2001) o el Pía per a la Societat de
la Informado (Comissionat per a la Societat de la Informació, 1998).
26 En diversos ámbits sectorials (com és el cas de la recerca), s'elaboren noves edicions de plans
sense haver-ne avaluat els resultáis de les anteriors. L'avaluació externa encara és menys comú.
[/avaluado del grau d'acompliment de les actuacíons previstes del Pía Interdepartamental de la
Dona (Mendoza i Castaña", 1997) n'és un deis pocs exemples .
' En gran part, Tactual manca d'aqucsta cultura de rendició de comptes es deu a la quasi total
inexistencia de centres d'estudi i reflexió (think-íanks) independents, no vinculáis a o financats
per partils polítics o la propia administrado, que realitzin avaluacions de Pactuació pública peí
seu propi compte i demanin al govcm retre comptes sobre Passoliment deis objectius
programátics.
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d'avaluació i sobretot de desenvolupar una cultura de l'avaluació, procés que

requereix temps i recursos.

Conseqüéncies per a la competitivitat empresarial de Catalunya

La creació d'una área económico comercial a la Mediterránia comportaría

l'eliminació total de les barreres comerciáis entre la Unió Europea i els paísos

mediterranis del nord d'Africa, fet que constituiría un repte per a la competitivitat

de les empreses catalanes intensives en má d'obra no qualifícada, que fabriquen

productes de gamma baixa i competeíxen en base a costos (en especial, el sector

textil) en el conjunt de mercats ais quals serveixen. La flexibilització laboral i la

reducció de les prestacions socials que aquest escenari també contempla per al

conjunt d'Europa probablement no arribarien a compensar el diferencial en els

costos laboráis amb els paísos del nord d'Africa.

Conseqüéncies per a la competitivitat territorial de Catalunya

L'émfasi en aquest escenari en ía participació deis diferents actors socials en

la formulació i execució de les polítiques publiques podria afectar l'atractiu de

Catalunya per a la inversió i teñir certes conseqüéncies indirectes en la

competitivitat empresarial. Si el nou model d'administració s'arribés a imposar a

Espanya, és probable que determináis coüectius socials passessin a gaudir d'una

major capacitat d'influéncia en l'elaboració de polítiques que afecten la

competitivitat empresarial i territorial, com la política de mediambient o la política

de defensa del consumidor. Mentre que els representants d'empreses i treballadors

ja gaudeixen d'un accés privilegiat ais decisors públics tant administratius com

parlamentaris, el nou model d'administració donaría veu també a col.lectius com els

consumidors i ecologistes, que probablement reclamarien uns estándards mes

elevats i un major control sobre diferents carácter ístiques deis productes i servéis

(preus i qualitat), així com la reducció de les externalitats negatives que les

empreses generen (com la pol. lució ambiental). Es difícil de preveure quin seria

34



l'efecte net d'aquests processos. D'una banda, la major sofisticado deis

consumidors hauria de portar segons Porter (1990) a un augment de la

competitivitat deis productes fabncats localment. D'altra banda, pero, tant les

majors garanties de qualitat com la reducció de les externalitats negatives

comportarien un increment deis costos unitaris. D'un cantó, aixó faria els productes

manufacturats a Catalunya menys competitius que els fabricats a altres territoris

amb normatives de qualitat i med¡ambientáis menys exigents. Per altre cantó, els

majors costos que aqüestes normatives imposen en l'activitat económica reduirien

l'atractiü de Catalunya com a territori per a la inversió.

""La transformació de Padministració pública podria teñir un altre impacte en

l'atractiü de Catalunya com a terreny d'inversió. D'una banda, la participació d'un

major nombre d'actors en el procés de decisió podria suposar majors costos de

coordinació i negociació, així com processos de decisió de mes llarga durada.

Aquest fet podria desincentivar els inversors que trobessin en altres territoris una

major rapidesa de resposta peí que fa a concessió de permisos i incentius. D'altra

banda, pero, el fet que els acords ais quals s'arribés estarien altament consensuáis,

fa pensar que llur execució seria mes ágil.

Si bé l'escenari planteja un creixement de la inversió directa estrangera

(IDE) en el conjunt de la Unió Europea, la qüestió és en quina mida Catalunya se'n

beneficiaría, fet que depén de la qualitat deis factors de localització de Catalunya

respecte -altres regions alternatives. En aquest sentit, la creació d'una área

eco no mico comercial a la Mediterránia que aquest escenari preveu podria afectar la

capacitáT"de Catalunya d'atreure IDE. La major capacitat competitiva en base a

costos laboráis deis paisos del nord d'Africa probablement desplanaría cap a

aquests part de la IDE en industries intensives en má d'obra no qualificada, fet que

comportaría una certa pérdua de teixit industrial a Catalunya, encara que petita,

donat que en els darrers anys els factors de localització que han atret la IDE a

Catalunya i que estimulen una continuada inversió van mes enllá de la má d'obra

barata (Sola et al, 2001; Hermosilla, 2001).
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Efectes en les polítiques de foment de la competitivitat de la Generalitat

L'adopció del nou model d'administració pública probablement tindria un

major impacte en el procés de formulació de les polítiques de foment de la

competitivitat que no pas en el seu contingut. En primer lloc, i de manera semblant

a l'anterior escenari, els principis de participado i especialment el de subsidiarietat

obligarien la Generalitat a canviar el seu rol respecte els nivells subautonómics de

l'administració pública en la formulació de polítiques de desenvolupament

económic com en l'establiment de pactes dlocupació local28 que aquest.escenari

contempla, passant d'un paper d'arquitecte i executor a un rol de facilitador-

coordinador en un procés en el qual els ens locáis, comarcáis i provincials, que

coneixen milíor la realitat local, prendrien la iniciativa. Aquest esperit participatiu

no es limitaría només a la inclusió deis representants de les administracions

subautonómiques, sino també ais representants de les empreses, els treballadors i els

usuaris. De la mateixa manera, hom pot esperar que les administracions

supraautonómiques (Estat i Unió Europea) donessin major cabuda a les regions en

la formulació de les diferents polítiques que afecten llur competitivitat territorial.

En segon lloc, l'adopció per part de la Generalitat (i la resta

d'administracions) del nou model d'administració pública , hauria de portar a la

difusió de la práctica rigorosa de la planificado i avaluació de l'actuació pública.

L'aplicació de la planificado (o reflexió) estratégica comportaría l'establiment

d'objectius mesurables basats en una visió consensuada de l'entorn i les necessitats

de la societat catalana en un horitzó futur i en relació a un determinat ámbit, com

per exemple el de la recerca. Aixó hauria de conduir a una assignació mes efícac

Segons els autors de l'informe de la Comissió, aquests pactes d'ocupació local incrementar i en la
flexibilitat laboral i alhora estábil itzarien els ingressos deis treballadors, tot donant possibilitats de
desenvolupament professional (European Commission, 1999; p.33). Si bé aixó en principi tindria
un efecte positiu en el teixit económic cátala, no suposaria una millora per a la competitivitat
empresarial de les empreses catalanes donat que els competidors europeus també se'n
beneficiar i en.
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deis recursos públics, prioritzant aquelles árees en les quals l'actuació pública pot

teñir un major impacte.

Peí que fa al contingut de les polítiques de foment de la competitivitat,

l'escenari contempla l'emergéncia d'una política industrial mes proactiva (European

Commission, 1999; p.34), en especial peí que fa a les tecnologies de la informado,

resultants del diáleg entre administrado, empreses i usuaris. De fet, a Catalunya,

tant el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informado com el

Departament d'Economia i Finances semblen donar ja una certa prioritat a la difusió

de les noves tecnologies de la informado en el conjunt de la societat catalana.

D'altra banda, el Pía CAT21 té com a objectiu crear una administració oberta, és a

dir, una administració amb la qual els ciutadans poden comunicar-se i fer la majoria

de trámits de manera electrónica. En vuit anys, aquest és un projecte que podria

esdevenir realitat. L'administració autonómica podria estimular l'ús de les noves

tecnologies de la informado a través de diferents mesures. Així, per exemple, ía

Generalitat podria aprontar l'experiéncia de la Universitat Oberta de Catalunya per

estendre la utilització de la comunicació electrónica entre estudiants i docents en el

conjunt d'universitats catalanes. Finalment, el major grau de proactivitat en la

política industrial que aquest escenari contempla es podria traduir en incentius

físcals i subvencions a l'adopció d'equipament informátic i a la formació del

personal en noves tecnologies de la informado.

Escenari 4: Societats creatives

Breu descripció de l'escenari

Aquest escenari projecta una situació d'un cert alentiment del creixement de

l'economia europea durant la primera década del nou millenni, que se superaría cap

a fináis de la década. Després d'una inicial recessió durant el període 2001-2003,

les economies europees es recuperarien, grácies en part a una major llibertat deis

individus sobre llur trajectória laboral que alhora garantiría la plena ocupació.

Aquesta major flexibilitat laboral resulta d'un seguit de reformes socials dirigides a
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introduir un perfil mes huma en l'esfera del treball i en la societat en el seu conjunt,

permetent ais individus dedicar-se a tasques socials en el decurs de ílur periple vital.

La flexibilització del treball porta associada la reducció en prestacions socials i al

mateix temps la creació de nous impostos ecológics i sobre els moviments de

capital.

Aquests canvis es deuen a l!emergéncia d'una nova ética solidaria i

antimaterialista29 que incrementa l'atractiu d'Europa per a individus d'altres paisos

amb talent (creadors i artistes) , en la recerca d'un entorn procliu a la creativitat,

Texperimentado i la innovació. Fruit d'aquesta ética, l'escenari també contempla la

creació d'un sistema de subsidis (vouchers) per al consum de servéis, lleure i

cultura per a tot ciutadá (ocupat, en atur o jubilat).

Aquest escenari també descriu com Fémfasi deis europeus en cercar un

nou equilibri entre l'esfera laboral i la personal comporta una certa despreocupació

per la situació deis paisos veins, que es reflecteix en l'endarreriment del procés

d'ampliació de la Unió Europea i en l'enduriment de la política d'immigració.

Probabilitat que l'escenari es doni a Catalunya

Peí que fa ais canvis po Utico legáis (flexibilització laboral, reducció de les

prestacions socials, nous impostos ecológics i al capital i subsidis al consum

cultural), altre cop (com a l'escenari deis mercats triomfants) el fet que es

produeixin a Catalunya depén del Parlament a Madrid. Tanmateix, la tendencia en

els darrers anys ha estat cap a una revisió a la baixa de l'estat del benestar i,

donada la correlació de forces al Parlament espanyol, és probable que

s'aprofundeixi en aquest ámbit. Per la mateixa rao, sembla difícil pensar que

s'introdueixin els altres canvis que comparteixen una vessant social i redistnbutiva.

Peí que fa ais canvis de valors, es percep a Catalunya un major desig ciutadá

de compaginar les exigéncies laboráis i la carrera professional amb la vida familiar,
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el qual és possible que porti no solament a canvis legáis en la legislado laboral peí

que fa ais permisos per matemitat/paternitat, sino també a canvis en la gestió de

recursos humans a les empreses. Tanmateix, no está ciar que aquests canvis

comportin necessáriament 1'emergéncia d'una major solidaritat (fora de la llar) i una

actitud antimaterialista.

Conseaüéncies per a la competitivitat empresarial a Catalunya

Dos deis canvis que aquest escenari planteja podrien teñir incidencia en la

competitivitat de les empreses catalanes respecte d'altres empreses de paísos de

fora de la Unió Europea que no comparteixen la mateixa situació sociopolítica30 .

En primer lloc, en la mesura que la flexibilització de la carrera laboral comporti la

lliure elecció de l'individu del moment i la durada durant la qual es dedicará a

tasques socials, aixó podria generar certes dificultáis per a les empreses, que es

veurien desprovistes d'importants recursos humans sense poder preveure-ho.

D'altra banda, si després de l'exercici d'aquestes tasques socials, els individus

decidissin no retornar a llur empresa d'origen, aqüestes es veurien privades d'uns

recursos humans que sovint han adquirit un coneixement específic sobre i'empresa

que és difícil de reemplazar a curt termini. Aixó suposaria una pérdua de

productivitat i un augment deis costos de reclutament, fent les empreses catalanes

menys competitives tant en costos com en qualitat en comparació a empreses de

territoris on no s'ha produit aquesta flexibilització.

Una possible conseqüéncia de la nova ética antimaterialista que podria

compensar aqüestes efectes mes aviat negatius procediria del canvi en les

demandes deis treballadors, cada vegada mes orientades cap a la millora del

contingut del treball i la flexibilitat en la jornada i el calendari laboral que no pas a

I'augment de les condicions retributives . D'aquesta manera, les empreses catalanes,

29 Els autors deis escenaris descriuen aquesta nova ética com "a new social solidarity, based on a
new ethic of human quality and individual fulfíllment and on a rejection of the materialism and
obsession with productivity of the Iwentieth century" (European Commission, 1999; p.40).
?ü S'assumeíx que 1'escenari afecta al conjunt de la UE.
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com les de !a resta de la Unió, es podrien veure beneficiades per uns menors costos

salariáis i una major creativitat i productivitat, fruit d'una major satisfacció i

realització laboral per part deis treballadors.

Donat que en aquest escenari la creativitat i la innovació esdevenen dues

forces clau de la competitivitat empresarial, l'interrogant que es planteja és en quina

mida tes empreses a Catalunya serien competitives en aquesta dimensió. En aquest

sentit, cal fer dues observacions. En primer lloc, i tal i com he comentat en relació a

l'escenari de les cent flors, el model de lideratge empresarial a Catalunya (sobre tot,

en les empreses familiars) sol ser poc procliu a afavorir la participació i iniciativa

deis treballadors, factor fonamental per a I'activitat creativa i innovadora (que sol

partir deis problemes o insuficiéncies que el personal comercial o productiu

observa). El fort respecte-temor a Pautoritat i l'émfasi en l'antiguitat com a trets

definidors de la cultura organitzativa a Catalunya limiten la possibilitat deis

treballadors d'aportar llurs idees. Aixó porta a un enquistament inercial en les

practiques i rutines existents o a la conflictivitat soterrada, donat que la cultura del

treball tampoc no fomenta la mobilitat entre empreses (fruit de la importancia del

criteri d'antiguitat per a la promoció salarial) i molt menys la geográfica (Trigo i

Valera, 1990; Hermosilla, 2001). Tanmateix, aquesta cultura organitzativa es

podria veure transformada per la presencia, des de fa si mes no vint anys, de

multinacionals (com les japoneses, alemanyes, i nord-americanes) que solen valorar

en major grau l'opinió de cada treballador i, en alguns casos, porten a terme

polítiques de retribució i promoció basades en Tassoliment d'objectius, mes que no

pas en l'antiguitat, les quals estimulen la participació i la innovació. En segon lloc,

la innovació, sigui de productes o de processos, requereix temps i recursos que no

es poden dedicar a I'activitat productiva normal. En aquest sentit, donada l'escassa

inversió en despeses i persona! de R+D de les empreses a Catalunya (CIRIT, 1990;

2001), siguin o no subsidiáries de multinacionals (Sola et al., 2001; Miravitlles,

2001), no sembla que aqüestes es trobin gaire ben posicionades per un entorn que

requereix encara un major esforc en aquest ámbit. Tot i que les empreses catalanes,
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especialment en alguns sectors com el farmacéutic, han optat per la incorporado de

tecnología externa com a via alternativa al desenvolupament intern (Giráldez,

1991), diversos autors han posat de manifest que per tal d'absorbir tecnología

externa cal desenvolupar un nivell suficient de coneixement intern (Mowery, 1983;

Cohén i Levinthal, 1990).

Encara que no directament relacionada amb la competitivitat empresarial

pero sí amb el nivell d'activitat económica en general, és important assenyalar que

la difusió deis nous valors antimateria listes portaría possiblement a una disminució

de la demanda catalana i europea en general deis productes associats amb el

consum •materialista (cotxes, llanxes i joies), fet que tindria un efecte negatiu

important en sectors clau de l'economia catalana, com el de l'automóbil.

Conseqüéncies per a la competitivitat territorial de Catalunya

Els canvis político legáis i socials que aquest escenari contempla podrien

teñir majors efectes en la competitivitat territorial de Catalunya que en la

competitivitat de les empreses a Catalunya en comparació amb altres paísos on peí

seu menor grau de desenvolupament socioeconómic probablement no es produirien

aquests canvis, com és el cas deis paísos del nord d'África o del sud-est asiátic. En

relació a aquests , la reducció de les prestacions socials ajudaria d'una banda a les

empreses catalanes a recuperar posicions en costos, mentre que d'altra banda la

introducció deis nous impostos ecológics i al capital la reduiria. L'efecte net

d'aquests-dos fenómens dependna óbviament de la dimensió de la reducció de les

prestacioñs socials en comparació amb l'abast de l'increment d'impostos.

Donada la importancia de la creativitat i la innovació en aquest escenari,

sorgeix la qüestió sobre fins a quint punt Catalunya gaudeix deis factors necessaris

per atreure i reteñir individus creatius i empreses innovadores, processos que están

mútuament interrelacionats: quantes mes empreses innovadores hi hagi en el

territori mes creadors s'hi sentirán atrets i a l'inrevés. En aquest sentit, dones,

semblaría que ens trobem en una situació on rexisténcia d'una massa crítica és
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fonamental (Vives, 2001): cal un nombre mínim de creadors i empreses innovadores

per a atraure mes creadors i empreses innovadores. En aquest sentit, Catalunya

presenta una situació mixta. D'una banda, Catalunya gaudeix d'una important

tradició creativa que es reflexa no sois en la creació dramatúrg ico teatral, musical o

arquitectónica, sino també en el disseny textil o industrial. Tanmateix, els creadors

tendeixen a desplacar-se allá on els productors que comercia litzen llurs creacions es

troben i, tot i l'estímul de Tadministració autonómica a la creació de continguts

culturáis a través, en gran mesura, deis mitjans de comunicació de la Generalitat,

Catalunya ha perdut pes en els darrers anys a favor.de Madrid, on s'han relocalitzat

diverses empreses deis sectors fonográfic i audiovisual (Baró i Cúbeles, 2000). A

mes a mes, sembla difícil que aquesta situació es pugui modificar en els propers vuit

anys. Un altre factor important per a l'atracció de creadors és l'existéncia d'un

entorn procliu a l'experimentació, on es valora la innovado. En aquest sentit, per

raons históriques, en els darrers anys a Catalunya s'ha fet potser un major émfasi en

la recuperació i potenciació d'elements culturáis mes aviat tradicionals. Un exemple

del pes del passat, de la tradició es pot trobar en la reconstrucció fidedigna del

Liceu. Pero també es reflexa en la producció cultural pública, en particular la

mediática (vegeu la temática de les series i pel.lícules de TV3) que tendeix a ser

mes aviat localista i tradicionalista. Aquest enfocament podría desincentivar la

vinguda de creadors de fora de Catalunya.

Per altra banda, malgrat el desenvolupament del sector universitari i de les

infraestructures de R+D en els darrers vint anys (CIRIT, 2001), hom pot observar

que a Catalunya encara no existeix una cultura social favorable a la recerca, es a dir,

una cultura que valori Pexperimentació, Pexplorado de nous terrenys i la

conceptualització abstracta deis diversos problemes amb els quals la societat

s'enfronta, on 1'investigador no sigui vist com un ésser passiu o, fíns i tot,

parasitari. Sembla difícil pensar que aquesta cultura social canvii en una década,

malgrat els esforcos de promocio social de la ciencia que la Generalitat té previst

continuar realitzant (CIRIT, 2001). Un exemple del menor valor social que
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s'atribueix a la recerca a Catalunya el trobem en el fet que ni el teixit empresarial ni

el sector universitari i públic de recerca" semblen disposats a absorbir de manera

decidida i en condicions competitives al mercat internacional els investigadors

catalans formats a l'estranger que desitjarien tornar a Catalunya .

Finalment, els creadors tendeixen a concentrar-se en aquelles ciutats on hi

ha qualitat de vida. En aquest sentit, la qualitat de vida a Catalunya (com a la resta

d'Espanya) es podria veure minvada per l'actitud aíllacionista de la població

europea que aquest escenari preveu. L'émfasi deis europeus en cercar un nou

equilibri entre l'ámbit laboral i el personal comportaría un oblit de la situació crítica

d'alguns paisos veins, fet que es reflectiria en l'enduriment de la política

d'immigració. D'aquesta manera, la convivencia pacífica, dimensió clau de la

qualitat de vida, es podria veure malmesa a Catalunya, si la manca d'una política

europea decidida de cooperació económica internacional que estimuli la

transformació política, institucional i económica del nord d'Africa portes a un

augment de la pressió migratoria. Aixó júntament amb l'actitud mes aviat xenófoba

que, segons l'escenari, s'estén al conjunt de la Unió, podria desencadenar un esclat

de violencia en el si de Catalunya, amb la inseguretat ciutadana que aixó

comportaría. Tot i que aquest escenari afectaría al conjunt de la Unió, la pérdua de

qualitat de vida probablement seria mes important a Catalunya, donat que altres

paisos com Franca, Anglaterra o Alemanya teñen mes experiencia en la qüestió

migratoria.

Efectes'én les polítiques de foment de la competitivitat de la Generalitat

La formulació d'un pía específic per a la innovació empresarial (DICT,

2001), l'existéncia del Pía de la societat de la informació (Comissionat, 1998) i el

?1 Cal esmentar la recent i lloable iniciativa de la Generalitat per a la recuperado d'investigadors
catalans a l'estranger amb la creació deis contractes laboráis de la Institució Catalana de la
Recerca i els Estudis Avancats que, lanmateix, es queden cuits davant el nombre de sol.licituds de
qualitat.
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fet que un deis eixos del Pía CAT21 (Presidencia de la Generalitat, 2001) sigui el

foment de la societat de l'aprenentatge semblarien indicar que les línies d'actuació

futura de la Generalitat son consistents amb els valors de creativitat i innovació que

aquest escenari presenta.

Es probable que en el futur es porti endavant una reflexió mes precisa sobre

el significat deis conceptes de societat d'aprenentatge, de la informado, del

coneixement, i de la innovació, i l'opció per a la qual la societat catalana vol

apostar. Aprenentatge i innovació, aixi com informado i coneixement son

conceptes diferents. Una societat que desitja i és capac d'aprendre rápidament no és

el mateix que una societat que desitja i és capac d'innovar tot prenent riscos, si bé

ambdues requereixen d'un sentiment d'insatisfacció amb la situació actual. De la

mateixa manera, una societat capag d'accedir a i utilitzar les noves tecnologies de la

informado i la comunicació no és el mateix que una societat capac de sistematitzar i

convertir la informado en coneixement i actuar en base a aquest. Finalment, tant

amb la informado com amb el coneixement cal diferenciar entre la capacitat

d'accés, utilització i difusió i la capacitat de creació.

L'ética solidaria i antimaterialista que impregna aquest escenari faria difícil

que les administracions publiques, la catalana entre elles, dediquessin recursos

significatius a la promoció del desenvolupament económic (formulat en termes

estrictament quantitatius de creixement del producte interior brut) o de la

competitivitat empresarial, terme que col.loquialment s'associa amb una actitud

individualista, fíns i tot agressiva i mancada d'escrúpols. Aixó probablement

portaria els líders polítics a articular un nou discurs que subordines la competitivitat

empresarial i la generació de rendes a un ús deis recursos, si mes no públics, en línia

amb els valors imperants (creativitat).

Assumint que la Generalitat decidís optar per una veritable promoció de la

creativitat com a eix fonamental per a la propera década, semblaría lógic esperar

que el foment de la competitivitat en aquest període s'orientés cap al reforcament

deis incentius, esforcos i factors territorials per atraure infraestructures de recerca,
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fíres internadonals i professionals de la creació de coneixement (artistes,

arquitectes, investigadors universitaris, personal de recerca a les empreses, i

professionals del disseny). En relació al desenvolupament de les industries de

continguts culturáis en particular, és probable que la recent creació de I'Institut

d'Indústries Culturáis i l'esperat Pía d'actuacions contribueixin a una acció mes

decidida de promoció de la producció cultural a Catalunya. Tanmateix, tot i el

suport de diferents actors socials al desenvolupament deis sectors del coneixement i

les noves tecnologies de la informado, és molt probable que Pacceleració del

procés de contracció de la base industrial que aquest escenari suposa, forci les

diferents administracions, inclosa Tautonómica, pressionades per les empreses

industriáis i les seves associacions, a establir mesures de suport al teixit industrial en

declivi, Hmitant el procés de reassignació de recursos entre industria i servéis, i

reduint la velocitat amb la qual Catalunya podria aprontar les oportunitats que íes

noves tecnologies ofereixen. De totes maneres, part d'aquestes ajudes és possible

que s'orientin cap al reciclatge professional i la formado en noves tecnologies,

benefíciant el procés de transformació .

Peí que fa a la transformació de la cultura organizativa a Catalunya cap a

un model obert a la participado i creativitat deis treballadors darrer aspecte, la

propia transformació de la Generalitat en i'orientació del Pía CAT21 (,

Departament de la Presidencia, 2001) podria esdevenir un exemple per a la resta de

la societat.

Tal i com he comentat, 1*escenari assumeix una creixent pressió migratoria a

Europa davant la qual la societat europea manté una actitud mes aviat aíüacionista.

Per a Catalunya, aquest aspecte de rescenari podria esdevenir molt plausible,

donada la creixent immigració del nord d'Africa (Fundació Bofill, 2001), Tenint

en compte que el govern de la Generalitat no té competéncies per tal de regular el

flux d'immigrants, és plausible esperar que la Generalitat exerceixi la capacitat

d'influéncia en la política estatal que la situació parlamentaria li atorgui per tal de

rebre immigrants no qualificats en la mesura que siguin necessaris per a 1'economía
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regional. D'altra banda, és també probable que la voluntat de mantenir una societat

cohesionada, un deis eixos fonamentals del Pía CAT21 del govern autonómic que

es reflexa en el segon Pía d'immigració (2001-2004), continuí en el decurs de tota

la década, no sois peí que fa a l'acolliment i integració de la immigració, sino també

en relació a l'educació de la població autóctona sobre el fenomen migratori i les

cultures de les poblacions immigrants.

Escenari 5: Ve'ínatges turbulents

Breu descripció de 1'escenari

Aquest escenari presenta una escalada de violencia, terrorisme biológic,

inseguretat i angoixa ciutadana en el si de la UE . En part, aquests esdeveniments es

produeixen com a resultat de la pressió demográfica del nord d'África, fruit de la

manca de cooperació económica de la UE en l'ámbit de la Mediterránia durant la

primera década del mil.leni que aquest escenari assumeix. Aixó porta, d'una banda,

a Tenduriment de la política d'immigració i al control policíac i militar de les

fronteres i, d'una altra, a una actitud de la població europea mes aviat contraria a la

immigració de paísos en vies de desenvolupament.

Aquesta situado, juntament amb un creixent proteccionisme comercial arreu

del món entre blocs regionals (incloent un nou bloc regional panamericá, ),

comporta un nivell de creixement económic menor a l'Europa del 2010 i una major

disparitat socioeconómica que es reflecteix en 1'existencia de diversos focus de

pobresa i marginalitat.

Probabilitat que aquest escenari es doni a Catalunya

Tot i l'enduriment de la política d'immigració i el control policíac i militar

de les fronteres que aquest escenari suggereix, la pressió demográfica d'immigrants

il-legals que fugen de la miseria del seu país arriscant la propia vida i la de llurs

famílies per arribar a una regió europea próspera com Catalunya seria probablement

imparable.
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Malgrat que Catalunya és una térra básicament de convivencia, amb

experiencia en la integració d'importants contingents d'immigrants amb cultures

diferents, la nova migració, en especial la deis coüectius que procedirien no sois de

cultures diferents sino també de religions diverses (com la islámica), suposaria un

nou repte per a una societat tradicionalment i majoritáriament católica que

desconeix en gran mida la cultura i la religió d'aquests nous col.lectius immigrants i

en relació ais quals es guia per estereotips. En aquest sentit, cal assenyalar com he

esmentat mes a dalt que el Pía d'immigració de la Generalitat per al període 2001-

2004 contempla accions de formació i educado de la població autóctona sobre el

fenomenjmigratori i les diferents cultures deis col.lectius d'immigrants. Queda per

veure pero si aqüestes accions es produirien amb la rapidesa i la intensitat

necessáries per evitar que els estereotips avui imperants portin a actituds xenofobes.

A banda de l'actuació de 1'administrado, també tindrá un paper cabdal la tasca

d'organitzacions socials i de les própies associacions d'immigrants per tal d'educar

la població sobre la realitat d'aquest nou fenomen migratori.

La reacció deis governs europeus de repatriar o expulsar els immigrants

il-legáis que l'escenari contempla probablement comportaría l'aprofiindiment del

sentiment d'aquests de rebuig. Així dones, és probable que els immigrants que

aconseguissin traspassar la frontera i instal-lar-se en territorí cátala demostressin un

fort ressentiment contra la mateixa societat que rebutja els seus familiars i amics

(sense fer distincions entre estat i comunitat d'adopció), molts deis quals perden la

vida en.J'intent. L'entorn hostil a aquests immigrants els portada possiblement a

reforcar»llur identitat d'origen, fet que segurament faria llur integració encara mes

difícil.

32 "Peoplc have the impression of living in a haven of fragüe peace and are willing lo shut their
eyes lo infringements of certain fundamental rights and freedoms to preserve it. Immigration
policios have becn tightened considerably: with the approval of the silent majority. governments
have been dealing with requests for asylum in an increasingly draconian fashion and have becn
more vigorous in pursuing and expelling illegal immigrants" (European Commission, 1999; p.52,
la cursiva és nieva).
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Encara que el govern de la Generalitat de Catalunya, després del llarg

període d'opressió franquista, ha osciMat a vegades entre la defensa natural de les

arrels d'identitat catalana i una certa imposició de la llengua catalana en 1'ámbit

educatiu, no és probable que l'esperit d'assimilació deis immigrants que aquest

escenari descriu33 s'installi a Catalunya. El taranná cátala és mes procliu a que els

immigrants respectin i fíns i tot acceptin voluntáriament i per estímació propia la

cultura catalana (costums, llengua i valors), com a resultat d'un sentiment

d'acolliment i respecte envers ells.

Tanmateix, la rapidesa i intensitat del flux d'immigració del nord d'Africa i

sobretot els missatges que els polítics i els mitjans de comunicado en genérin

tindran sens dubte un efecte clau en la percepció i resposta social. Cal notar que

diversos esdeveniments recents a Catalunya indiquen ja una certa radicalització de

la resposta de l'administració pública i les forces policials que aquesta controla en

relació a la immigració irregular. L'existéncia d'organitzacions i líders socials que

qüestionin aquest tipus d'intervencions en els mitjans de comunicado també será

clau per evitar una confrontado entre la població autóctona i aquests "nous"

immigrants.

Conseaüéncies per a la competitivitat empresarial a Catalunya

L'alentiment de l'economia europea afectaria óbviament Catalunya, reduint-

ne les exportacions la majoria de les quals, com ja he comentat, es dirigeixen

majoritáriament a Europa. Mentre que aixó afectaria el grau d'activitat i creixement

económic de Catalunya, no hauria necessáriament de minvar la competitivitat

empresarial de Catalunya (les quotes de mercat son en termes relatius) en la mida

en que els altres paisos europeus també es veurien afectats per un menor dinamisme

económic.

" "There is widespread intolerance towards ibreigners and irritation with civil rights associations.
The policy pursued in some countries of forcing immigrants to assimilate niects with tacit public
approval" (European Commission, 1999; p.53).
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D'altra banda, el proteccionisme comercial probablement ajudaria si mes no

temporalment a les PIMES autóctones a sobreviure. Tanmateix, l'increment de les

ajudes nacionals a empreses industriáis clau arreu d'Europa reduiria la

competitivitat de la producció catalana tant en els mercats externs com en el

doméstic, ja que, tot i que, pressionats per les empreses i associacions sectorials

locáis34, els governs espanyol i autonómic emprenguessin una política semblant, la

capacitat d'ajuda d'Espanya i Catalunya no podria comparar-se amb la d'estats mes

forts, com Franca, Alemanya o Anglaterra.

La creació d'un bloc regional panamericá i el conseqüent conflicte amb el

bloc europeu que Pescenari preveu possiblement ocasionaría a les empreses

catalanes una pérdua de negoci en els paísos llatinoamericans com Argentina,

Méxic i Xile on s'han expandit (Fontrodona i Hernández, 2001), si aquests paísos

restablissin normatives proteccionistes que difícultessin la inversió d'empreses de

fora del bloc.

Finalment, és probable que la conflictivitat social i cultural que aquest

escenari reflexa entre la població autóctona i certs col.lectius d'immigrants (que es

podria generalitzar al conjunt deis immigrants extracomunitaris) es manifestés

també en l'esfera laboral, amb els perjudicis que aixó suposaria per a la

productivitat i la qualitat de l'activitat empresarial a Catalunya.

Conseqüéncies per a la competitivitat territorial de Catalunya

En un entorn proteccionista en el qual els governs nacionals imposen

restriccio'ns a les importacions, les multinacionals es veuran forcades a replantejar

la seva estrategia internacional, en el sentit d'avaluar la conveniencia de resituar

centres productius a les principáis economies nacionals. Aixó suposaria per una

banda, el manteniment, si mes no temporal, de les filiáis multinacionals a Catalunya

que produeixen básicament per al mercat espanyol (com és el cas de Danone o

'" "...govemments do less than in the past to makc su re the Single Market is working properly,
and ha ve no qualms about helping sclected domesüc companics to protect their captive markets"
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Nestlé en el sector alimentari), pero per altra banda, la pérdua de demanda i el

possible tancament de les filiáis orientades a 1'exportado ais mercats europeus (com

és el cas de les empreses Nissan o Yamaha en el sector de material de transpon).

L'esclat de violencia i la inseguretat ciutadana que aquest escenari dibuixa

com a fruit d'una creixent tensió cultural, religiosa i económica entre la població

autóctona i part de la població immigrant en un context de menor creixement

económic reduiria en major mesura que a Fescenari anterior la qualitat de vida a

Catalunya, i aixó suposaria un ciar desincentiu per a la inversió a Catalunya. Com ja

he esmentat abans, tot i que el fenomen migratori i social que aquest escenari

descriu es produiria al conjunt de la Unió Europea, és molt possible que per motius

geográfics i histories, Espanya i Catalunya (juntament potser amb Italia) siguin els

paisos de la Unió que pateixin un impacte mes negatiu deis nous fluxos migratoris.

Efectes en les politiques de foment de la competitivitat de la Generalitat

Tal i com he esmentat abans, en aquest escenari preveu, els governs deis

paisos de la Unió Europea, davant el nou context internacional de proteccionisme

comercial, tendiran a oferir ajudes publiques a les seves empreses autóctones. ,

Així dones, és plausible pensar que davant d' aquest context , el govern de la

Generalitat també incrementi els seus programes de foment. L'augment del

proteccionisme podría portar a empreses catalanes i filiáis multinacionals orientades

ais mercats exteriors a perdre gran part de les seves vendes, portant al possible

tancament. Donada la importancia de les filiáis multinacionals peí que fa a

l'ocupació a Catalunya, és plausible que la Generalitat es veiés forcada a oferir

condicions especiáis a aqüestes empreses per tal de mantenir-les en funcionament.

Tanmateix, com he comentat mes amunt, la capacitat d'ajuda d'Espanya i

Catalunya no seria comparable amb la d'estats mes forts, com Franca, Alemanya o

Anglaterra.

(European Commission, 1999; p.53).
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4. Recapitulació i visió panorámica de les conseqüéncies deis escenaris Europa

2010 a Catalunya

En Papartat anterior, he plantejat les conseqüéncies que els cinc escenaris

per a l'Europa del 2010 establerts per la Comissió Europea podrien teñir per a la

competitivitat empresarial i territorial de Catalunya, així com per a les polítiques

publiques de foment d'aquestes per part de la Generalitat. El quadre 2 resumeix

gráficament els efectes mes notoris de cada un deis escenaris.

*** INTRODU1R EL QUADRE 2 AQUÍ ***

Competitivitat empresarial i territorial. L'análisi conjunta deis efectes deis

cinc escenaris revela un panorama mixt peí que fa a la competitivitat empresarial i

una situació mes aviat negativa per a la competitivitat territorial de Catalunya.

Peí que fa a la competitivitat empresarial, tots els escenaris, excepte el de

mercats triomfants, ofereixen algún element positiu: així, Tescenari de les cent flors

presenta un increment de la demanda deis productes amb component cultural local,

mentre que l'escenari de les societats creatives planteja un possible augment de la

competitivitat de les empreses catalanes en costos i innovació. Els escenaris de les

responsabilitats compartides i deis veinatges turbulents també ofereixen

oportunitats per a una part de les empreses catalanes: el creixement económic de la

Unió en "el primer comportaría probablement un augment de les exportacions

catalanes a la resta de la Unió, mentre que el proteccionisme del darrer reduiria la

competencia per al mercat doméstic i, per tant, beneficiaría les empreses orientades

al mercat interior si mes no en el curt termini. Tanmateix, en aquests quatre

escenaris, també emergeixen interrogants sobre la competitivitat empresarial del

teixit industrial cátala. Així, per exemple, en l'escenari de les cent flors, i'augment

de la demanda interior per ais productes "locáis" es podria veure compensat per la
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disminució de les exportacions d'aquests productes, fruit de Üactitud localista arreu

d'Europa.

L'escenari deis mercats triomfants no sembla oferir gaire oportunitats per a

les empreses a Catalunya. En part aixó es deu a la manca d'un avantatge

comparatiu ciar de l'economia catalana, en un escenari en el qual la liberalització

del comerc i la inversió estimula l'especialització deis teixits económics en aquelles

activitats per a Íes quals disposen d'avantatges comparatius.

Aquesta manca d'un avantatge comparatiu ciar (mes enllá potser del clima,

la natura i et nivell de qualitat de vida que comparteix amb algunes regions d'Itália

i Grecia) es reflexa en el panorama mes aviat negatiu peí que fa a la competitivitat

territorial de Catalunya el 2010 al conjunt d'escenaris. De fet, els esdeveniments

que els diferents escenaris plantegen per al conjunt d'Europa vindrien a posar de

major relleu les mancances de Catalunya per competir per a l'atracció d'IDE amb

altres regions de dins i fora d'Europa que es troben mitlor equipades . Catalunya

sembla teñir un problema de posicionament que, a nivell d'empresa, Porter (1985)

va denominar com "stuck in the middle" (atrapat al bell mig). Per un cantó, el

Principal ja no gaudeix d'un avantatge comparatiu en costos (ni laboráis, ni

energétics) respecte a altres regions de la Unió Europea o sobre tot

extracomunitáries que son mes eficients (Hermosilla, 2001) i que,-per tant, atrauen

la inversió de les multinacionals deis sectors on es competeix básicament en costos.

Aquest és un problema que, com hem vist, es manifesta en els escenaris deis

mercats triomfants i de les responsabilitats compartides. D'altra banda, malgrat els

esforcos que la Generalitat ha fet en els darrers vint anys, Catalunya tampoc no

sembla disposar d'un estoc suficient de recursos sofisticáis (com capital huma o

sobre tot infraestructures de recerca i comunicado) que pugui de manera

significativa atraure o generar activitats com el desenvolupament de programari

{software) o tasques d'innovado i disseny que permetin competir en qualitat

(diferenciació) enlloc de costos, en sectors com el químic, el farmacéutic,
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['alimentan, l'automotiu o l'electrónic, fet que es fa especialment palés en l'escenari

deis mercats triomfants35.

Aquest problema de posicionament regional per a l'atracció d'activitat

productiva i d'innovado es veu agreujat en alguns escenaris per la manca d'una

cultura procliu a la innovació o la pérdua de qualitat de vida, com és en el cas deis

escenaris de les societats creatives o els veinatges turbulents.

Polítiques de foment de la competitivitat. Les polítiques de foment de la

competitivitat de la Generalitat que aquí s'han dibuixat per a la Catalunya del 2010

responen en gran mesura ais canvis politicoideológics i de model d'administració

pública que els escenaris plantegen i, en menor mesura, ais efectes que aquests

escenaris teñen en la competitivitat empresarial i territorial de Catalunya. En

l'escenari deis veinatges turbulents, i fruit del proteccionisme imperant, les

administracions publiques passen a adoptar un paper molt mes actiu, atorgant

ajudes directes a les empreses, mentre que en l'escenari de les societats creatives el

rol públic es focalitza en alguns camps com el foment de la recerca i les

infraestructures de comunicado o es redueix a un paper informatiu i catalitzador

del diáleg entre els diferents actors socioeconómics per a la promoció d'iniciatives

de desenvolupament local en els escenaris de les cent flors o les responsabilitats

compartid es.

Probabililat deis escenaris. Com sol passar amb la majoria d'exercicis de

prospectiva, cadascun deis escenaris Europa 2010 es polaritza cap a una dimensió o

aspecte determinat de la societat (economía a l'escenari 1, fenómens migratoris i

culturáis a l'escenari 5, política a l'escenari 3 i canvis de valors ais escenaris 2 i 4).

De fet, en gran mesura els escenaris no s'oposen, sino que es complementen.

Probablement només existeixen dues oposicions clares: d'una banda, l'escenari deis

mercats triomfants es troba en clara oposicio amb el deis veinatges turbulents peí

• Per bé que existeixen algunes filiáis d'empreses multinacionals que desenvolupen lasques
d'innovado i no només d'adaptació o supoit tecnic a Catalunya, com és el cas de Hewlett-Packard
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que fa a la política económica imperant, clarament liberal el primer mentre que el

segon és marcadament intervencionista (proteccionista). D'altra banda, existeix una

clara dicotomía entre els escenaris de mercats triomfants i els veinatges turbulents,

els quals comparteixen un mateix esquema de valors individualista, mentre que els

altres tres escenaris, en major o menor grau, reflecteixen una ética diferent,

solidaria, de compromís social o valors antimaterialistes.

En realitat és probable que es produeixi una combinado de diversos

escenaris que aglutini les dimensions polítiques, económiques i socials. Així, per

exemple, és plausible esperar que, fruit de l'ús de noves tecnologies de la

informació, el procés d'interconnexió i gíobalització que Pescenari 1 descriu.es

produeixi , al mateix temps que el localisme floreix (escenari 2), de resultes de la

necessitat de les comunitats locáis de dinamitzar-se i organitzar-se per resoldre els

problemes que la pressió migratoria genera (escenaris 4 i 5) i de la necessitat de les

comunitats "nacionals" de mantenir llur identitat davant del procés de gíobalització

que sembla portar a una convergencia cultural cap al model nord-americá. Tot

aixó, al mateix temps que creix la importancia deis creadors i de la creació de

coneixement.

5. Cap a la Catalunya del 2010: Algunes reflexions personáis sobre els reptes

que ens esperen

Si bé en els apartats anteriors he intentat no expressar la meva opinió sobre

les oportunitats i els problemes que cada escenari presenta per a Catalunya, .no

voldria cloure aquest informe sobre la Catalunya del 2010 sense oferir algunes

reflexions própies sobre els reptes que els diferents escenaris plantegen .

Básicament, voldria fer dues reflexions sobre les següents qüestions que segons el

meu parer constituirán el nucli del debat social:

1- la necessitat de Catalunya d'esdevenir líder en un determinat sector

(especialització) i

t> Lear (Mira vi ti les, 2001, p.l 15), es tracta de casos aillats.
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2- la necessitat de mantenir una certa cohesió social

1. Catalunya - líder en?

Fins fa poc, la majoria d'investigadors i polítics han considerat que el fet

que Catalunya tingui una economia diversificada és un avantatge perqué redueix

1'impacte d'una possible crisi en un sector qualsevol. Tanmateix, el procés de

liberalització económica que l'escenari deis mercats triomfants planteja i que sembla

forca imparable, ve a qüestionar la bondat d'aquest model. La liberalització suposa

una major competencia i aquesta obliga a desenvolupar un avantatge distintiu en

aquells .sectors on es vol ser capdavanter . Val a dir que focalitzar els esforcos en

un sector en concret en el qual es vol excel.lir no vol dir abandonar la resta de

sectors. Així dones, la qüestió és quin sector?

Tal i com he comentat mes a dalt, el Principat no presenta ja les condicions

que el van fer un territori atractiu com a port d'entrada a Europa amb baixos costos

laboráis per a la inversió directa estrangera. Peí grau de desenvolupament

socioeconómic que ha assolit, Catalunya ja no pot competir en má d'obra no

qualifícada barata amb territoris en vies de desenvolupament que presenten unes

condicions socioeconómiques semblants a la de la Catalunya deis anys 40 o 50 del

segle precedent, encara que es produís un moviment migratori massiu que abaixés

els costos salariáis signifícativament. De fet, de manera majoritária les

multinacionals instal.lades a Catalunya no consideren ja el cost laboral i el mercat

doméstic.com els criteris que justifiquen la seva continuada presencia i inversió en

les seves filiáis catalanes (Hermosilla, 2001). Tanmateix, tal i com he comentat mes

a dalt, Catalunya tampoc no disposa avui de les infraestructures i valors culturáis

(experimentado, risc, participació,...) per esdevenir un centre de la innovado que

• Des d'una perspectiva liberal hom podría dir que si Catalunya disposés de l'oportunitat
d'csdevenir un centre mundial o si mes no europeu en un camp determina!, ja haguessín sorgit
emprenedors que l'haguessin apronta!. Tanmateix, esta ciar que l'administració pública té una
capacitat d'infiuir en íactors clau per al desenvolupamunt d'una industria, com son l'oferta
educativa i les infrasüuctures de recerca, transpon, comunicado i altres servéis.
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permeti les empreses localitzades en el territori competir mundialment a través de

la constant millora de processos i introducció de nous productes.

Recentment, Vives (2001) ha plantejat per a Catalunya l'opció d'esdevenir

un centre mundial, o si mes no europeu, del coneixement. Tal i com he esmentat

mes a dalt, caldria aclarir que significa esdevenir una societat del coneixement, ja

que existeix una gran diferencia entre consumir coneixement, sistematitzar-lo i

generar-ne. Donada la situació del sistema universitari i de la recerca a Catalunya, i

el valor social que s'atorga a la investigació, no sembla que aquesta visió sigui gaire

factible per ais propers anys. Així dones, sembla que Catalunya i els seus dirigents

hauran de cercar una altra visió per al ftitur económic de Catalunya.

La societat catalana tradicionalment s'ha considerat a si mateixa com un

país mes aviat industrial, on la industria textil i, mes tard, la industria química,

farmacéutica, alimentaria, electrónica i de l'automoció han tingut i teñen un

protagonisme important. Tanmateix, el pes de la industria a Catalunya ha anat

disminuint i el Principat ha anat perdent gran part del control del teixit industrial,

que ha passat a mans d'empreses multinacionals (Puig eí al., 1996; Simón et al.,

1993; Simón, 2001; Vives, 2000; Sola et ai, 2001). Curiosament, malgrat la

importancia del turisme com a sector clau de l'economia catalana, la societat

catalana i en especial els seus líders semblen resistir-se a concebre Catalunya com

un país eminentment turístic. Aixó es reflexa, per exemple, en la tardanca amb la

qual van emergir els centres de formació en gestió turística i els estudis sobre el

turisme a Catalunya, o en la importancia que la Generalitat dona al turisme en la

política de foment de la competitivitat i en l'estructura orgánica del govern. Una

opció per al desenvolupament económic de Catalunya que aquí proposo i que altres

ja van proposar fa temps (Muns, 1990; Lúria, 1994; Mas-Colell, 1994; Raventós,

1995) passaria per repensar el paper del turisme i, en general, del lleure com un

conjunt d'activitats relacionades (complementáries) en les quals Catalunya podria

esdevenir un centre , si mes no d'abast europeu o mediterrani.
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El turisme requereix d'un conjunt molt ampli de servéis: restauració,

allotjament, transpon, comunicació i entreteniment. Optar per una estrategia de

potenciació de Catalunya com a centre europeu del lleure requereix no sois

d'infrastructures i de servéis de transpon aeri i ferroviari de qualitat, sino també

1'oferta de servéis personáis (com assisténcia sanitaria o servéis d'atenció per a la

gent gran), que responguin amb rapidesa i eficacia. La visió del Principat com a

centre de lleure comportaría també la potenciació de la creació i producció de

continguts culturáis que inclouen la concepció d'espectacles, pel.lícules i campanyes

publicitáries.

Lógicament l'elecció d'un sector com ciau o estratégic comporta els seus

riscos, pero cal recordar que aquí no es defensa l'especialització exclusiva de

l'economia catalana en el sector del lleure, sino només la priorització de determináis

recursos (educatius i d'infraestructura) per tal de competir a nivell europeu i potser

mundial. D'altra banda, els riscos d'un enfocament en l'economia del ileure son

possiblement menors i de mes llarga maduració ais que s'enfronta la industria.

Básicament, estem parlant de canvis climatológics, mediambientals i

sociodemográfics (immigració islámica, intolerancia, i conflicte cultural) que

podrien reduir l'atractiu de Catalunya com a térra de lleure.

2. La cohesió social com element ciau de la competitivitat territorial

Tal i com he esmentat a l'inici, la qualitat de vida es sens dubte un factor

ciau per"atraure inversió directa i capital huma. En aquest sentit, l'análisi de

diferents'escenaris de l'Europa del 2010 posa de manifest, la qualitat de vida depén

en gran part del grau de convivencia que existeix en una comunitat. Així dones,

sembla que per mantenir o augmentar la competitivitat d'un territori cal al mateix

temps un nivell acceptable de cohesió social que garanteixi la convivencia pacífica.

L'análisi de les conseqüéncies deis escenaris Europa 2010 per a Catalunya

suggereix l'emergéncia o la intensificado de certes forces (en especial, la pressió

migratoria del nord d'Africa) que podrien posar en qüestió la convivencia pacífica
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de la qual ha gaudit Catalunya en les darreres dues décades. Així dones, semblaría

que el manteniment de la competitivitat territorial de Catalunya requereix una

doble política. Per un cantó, trobar un equüibri entre les necessitats de má d'obra

(barata, no qualiílcada) a Catalunya i la situació en la qual es troben els immigrants

que arriben a Catalunya, per tal de limitar en alió que sigui possible fluxos

migratoris que excedeixen la capacitat material i social d'acolliment i integració

sociolaboral deis immigrants. Cal reconéixer que malgrat el desig de molts de

convertir Catalunya en un centre de creació de coneixement (Vives, 2001) i, per

tant, d'atracció de capital huma (má d'obra altament qualificada), per la seva

evolució demográfica i social , Catalunya continua necessitant má d'obra de baix i

mitjá nivell de qualifícació.

El segon eix de la política que caldria portar a terme seria el foment de

l'acolliment i la integració deis immigrants de cultures i religions diverses.

L'acolliment passa no sois per un tráete respectuós per part de les autoritats

d'immigració i les forces policials, sino també per 1'educado ciutadana sobre la

situació, la cultura i la contribució deis immigrants. Finalment, la integració no

hauria de formular-se en clau d'assimilació de la cultura tradicional catalana, sino en

clau d'oportunitat de descobriment mutu, dins del respecte ais valors democrátics.

La qüestió de la immigració i, en particular, de la nova immigració de

cultures i religions distintes planteja un altre repte que aquí només deixaré apuntat;

com resoldre la tensió entre, d'una banda, la necessária solidaritat envers a la

població del Nord d'Africa que, com gran part de la població espanyola en altra

época, i davant una situació económica i política precaria desitja emigrar cap a

regions prosperes d'Europa per sobreviure i, d'una altra, 1'impacte que un

moviment migratori fort probablement suposaria en la realitat i identitat cultural de

Catalunya.

Finalment, queda ciar que en reiació a moltes de les oportunitats i els reptes

que els escenaris plantegen, Catalunya está actualment supeditada a les decisions

del Parlament i del govern central espanyol. Em refereixo per exemple a la
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liberalització i desregulació de sectors clau, la reducció de les prestacions socials o

el control de la immigració. Per la majoria d'aquestes qüestions, Catalunya només

pot incidir a través deis seus diputáis al Parlament espanyol. Caldria plantejar-se

dones Pinterrogant sobre si Tactual repartiment competencial seria sufícient per

permetre a Catalunya donar la resposta oportuna o si seria capac d'afrontar mülor

els reptes deis diferents escenaris si disposés d'una major autonomía.
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CAPÍTOL 4.

L'Europa del 2010 i Catalunya: política d'impuls a la societat de la
informado

Jacint Jordana, David Sancho i Ana Sanz

A. DESCRIPCIO DE LA POLÍTICA

A inicis del nou segle, Catalunya es posiciona davant la nova Societat de la Informació
(en endavant, SI) en els termes següents:

1. Quant ais indicadors de penetrado i ús de les noves tecnologies de la
informació, Catalunya és capdavantera en el marc espanyol pero encara resta per
sota de la mitjana europea.

2. Quant a les capacitáis deis poders públics en un escenari liberalitzat, tant el
Govern de la Generalitat de Catalunya com molts governs locáis han
desenvolupat "eines" institucionals a fi i efecte d'estar en condicions de
impulsar, coordinar i liderar les polítiques de la Societat de la Informació a
Catalunya.

3. Quant a la resposta social, la societat catalana está mostrant, tot i que de forma
desigual, un bon dinamisme i capacitat d'adaptació al nou entorn.

4. Quan ais objectius de l'acció pública, a Catalunya s'han prioritzat els objectius
de desenvolupament sectorial i territorial per sobre deis objectius de cohesió
social.

5. Quant a la xarxa d'actors emergent, cal dir que aquesta és de carácter extens i
obert, amb una forta centralitat deis actors institucionals, tot jugant-hi un rol
coordinador i dinamitzador.

6. Quant a la adaptació de les administracions publiques, Catalunya resta encara
lluny de poder oferir ais ciutadans les possibilitats duna infoadministració de
qualitat.

1. Quant ais indicadors de penetrado i ús de les noves tecnologies de la
informació, Catalunya és capdavantera en el marc espanyol pero encara
resta per sota de la mitjana europea

La societat catalana está immersa en el procés de canvi cap a la SI. Pero no tots els
catalans ni tots els ámbits de la societat catalana ho están fent al mateix ritme, i la
divisió digital també hi está present. El Pía Estratégic per a la Societat de la Informació
"Catalunya en Xarxa" expressá, ja a l'any 1999, la voluntat política del govern de la



Generalitat que aquest procés tingues un lideratge públic, basat en l'impuls i la
coordinació del conjunt de les actuacions arreu de Catalunya, tant publiques com
privades. D'altra banda, els governs locáis han estat especialment innovadors peí que fa
a la transformació i adaptació de la seva missió pública a aquest nou escenari que es la
SI que, de moment, está mes basat, també a Catalunya, sobre els principis de
liberalització económica que no pas de servei universal.

Paral.lelament, i molt sovint per davant deis poders i actors públics, la societat catalana
ha mostrat un gran dinamisne i capacitat d'adaptació al nou escenari. Alguns indicadors,
de manera previa a actuacions publiques especifiques, han visualitzat, des del primer
moment, una societat permeable al procés de canvi cultural, económic i social. Aquesta
és una de les raons per les quals Catalunya está en una posició capdavantera respecte a
la resta del territori espanyol, en relació ais indicadors básics de penetracio i ús de les
noves tecnologies de la informació.

Catalunya és la primera comunitat autónoma en penetracio d'Internet, la qual cosa ha fet
possible l'emergéncia de les noves formes de relació social i professional que només
poden desenvolupar-se si la ciutadania i les empreses están "connectades". No obstant
aixó, encara s'está Iluny d'assolir el nivell deis paisos europeus mes avancats en la
implantació i difusió de les noves tecnologies de la informació.

2. Quant a les capacitáis deis poders públics en un escenari liberalitzat, tant el
Govern de la Generalitat de Catalunya com molts governs locáis han
desenvolupat "eines" institucionals a fi i efecte d'estar en condicions
d'impulsar, coordinar i liderar les polítiques de la Societat de la Informació
a Catalunya

La política d'impuls a la SI no presenta, en principi, límits competencials explícits per
al govern de la Generalitat de Catalunya. Així, dones, Catalunya té la possibilitat
d'ocupar els espais d'indefmició competencial i dissenyar les seves própies polítiques
publiques.

La "societat de la informació" no és cap títol competencial recollit ni en la Constitució
espanyola de 1978 ni en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i, com a molt, seria en tot
cas, hom podría pensar, un títol emergent no explicitat. El carácter horitzontal,
estratégic i expansiu d'aquesta política fa que les actuacions publiques en aquest sentit
encaixin en els títols competencials catalans referits, per exemple, al desenvolupament
económic i social del territori. Com a govern regional, dones, la Generalitat de
Catalunya está en condicions de poder assumir un rol dinamitzador i coordinador del
conjunt d'actuacions publiques i privades relacionades amb la Societat de la Informació.

Els límits materials venen donats, dones, peí fet que l'estructura de moltes polítiques
sectorials de gran relleváncia, com ara la d'infraestructures o competencia, responen a
dinámiques competencials molt bipolars, centralitzades quant al procés de decisió, on el
govern de la Generalitat no té la posició central, i que s'articulen a partir de temes i
xarxes d'actors que van mes enllá del límits territorials de Catalunya, tot i que son
elements que hi incideixen fortament. D'aquesta manera, sí que existeixen dependéncies



envers els nivells superiors de govern. Aqüestes operen com a incerteses afegides, la
intensitat i relleváncia de les quals está relacionada directament amb les característiques
de les relacions intergovernamentals de les polítiques per a la SI que, en general,
generen estructures de poder molt policéntriques.

A Catalunya les actuacions publiques relacionades amb la SI s'enmarquen dins una
lógica multinivell que inclou programes de promoció específics, tant a nivell europeu i
espanyol, com autonómic i local. AI territori cátala se citen les iniciatives E-Europe,
Info XXI, Catalunya en Xarxa i el conjunt de plans directors locáis, respectivament, que
teñen com a objectiu comú la generalització de l'ús de les noves tecnologies de la
informació. Pero lluny de detectar-se efectes negatius, la relació que s'estableix és de
complementarietat. Com a exemple ressenyable en un ámbit sectorial concret,
destacaríem la implantació de la targeta sanitaria (un deis tipus de targeta "intel-ligent")
com a eina per gaudir de les possibilitats de la e-salut i que, tot i ser una política de
disseny cátala, té com a marc de referencia els plans europeu i espanyol.

El Pía Estratégic per a la Societat de la Informació "Catalunya en Xarxa" neix, a 1'abril
de 1999, amb la voluntat política de conformar el marc d'actuació en el qual s'han de
desenvolupar el conjunt d'actuacions publiques. Aquest pía va concretar l'entesa
institucional, entre Generalitat i Localret, que ha caracteritzat el procés de formulació de
polítiques publiques de promoció de la SI a Catalunya.

Altrament, molts deis municipis catalans, grans i petits, varen dissenyar i implementar
plans directors, amb continguts cíarament estratégics i de coordinació, per tal de
monitoritzar i atraure les oportunitats de la SI, tot evitant-ne els riscos. En alguns casos,
els esmentats plans directors varen ser producte de noves instáncies de participació
ciutadana, a partir de les quals es van decidir i implementar, així com les actuacions
relacionades.

3. Qunnt a la resposta social, la societat catalana está mostrant, tot i que de
forma desigual, un bon dinamisme i capacitat d adaptado al nou entorn

Des del primer moment, la societat catalana ha estat molt receptiva a incorporar els nous
elements tecnologies de la SI. D aquesta manera, han anat confígurant-se els espais, els
comportaments i les relacions especifiques basades en les potencialitats de l'ús de les
noves tecnologies de la informació.

L'ámbit de mercat, empresarial i professional, ha seguit el procés en clau innovadora,
molt independentment deis poders públics. El fenómen Internet ha estat la clau a partir
de la qual s'han dut a terme moltes actuacions que, per una banda, han fet de Catalunya
i, en concret, de Barcelona, un punt de referencia de noves iniciatives empresarials , i ,
per l'altra, han introduit nous sectors en l'ús d'Internet. Exemples com el Saló BIT, o el
fet que Catalunya tingui uns nivells elevats, en comparació amb la resta de CCAA,
d'empreses que ofereixen accés a Internet i de facturació en comerc electrónic,
especialment en el tram minorista, demostren dinamisme i rapidesa en l'adaptació al
canvi.



L'ámbit ciutadá també ha estat molt permeable al canvi tecnológic. Com a consumidors
de noves tecnologies, els niyells de PC's per llar, Papertura de cibercafés, l'expansió de
la telefonia móbil i les connexions a Internet, mostren la societat catalana amb un perfil
flexible d'adquisició deis nous instruments. Com a motor de canvi, la creació
d'associacions vinculades a la promoció d'Internet (Pangea o el Capítol Cátala de la
Societat de la Informació), les iniciatives que teñen com a objectiu la innovació en els
seus ámbits (Democracia web o les ciberxarxes ciutadadanes), o Péxit d'algunes ofertes
basades en el suport digital (UOC), son bons exemples de generació de nous hábits
socials i d'articulació d'interessos davant els nous reptes de la SI.

4. Quant ais objectius de l'acció pública, a Catalunya s'han prioritzat els
objectius de desenvolupament sectorial i territorial per sobre deis objectius
de cohesió social

L'objectiu de política que mes clarament s'ha definit a Catalunya en refació a la SI, ha
estat-el reequilibri territorial. I aixó s'ha traduit en l'esforc públic peí desplegament
territorial de xarxes i la creació d'infraestructures de telecomunicacions. En aquest
sentit, la interacció entre institucions publiques i operadors de telecomunicacions ha
estat necessária en un marc de política liberalitzada, amb l'objectiu d'evitar colls
d'ampolla que aillin part del territori. Aquesta voluntat política es va concretar en la
constitució de les demarcacions del cable, i els acords entre administracions i empreses
guanyadores arran de la resolució deis concursos, i segueix essent un tema d'elevada
polémica.

La "digital divide" també és present a Catalunya, i els indicadors clássics de posició
socio-económica (educació, renda, lloc de residencia, etc) discriminen molt bé qui está
i qui no está immers en el procés de canvi social. El perfil de l'internauta cátala és molt
semblant a la de la resta del paisos capdavanters en SI: home, jove, urbá, amb alt nivell
d'estudis i renda. Les infodesigualtats, també a Catalunya, están fent mes complexes i
intensos els processos d'exclusió social.

El que la SI arribi a tothom ha estat un objectiu declarat peí conjunt d'institucions
publiques catalanes, pero, malgrat aquest discurs recurrent, les polítiques focalitzades
en lfpbjectiu de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats pels sectors mes vulnerables
han estat escasses, i mes simbóliques que efectives.

Tant Catalunya en Xarxa com els plans directors locáis contemplen actuacions que
busquen introduir nous segments de la població en l'ús de les noves tecnologies (Entr@
o els telecentres), i, per tant, crear mes consumidors de les mateixes. Pero sovint
aqüestes iniciatives responen mes a una voluntat de promoció deis mercats que no pas
de reducció de les desigualtats socials actuáis.

5. Quant a la xarxa d'actors emergent, cal dir que aquesta és de carácter
extens i obert, amb una forta centralitat deis actors institucionals, tot
jugant-hi un rol coordinador i dinamitzador



Catalunya está generant noves eines de relació entre el món públic i el món privat, tant
peí que fa a promoció i govern de la Societat de la Informació com per adaptar el paper
de les administracions publiques com a consumidores i rebedores de les noves
tecnologies.

La xarxa d'actors que emergeix en la nova política de SI té els seus orígens immediats
en la xarxa que es va estructurar al voltant de les polítiques de telecomunicacions.
Aquesta s'ha caracteritzat per teñir una estructura limitada i estable, de relacions
consensuáis, i els escenaris d'interacció son fonamentalment arenes
intergovernamentals de carácter institucional. La nova xarxa d'actors al voltant deis
temes i polítiques de SI redimensiona l'anterior i esdevé mes extensa i permeable, a la
vegada que assigna ais actors públics una centralitat basada en el seu paper de
dinamitzadors i coordinadors del conjunt d'actors públics i privats.

L'elevat consens polític en les polítiques de SI és un deis trets fonamentals que explica
les relacions entre la xarxa d'actors públics, de carácter clarament institucional i molt
estable. Els dos actors mes importants, Localret (el consorci que agrupa els ajuntaments
catalans), i la Secretaria per a la Societat de la Informació (antic Comissionat per a la
Societat de la Informació) son organitzacions publiques que van sorgir per afrontar els
nous reptes de la SI. El cas de Localret se ha focalitzat en la promoció i la vigilancia en
el desenvolupament territorial de les xarxes de telecomunicacions arreu del territori, i
en l'assumpció, de manera unitaria, davant deis operadors, del nou rol deis ajuntaments
com a consumidors de servéis de telecomunicacions, en el marc d'un mercat liberalitzat.
La Secretaria per a la Societat de la Informado, en canvi, va néixer amb un objectiu
d'impuls de polítiques de SI a Catalunya i com órgan coordinador de les mateixes.
Els actors privats s'articulen de manera bipolar entre la dinámica de la societat civil i la
del mercat. En l'ámbit de la societat civil, cal dir que moltes iniciatives, a partir de
comunitats virtuals sectorials i xarxes ciutadanes, han afavorit nous d'actors que han
eixamplat la xarxa, tot sovint generant opinió i demandes cap a les administracions
publiques.

En l'ámbit del mercat, podem veure que la bilateralitat i la discontinuítat en les
relacions de cooperació i conflicte ha estat un deis trets mes reílevants de les relacions
entre empreses i administracions publiques. Les grans operadores de telecomunicacions
han tingut una continua i conflictiva relació amb les autoritats publiques autonómiques i
locáis, per l'incompliment de obligacions contretes en les concessions, i pels successius
canvis regulatoris. D entre elles, cal destacar Telefónica i Menta com a responsables
empresarials principáis del desplegament de les xarxes de banda ampia. De manera
contraria, a Catalunya s'ha organitzat molt feblement la defensa deis interessos de
consumidors i usuaris, amb l'excepció d'alguns temes, molt relacionáis amb el dret de
la salut i el medi ambient, com és el cas de les antenes de telefonía móbil.

6. Quant a la adaptació de les administracions publiques, Catalunya resta
encara lluny de poder oferir ais ciutadans les possibilitats d'una
infoadministració de qualitat



La incorporació de les noves tecnologies de la informació al processos administratius és
un element de millora de 1'eficacia i eficiencia de la gestió pública, pero també pot ser-
ho en la relació administracions-ciutadania, així com també por contribuir a
l'aprofundiment de la democracia. Des de qualsevol d'aquests punts de vista, la
situació de les administracions catalanes és clarament insuficient per les seves
capacitáis, i insatisfactoria per les seves actuacions.
Catalunya té posicions pitjors que la mitjana autonómica en equipaments i personal
informátic a les administracions publiques. En el nivell d'administració local, pero, hi
ha un indicador capdavanter, la despesa mitjana en TIC per treballador públic, la qual
cosa fa que es pugui considerar que l'administració local, amb el treball de ajuntaments
i diputacions, ha fet molts esforcos per incorporar noves tecnologies. D'altra banda,
alguns ajuntaments catalans, com ara Terrassa o Barcelona, Rubí o Manresa, disposen
de pagines webs a través de les quals es pot fer directament gestions, tot i que és cert
que la major part de webs municipals teñen carácter pía, és a dir, no passen de ser
taulells informatius.

Aquesta situació de mancances i endarreriments ha portat, a juliol de 2001, a la
signatura del "Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la
Informació a les administracions publiques catalanes" entre el govern de la Generalitat i
Localret, el qual ha estat recolzat pels cinc grups parlamentaris. L'esmentat pacte es
planteja com a un conjunt de mesures per fer possible un nou concepte de les relacions
entre ciutadans i administracions, tot facilitant i agilitant les gestions i l'obtenció
d'informació. Algunes de les actuacions que es contemplen son la creació d'un portal de
l'Administració catalana, o els plans de formació del personal.



B. CARACTERITZACIÓ DELS CINC ESCENARIS PROPOSATS

ESCENARI1. MERCATS TRIOMFANTS(TriumphcmtMarkets)

Ens trobem en una situació on el mercat i l'espai privat han guanyat terreny a 1'esfera
estatal i de responsabilitats publiques. En aquest context els protagonistes de la SI son
els mercats, les empreses i els consumidors; al seu costal les elits polítiques son
portadores d'interessos privats i d'actuacions afavoridores de la reprodúcelo de
Festatus. La ciutadania i els poders públics han renunciat a impulsar el procés de canvi i
desenvolupament social. En tant que el principi de cohesió social és aliens al mercat, la
intensifícació deis processos d'exclusió social és el preu que s'ha de pagar per
aconseguir el desenvolupament de la SI, que es dona en un context mundial d'economia
plenament globalitzada i de societats cada cop mes duals. La SI, també a Catalunya, per
tant, será impulsada des de les voluntáis socials própies del sectors privats i no el
resulta! de les polítiques publiques impulsades peí conjunt d'institucions publiques, sota
uns principis públics de canvi social.

La implantado de la SI a les Administracions Publiques és desigual, mes donada per la
capacitat deis "clients" de les mateixes, en reivindicar actuacions administratives mes
ágils, que no pas per les necessitats de la ciutadania i l'aprofundiment en la democracia.
En tot cas, la incorporació de les noves tecnologies de la informado és una realitat mes
propia de les empreses contractades per l'administració per oferir servéis a la
ciutadania, sota la técnica d'outsourcing, que no pas deis propis organismes públics.

El marc normatiu de la SI és mínim i de contingut básicament regulatiu, focalitzat en
l'ordenació del mercat i la salvaguarda de la lliure competencia i l'eficiéncia deis
mercats. Es així, dones, un regulació centrada en la relació entre les empreses. Els
continguts sobre el servei universal i els drets deis ciutadans queden relegats i sota
mínims i, en tot cas, protegits en tant que drets deis consumidors.

Les activitats de recerca i desenvolupament son sempre d'iniciativa privada i, en tot cas,
els poders públics son elements de recolzament, tant logístic com de legitimació, pero
no teñen un rol de definir els objectius de recerca.

El desplegament de les infraestructures és desigual entre el territori i les persones. El
mercat només cobreix les zones de "crema", és a dir, aquells ámbits territorials i
personáis, com les zones urbanes i sectors professionals, atractius per la seva
rentabilitat. Les xarxes son portades només allá on hi ha possibilitat de benefici
económic. L'objectiu de cohesió social no és present en les estratégies empresarials, la
qual cosa suposa que hi ha sectors socials exclosos deis avantatges de la SI. L'Estat no
assumeix el rol d'emprenedor i no genera incentius compensatoris per les empreses per
tal de que aqüestes arribin allá on no hi anirien per si soles. El supon públie a les
activitats empresarials existeix, pero centrat en la conformació d'un marc social que
faciliti el desenvolupament empresarial, i en servir d'aixopluc davant d'incerteses
financeres o moments de crisi empresarial.



Les iniciatives i xarxes ciutadanes son eines socials molt minoritáries, ja que la
competitivitat i l'individualisme, i no la solidaritat, son els criteris que es fomenten,
també, socialment.

El mercat és l'únic suport impulsor de la llengua i la cultura, i els poders públics no
intervenen per canviar o modificar les pautes culturáis de la societat. Dins d'una lógica
de mercat, les llengües minoritáries, com és el cas del cátala, no cohesionen un sector
atractiu empresarialment, rao per la qual van convertint-se cada cop mes en llengües
mes i mes relegades en els usos habituáis de la SI.

En aquest escenari, l'accés a la xarxa és molt segmentat per raons de posició
socioeconómica, amb la variable renda com a determinant, la qual cosa implica una
situació on la divisió digital es considera "acceptable" socialment i , a la vegada, és un
element que accentua encara mes els processos creixents d'exclusió social a la societat
catalana.



ESCENAR} 2. LES CENTFLORS (The hundred flowers)

Ens trobem en una situado on 1'esfera del lideratge polític i social ha passat a mans de
l'ámbit local. Aixó motiva que la impíantació de la anomenada SI sigui forca desigual al
territori cátala, en funció de les potencialitats d'acció de les xarxes socials assentades a
cada una de les parts del territori del principat. De fet, a Barcelona i a la seva corona
metropolitana es dona una forta impíantació de les infraestructures tant de comunicado
per cable d'alta velocitat com mitjancant sistemes inalámbrics de darrera generació. La
densitat deis assentaments poblacionals facilita aquesta impíantació grácies a les
economies d'escala que per a les empreses prestadores de servéis suposa una demanda
fortament concentrada. Pero, d'altra banda, ¡'implantado rural deis sistemes de
connexió telemátics és forca mes desequilibrada. Sois a les árees locáis on hi hagut una
forta sensibilització social sobre la importancia del desenvolupament de la SI, hi ha
hagut sinérgies entre societat civil i poder públic local, les quals han incentivat la
instalació de les noves xarxes de comunicació. L'acció d'institucions locáis de
coordinació, com Localret, han facilitat un cert intent d'homogeneitzar els esforcos en la
impíantació de les xarxes telemátiques, pero, especialment en les árees menys poblades,
el desenvolupament segueix sent baix.

La impíantació de la SI a T Administrado pública és un reflex de l'anterior situado.
Malgrat els esforcos de coordinar la introducció deis nous sistemes de comunicació dins
el funcionament habitual de les administracions, tant intern com en les relacions amb els
ciutadans, Téxit és forca desigual. Alguns municipis han apostat forca per aquest
objectiu, amb una inversió en maquinaria, en formació de recursos humans i en la
modificació organitzativa de processos administratius. Els coHectius socials mes
dinámics mostren una gran taxa d'utilització de les noves formes de interrelació amb
l'administracio. La superació deis problemes d'autentificació de la identitat en els
processos de transacció virtuals ha possibilitat que aproximadament la meitat deis
trámits habituáis a realitzar en l'administració puguin ser fets des de qualsevol punt de
connexió a la xarxa. De nou, pero, es detecta que hi ha administracions amb menys
capacitat económica que no han invertit prou esforcos en reconfigurar els seus processos
interns de gestió per posar-los a l'abast a través de la xarxa telemática. Tot aixó mostra
un cert panorama de desigualtat d'accés telemátic ais servéis administratius, en funció
de Tarea territorial i en relació al col-lectiu social al qual hom pertany.

La acció pública en materia de SI ha focaíitzat els seus esforcos en el vessant de la
promoció, enfront de l'estratégia de regulació deis servéis. Es detecta la generació de
certes xarxes clientelars per al suport d'activitats empresarials, de comerc electrónic o
de continguts. El lideratge local en el sosteniment d'aquest tipus d'activitat ha portat a
una certa descoordinació i desestructuració en les polítiques de promoció, i a vegades
hi ha un excessiu localisme en els plantejaments de política pública en relació a la SI.
Així, en funció d'aquestes xarxes d'interés, s'han prioritzat en alguns municipis el
desenvolupament d'activitats en Tarea de les polítiques educatives, mentre que en
d'altres s'ha preferenciat el suport a projectes de sanitat o de promoció económica
industrial. Les activitats de R+D s'han deixat en mans de Tempresa privada, ja que des
de Támbit local ha estat difícil trobar les sinérgies polítiques i económiques per
configurar un programa comú i consensuat de recerca i desenvolupament. L'impacte en
el desenvolupament de noves empreses tecnológiques ha estat petit, ja que tampoc hi ha
hagut una política de foment prou consolidada.



Al 2010 el capital huma relatiu a l'ámbit de la SI s'ha ampliat considerablement en
relació al principi de la década. L'oferta formativa -pública i privada- es prou gran,
especialment a les capitals de provincia, per oferir ais demandants de recursos humans
formats en SI una oferta prou atractiva. Malgrat tot, la forta iniciativa de la societat civil
condiciona l'aparició d'una certa "anarquía" i duplicitat de esforcos: excessiva
fragmentació de propostes formatives, descoordinació en quant a continguts, difícultat
d'establir mesures comparatives útils entre els diferents projectes, etc.

La forta implantació de xarxes ciutadanes en aquest nou context és un deis fenómens
que mes crida l'atenció. Les seves iniciatives superen molt, grácies a la seva flexibilitat,
les que propicien els poders públics. En tots els camps, pero especialment en les
polítiques socials i la participado ciutadana, detectem una forta activitat per part de la
societat civil. Malgrat tot, aqüestes iniciatives son forca descoordinades, i a vegades es
perden recursos i malbaraten esforcos. Per exemple, en les accions d'impuls de la
llengua, ni el poder públic, ni les organitzacions cíviques de promoció de la cultura
catalana han aconseguit crear un marc estratégic adient que s'hagi traduít per exemple
en una presencia mes gran del cátala a la xarxa, i aquesta presencia continua sent
minoritaria.

Els actors claus en aquest escenari son les xarxes ciutadanes i els governs locáis. Les
relacions que es donen entre ells son forca desiguals, en funció del territori del que
estiguem parlant, pero sovint hi és present el conflicte. Aixó porta a dificultar la creació
de mares d'actuació globals, a través de programes marc o plans estratégics que no es
quedin sois en paper mullat. Així i tot, es detecta una certa tendencia a la concertado
deis grans temes relatius a la SI, especialment aquells que en aparenca teñen un impacte
mes directe en el desenvolupament local. Podríem dir que mes que l'existéncia d'una
xarxa d'actors relativa ais temes de SI, es generen xarxes fragmentades i molt canviants
relatives a "issues" locáis.

En aquest escenari, l'accés a la xarxa és segmentat per rao de la seva utilització, i per
tant el nivell educatiu és la variable que discrimina millor qui apronta totes les
potencialitats de la nova SI i qui en resta exclós, en no estar en condicions de fer-ne un
ús integral. La divisió digital, dones, és possible en tant no es generin polítiques que
focalitzin aquells sectors socials amb nivells educatius baixos i que, per aixó, tot i teñir
accés, no están en condicions de integrar-se satisfactóriament en la SI i fer un bon ús de
les seves oportunitats. Aqüestes persones están en situado de vulnerabilitat i teñen el
risc de caure en processos d'exclusió social determináis per la seva no adaptació a les
noves dinámiques de transformació socioeconómica que implica la SI.



ESCENARI 3.RESP0NSABILITA TS COMPARTIDES (Shared respomahiüties)

Trobem una situació on Pesfera del lideratge polític i social retorna a mans de la
anomenada nova administració pública. En els anys des de Finici de la década hem
assistit a una profunda transformacio del sector públic, transformació caracteritzada per
la veritable assumpció i implementació deis principis de descentralització,
transparencia, responsabilitat, alhora que s'han implantat veritables mecanismes
d'avaluació i control envers Factivitat del poder públic. Tot aixó ha tingut la seva
traducció en el camp de les polítiques sobre la SI. El lideratge públic ha aconseguit
generar un consens social sobre quines son les prioritats básiques que cal afrontar, així
com quins han de ser els destins deis recursos (sempre escassos) que es dediquen a les
diferents polítiques de promoció. En el costat de la societat civil, s'ha produit un
renaixement deis valors comunitaris de solidaritat i civisme, la qual cosa facilita trobar
acords de coHaboració entre grups ciutadans, administració i empresa.

La implantació de les infraestructures de la anomenada SI abasta d'una forma
equilibrada el territori cátala, encara que es detecten mancances relatives a aquelles
árees territorials de difícil accés (zones de muntanya, on la població es molt dispersa).
Així i tot, s'está en la via d'aprovació d'un pía especial de correcció de desigualtats
territorials i socials, amb una inversió pública dedicada a primar aquells territoris i
segments de població amb dificultáis especiáis d'accés a la informació. Així, una
vegada desenvolupada la xarxa básica de cable i de connexions inalámbriques, els
esforcos ara es poden dedicar a la tasca d'afrontar els problemes de desigualtat digital.

La implantació de la SI a Fadministració pública ha estat un deis motors de Fextensió
de la SI dins del coMectiu social. L'acord i el consens engegat entre Localret i la
Generalitat de Catalunya ha donat els seus fruits. La major part deis trámits
administratius es poden fer via telemática, i fíns i tot els ajuntaments mes petits s'han
incorporat al nou sistema, en aquest cas grácies també a la tasca de suport que han fet
les quatre diputacions catalanes. La utilització massiva de les tecnologies de la
informació per part de les administracions publiques ha suposat un fort incentiu per a
les empreses. Totes les transaccions amb F Administració Pública per part de
contractistes i proveídors han passat a ser telemátiques, la qual cosa ha condicionat
Fadaptació de les empreses ais nous requeriments d'usos informátics. Aixó ha tingut un
efecte multiplicador: donada la necessitat de vehicular la seva forma d'actuar a partir
del nou concepte de xarxa, les empreses han reformulat els seus processos de gestió,
cosa que ha revertit en un augment de la productivitat global de Feconomia catalana.

Aqüestes millores han estat facilitades per un fort suport deis poders públics, mitjancant
programes de promoció de Fus i la implantació de noves tecnologies. A través de plans
estratégics, s'han detectat les principáis mancances deis diferents sectors productius
catalans i s'han generat programes específícs tant de formació com de suport a la
inversió i d'assessorament. Aquests plans no haguessin estat possibles sense una acció
concertada per part de les diferents administracions publiques implicades: Comunitat
Autónoma, Diputacions i els altres ens locáis, municipis, árees metropolitanes,
mancomunitats, etc. Menció especial requereix la promoció de la política de R+D,
desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, que ha portat el nivell d'inversió pública
en aquest concepte a la mitjana deis paísos de la zona Euro.
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La formació en capital huma relatiu al camp de la SI és molt positiva. S'ha consensuat
un programa amb les universitats publiques i altres centres de formació, on es planteja
una oferta homologable de titulacions i continguts, en la qual es prima la qualitat i
l'especialització. En aquest camp ha estat molt important la coMaboració de l'empresa
privada a través de processos d'incorporació en practiques deis participants en els
programes de formació. Malgrat tot, s'ha hagut de recorrer al foment de la immigració
d'especialistes formats en noves tecnologies per donar resposta a la creixent demanda
que l'economia catalana presenta en aquest camp.

No s'ha donat una forta implantació de xarxes ciutadanes en aquest nou context. Aquest
fenomen ha estat condicionat en certa mesura al gran lideratge per part deis poders
públics, que ha donat resposta a les demandes socials en aquest camp. En aquest sentit,
no s'ha aconseguit una veritable apertura deis processos decisionals públics a una gran
participado ciutadana. Moltes vegades, les iniciatives que s'ha desenvolupat en aquest
camp, han servit mes per legitimar decisions administratives ja preses que per constituir
una auténtica font d'accés del ciutadá a la decisió administrativa.

On sí que trobem un impacte ciar de l'acció del poder públic és en la promoció de la
llengua. Facilitat per el desenvolupament de la traducció automática textual i verbal,
totes les comunicacions a través de la xarxa son accesibles en diferents idiomes, i la
política de promoció del cátala ha fet que gran part deis ciutadans escullin el cátala com
a llengua per a l'emissió i recepció de comunicacions.
Els actors claus en aquest escenari son les diferents administracions publiques, que han
assolit un fort nivell d'actuació coordinada a partir de programes estratégics sectorials.
Les relacions entre els actors públics son de cooperado, generant-se una certa
competencia entre poders púbücs i actors socials. El resultat de tot aixó ha estat un fort
procés de modernització, tant institucional com de l'estructura productiva de l'economia
catalana.

En aquest escenari, I'accés a la xarxa és universal pero está segmentat territorialment,
tot i que el problema no afectaría a una gran quantitat de persones. Aquí el factor
territorial és la variable que determina la divisió digital. De totes maneres, considerant
el fort acord institucional en aquest sentit, és una divisió que tendiria a aminorar-se.
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ESCENARI 4. SOCIETA TS CREA TIVES (Creative societies)

En aquest entorn es dona una forta interpenetració de les esferes publiques i privades.
De fet, el sector no governamental, pero estretament vinculat al poder públic, juga un
rol especial com a element dinamitzador del desenvolupament social. La SI ha suposat
obrir vies a la participado comunitaria en els afers públics i aquest és el principal ámbit
d'utilització innovadora de les noves tecnoiogies, davant el seu ús tradicional com a
mecanisme de millora de la productivitat de les empreses. La penetrado social de
l'accés a la xarxa és forca elevada, encara que en aquells segments socials
tradicionalment apartats de les noves tecnoiogies (població amb menor nivell educatiu,
económic, territorialment dispersa) segueix detectant-se una falta d'entrada a la
utiiització de les oportunitats que genera la SI. Aixó fa que es mantinguin vius els
problemes de desigualtat digital.

En termes territorials, la implantació de les infraestructures abasta de forma especial les
zones mes denses del territori cátala. No hi ha hagut una política ferma per part deis
poders públics per assegurar una extensió equilibrada de la xarxa. Per altra banda,
Padministració pública segueix sense utilitzar de forma intensiva les noves tecnoiogies
de la informació. Les iniciatives desenvolupades a principis de década entre Localret i la
Generalitat de Catalunya no van acabar de fructificar. Molts deis canvis organitzatius
necessaris per adaptar el funcionament de les administracions publiques a la nova
realitat de la SI no varen portar-se a terme. L'impuls inicial va quedar esvaít per les
reticéncies deis órgans administratius a assolir auténtics canvis en la seva forma
d'actuar. El que sí que va implicar un fort canvi fou la utiiització de les xarxes
telemátiques com a mecanisme de participado social. La pressió de la societat civil,
organitzada a través de xarxes, sobre els responsables político-administratius ha estat
molt gran en els darrers deu anys. Hi ha hagut un considerable augment de les demandes
d'accés a la presa de decisions publiques, com a forma de millorar el control democrátic
sobre les Institucions Publiques. Devant d'aquestes demandes, el sistema polític ha
respost obrint diverses vies a la participado; fórums virtuals, enquestes, petits
referendums, pressupostos participatius, consells ciutadans, formes d'avaluació
pluralista del funcionament deis servéis públics, etc.

L'esperit comunitari s'ha estés en certa mesura al món económic empresarial.
L'administració ha passat a jugar un rol supervisor, mes que no pas controlador,
facilitant en certs casos els recursos que son sol-licitats per els ciutadans i les empreses.
Així, la inversió pública envers la introducció de les noves tecnoiogies en camps com el
sanitari, es mou en fundó de les demandes que els propis actors socials realitzen. Aixó
porta a una actitud reactiva per part deis poders públics, que configura un
desenvolupament poc equilibrat en la introducció deis sistemes telemátics en el conjunt
social.

Un altre tema on es detecta un considerable canvi és la formacio en capital huma. Aquí
la utiiització de la formacio en noves tecnoiogies passa a ser concebuda no com un fí en
si mateix, sino com un mecanisme a través del qual es poden difondre tot un seguit de
nous valors: la sensibilitat ecológica, el desenvolupament sostenible o la importancia
del civisme i deis valors comunitaris. Grácies a aquesta forma d'entendre el nou marc
social, la formacio en noves tecnoiogies s'entén com element propiciador d'aquests
valors, ja que tant les transaccions que es desenvolupen de forma virtual, com les
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oportunitats de participado social que apareixen, son considerades com elements
positius. En aquest sentit, es desenvolupen, encara que de forma descoordinada, una
multitud de programes formatius en l'ámbit de la SI, molts deis quals promoguts per les
própies empreses privades en vinculació a xarxes ciutadanes.

La societat civil, articulada a través de xarxes ciutadanes, és el gran líder que
promociona el desenvolupament de la SI. Aqüestes xarxes son molt denses i abasten la
major part d'ámbits d'interacció social. No existeix una auténtica coordinado formal, i
una certa "anarquía" en caracteritza el funcionament . D'entre els seus valors, destaca
el respecte a la realitat cultural catalana, exemplificada en el tráete a la liengua. Existeix
un consens assumit per part deis poders públics sobre la importancia de generar una
acció política ferma per impulsar la liengua catalana. Aixó es tradueix en l'existéncia de
programes públics amb aquesta fínalitat, els quals son complementats per les iniciatives
que molts organismes no governamentals fan en la materia. Les grans possibilitats de
interacció - participado que donen les noves tecnologies de la informació entre poder
públie- i societat civil, propicien l'aparició d'aquest pluralisme tenyit de valors
comunitaris.

En aquest escenari, l'accés a la xarxa es dona en condicions de servei universal
individual i com a element de cohesió social. Es a dir, totes les persones accedeixen a la
xarxa. La divisió digital és present; pero, en tot cas, la nova SI es presenta com a
oportunitat per a que persones que estaven immerses en processos d'exclusió social
se'n surtin, mes que no pas com un element d'intensificació deis mateixos.
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ESCENARI5. VEÍNA TGES TURBULENTS (Turbulent Neizhbourhoods)

Ens trobem en una situado on la incertesa és la principal protagonista del
desenvolupament de les societats. L'aversió al risc i la por a la innovado social son els
criteris sota els quals actúen tant els actors públics com els privats. Les actuacions deis
poders públic son de carácter conservador i se centren cada cop mes en la seguretat i
reproducció de l'ordre social. Al seu costat, la cultura política va impregnant-se de
valors propis de rautoritarisme, la ciutadania es mostra passiva i resignada
políticament, i resta incapac d'articular demandes cap els poders públics. Aixó fa que
s'incrementin la distancia i els desajustos entre les demandes socials, que resten latents,
i les polítiques publiques. En aquesta situació la idea de supervivencia guia també el
comportament deis actors privats. Atesa la pérdua de capacitats del sector públic, les
polítiques de privatització i liberalització tornen a l'ámbit prívateles eines peí
desenvolupament social. El context d'inseguretat a nivell mundial dona empara teórica,
a tots els nivells de govern, a aliances polítiques basades enla necessitat de generar
polítiques de defensa i seguretat, tant en el pía económic com en el polític i sodal.

La implantado de la SI a les administracions publiques és escassa, ja que la innovació i
l'adaptació deis servéis públics a les noves possibilitats tecnologiques no está present a
l'agenda pública.El marc regulatiu de ¡a SI és altament fragmentat i poc encabidor de
les pautes de comportament social. Existeixen divergéncies i desajustos entre el marc
normatiu i les necessitats socials, rao per la qual moltes actuacions queden fora de la
legalitat i, per tant, en situació d'indefinició quant ais drets i els deures deis poders
públics, les empreses i les persones.

Les activitats de recerca i desenvolupament son portades a terme per les empreses i
guiades pels diferents interessos particulars del mercat. No hi teñen cap tipus d'impuls
ni coordinació pública, amb la qual cosa es genera un alt grau d'ineficiéncia social, ja
que les distintes actuacions privades poden fácilment sobreposar-se, restant exclosos
ámbits temátics d'interés general no atractius per la iniciativa privada.

El desplegament d'infraestructures es caracteritza també per una gran inefíciéncia
social, la qual cosa es tradueix en un desplegament territorial me nt molt heterogeni i
descoordinat, amb superposició d'infraestructures en les grans árees urbanes i
mancances, quan no mera inexistencia de xarxes, en aquells indrets, árees rurals poc
poblades, on el mercat no troba incentius per anar-hi.

Des deis poders públics, les polítiques de suport a les activitats empresarials
relacionades amb la SI son escasses i, en tot cas, residuals, ja que no es pensen com a
polítiques prioritáries. En general, la intervenció pública sectorial és molt poc rellevant,
tret d'aquells ámbits que generin relacions de tipus clientelar que puguin forcar
iniciatives publiques guiades, en tot cas, per interessos privats.

Les iniciatives ciutadanes teñen poca empenta i quan sorgeixen ho fan com a
articulacions d'interessos reactives i a la defensiva, com a resposta a actuacions lesives
al seu interés. L'impuls a la llengua no es considera com a tema d'actuació pública.
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Existeix un risc elevat permanent de fractura territorial i social. La incertesa i l'abséncia
de polítiques compensatóries augmenten encara mes les possibilitats de desequilibris.

En aquest escenari, l'accés a la xarxa está forca segmentat territoriaiment. El servei
universal no és possible i la SI no té viabilitat en gran parí del territori. D'aquesta
manera, gran part de la societat catalana s'hauria de desenvolupar social i
económicament aí marge de les possibilitats i les opotunitats de la nova SI, és a dir, tan
sois podria sobreviure i no perdre posicions, no pas guanyar-les.
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C. EVOLUCIO TENDENCIAL DE LA POLÍTICA

Caracteritzats els cinc escenaris, passem a l'análisi de quines serien les seves
condicions i les probabilitats de desenvolupament a la Catalunya del 2010.

Escenar i primer

Quina es la tendencia d'aquest escenari des de l'óptica actual? Podem pronosticar una
probabilitat mitja-alta d'aquest escenari, ja que es parteix d'una situació on la confíanca
en les forces del mercat configura les actuáis apostes polítiques deis diferents grups en
l'entorn europeu. Tant les opcions socialdemócrates com les liberáis, plantegen una
funció subsidiaria deis poders públics i les seves actuacions. Així i tot, la voluntat deis
poders i els actors públics, en liderar el procés d'implantació social de l'ús de les
noves tecnologies de la informació, i ocupar espais de liderat social, pot ser un punt
d'inflexió que relativitzi i aminori les possibilitats de conformado d'aquest escenari.
D'altra banda, la manca d'impuls en Particulado de les actuáis xarxes ciutadanes, i la
seva incapacitat per generar demandes d'actuacions beneficioses peí conjunt de la
societat, pot coadjuvar en la priorització deis valors economicistes i de mercat en un
futur proper.

Escenari segon

Quina es la tendencia d'aquest escenari des de l'óptica actual? Podem pronosticar una
probabilitat mitja-baixa d'aquest escenari, ja que es parteix d'una relativa centralització
institucional de les iniciatives de promoció de la SI i no és previsible un procés de
descentralitzadó elevat en els propers anys. En contra d'aquesta tesi, la tasca de
Localret com a ens promotor de les iniciatives locáis, en el cas que continuí, pot suposar
un cert impuls a l'autonomia municipal en les activitats relatives a.la SI. Pero també en
aquest cas, l'activitat d'instáncia a Pestil de Localret es planteja mes des de l'óptica
aglutinadora i coordinadora d'esforcos que no pas promotora d'iniciatives locáis
fragmentades. En tot cas, un escenari d'aquesta mena demanaria un fort
desenvolupament de les xarxes ciutadanes, dins el context d'una societat civil molt
activa i emprenedora, la qual cosa no és del tot ciar que la societat catalana aconsegueixi
en els propers deu anys.

Escenari tercer

Quina es la tendencia d'aquest escenari des de l'óptica actual? Podem pronosticar una
probabilitat mitja en aquest escenari, ja que es parteix d'una situació on apareixen
incipients formes de coHaboració i coordinació entre les administracions publiques
catalanes. Malgrat tot, aconseguir una acció realment coordinada i planificada entre
administracions és complicat, i mes si tenim en compte el fort grau de competencia
política que es generará a Catalunya en els propers anys. Pero, d'altra banda, l'impacte
de la inversió pública en SI es preveu limitat, excepte en el cas que hi hagi una forta
participado de l'empresa privada en aquest sector. Un escenari d'aquesta mena també
podria articular-se amb la continuítat en l'estructura de les xarxes ciutadanes existents.
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Escenar i quart

Quina es la tendencia d'aquest escenari des de l'óptica actual? Podem pronosticar una
probabilitat baixa per aquest escenari, ja que els poders públics difícilment deixaran
d'intentar articular el procés de desenvolupament de la societat de la informació, ja que
la consideren peca clau per l'estructura económica del país. Tanmateix, un creixement
de l'esperit "revolucionan comunitari" és difícil desperar en un marc d'acció on es
prioritzen cada vegada mes els valors de mercat com a formes básiques de la interacció
social.

Escenari tinqué

Quina es la tendencia d'aquest escenari des de l'óptica actual? Podem pronosticar una
probabilitat mitjana per aquest escenari. De fet, des del 11 de setembre de 2001, la
percepció de turbulencia ha augmentat considerablement. L'ombra de la recessió
económica planeja sobre les economies deis paisos desenvolupats, la qual cosa deixa un
cert espai per un futur pie d'incertesa. En aquest marc, el desenvolupament de la SI pot
quedar compromés, i mes si tenim en compte el debat actual sobre la conveniencia
d'implementar polítiques de restricció de la privacitat de les comunicacions, que pot
conduir a un alentiment de l'expansió de les relacions virtuals, per la falta de confianca
que aqüestes poden generar. Així i tot, els poders públics segueixen sent conscients de
la importancia de la introdúcelo de les noves tecnologies de la informació com a forma
de millorar la productivitat del sistema. Aquest pot ser un fort incentiu per a l'acció
pública en moments de turbulencia.

Quin pot ser Pescenari esperat?

Es difícil pensar que qualsevol d'aquests escenaris es pot desenvolupar de forma "pura".
El mes probable és que es configuri un escenari barreja d'elements de tots els altres. La
nostra opció "prospectiva" és avancar un futur en el qual trobarem principalment
elements de 1'escenari de mercat triomfant i de 1'escenari de responsabilitats
compartides.

Quin seria l'escenari desitjat?

Possiblement per a un bon desenvolupament de la SI forma equilibrada i que inclogui
valors socials per tots acceptats, es necessitaria arribar a un escenari on apareguin trets
deis models cents flors i responsabilitats compartides. Al nostre parer, la Societat de la
Informació a la Catalunya del 2010 ha de ser, per tant, el resultat de l'actuació conjunta
tant de poders públics com deis diversos actors socials.

17



Quadres resums deís Escenaris relátius al desenvolupament de la Societat de la
InforrTráció: 1.- Elements basics deis escenaris; 2.- Aspectes concrets sobre la SI en
relació ais escenaris.

-~ Elements basics deis escenaris

Dcsenvolüpaiiiérit dci ^'Priricipis;de;l]acció Xárxá|d'áctors
;-.;|.!::la Sociétat déla'jí;^ enJá;i;Política Pública f].M:¡*i¿!Í'''!!
•=."='': i" "Informácló;':"•-.~t¿ :,

Accés a la
"Xir'xa

TcndencialUat

Els Mercats
trioiiifüiits

Les cent flora

Les res po lisa bilitats
compartidos

Desigual, en runció de
la crema del mercat,

desígualtat social

Desigual, fragmental
en fiíncto del ternton

Disminucio de les
des i gu altáis, tendencia

a la articulació
equilibrada

Competencia

Cooperació

Concertaci o

Issue Network

Issue Netwoik

Corporatisme
competitiu

Segmentació
per renda

Segmentación
per educació

Universal
territorial

Mitja Alta

( Mitja Bai\a
1 i

1 1!

Mitja

LcsSociétatsJ ¿Desigual, en furició del i

¿determináis; col; le ctius i
'•:-íhi.!.:. - ciutadarisiñi: --¡.i'hF"'

Els veínatges
turbulents

Desígualtat i
fragmenta cío

territorial i social

:UCoriséhsi. Relátiü"; pliifalisme:
individua]

Báixa'

Ajust coj untura I Issue Nelwork Segmentació
territorial

Mitja
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- Aspectes concrets sobre la SI en relació ais escenaris

Els-Mcrcáts-
tríüinfantsf

Implantado de la SI Segmentada per
a I'Administrado diénteles

Les¡cent flors

Segmentada per
territoris

; rcspoiisabilitats
;:A compartidos-e;

i Les Socictafs;;
i: i •• creativas ; U

Elsycihátgcs
túrbüleñts

Retobada Reforcada en vers Molt baixa
auna
Administra ció
receptiva

Márc normiitiu de la Desregulació;:
S í - Marc regulaliu' .-s;;!:;1:.'

¡Intervenció .... • -
i Pública; per la;: .:- :!acpnseguirjiin: j :;i i
i'difusio'dé laSI -^ servei Universal!:

Normativa j : | :
fragmentada.^

Impuls de R+D Prí\'ada, mercat Mercat amb
impuls local

Partenariats Coordinació
Público privat

Superposició
d"iniciatives,
i n eficiencia

D es plegá m c ñ ti M;:-
ínfra estructures::

Centrat aJla crema"'jSegméhtat" :-:;•' '••".> ;.Hoñibgeneítati:
urbana ,;:¿;;:|H :{;-:":• :í -itérritoriálment"' -•:"• ":=i"i"i- ¡.- ^ -! iSiíi

ii'Hóniogeriéílat;: •Fragiriéritáció]

Suport activitats Molt baixa
emp resari ais
(comere elcctrónic,
continguts,
einpreses...)

Clientelisme local Proactiu Autoregulació de Residual
les empreses amb
suport públie

j'íiJi:̂ ";-:;;;:"!.; "Incorporacióndé. " " Desigúaltat
scctoriaí¿(sanitaricsi' lesNTÍ:"en:les;; ! "territorial
educació, treball.i.) : xarxes priyadés;:_ : I: •
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CAPÍTOL 5.
L'economia del coneixement a Catalunya:
Perspectives de futur

Joan Torrent i Sellens

Introducció

El comportament d'algunes activitats económiques, tant de producció com de
consum i d'inversió, ha canviat substancialment durant els darrers anys amb
actituds, principis i institucions diferenciades de l'economia tradicional.
CoHoquialment, aquest canvi de comportament s*ha denominat nova economía i el
seu exemple paradigmátic, tot i que niii ha d'altres, és la creixent importancia de
les externalitats positives dinternet. De fet, el principal tret característic de les
economies actuáis és la progressiva incorporació del coneixement a l'activitat
económica, cosa que ens permet afirmar que ens endinsem paulatinament en una
economía basada en el coneixement, tot allunyant-nos de les tradicionals
estructures manufac tu reres i de servéis. Com ja ha passat altres vegades a la
historia del capitalisme, el nucli d'aquest procés de transformació és una revolució
tecnológica, que stia estés cap el conjunt de l'entramat de les relacions
económiques i socials.

Ara bé, el camí que prengui el desenvolupament d'aquest nou tipus d'economia
i de societat no és quelcom caigut del cel contra el qual no hi podem fer res, ni
tampoc és quelcom totalment dirigible des deis poders públics. El que volem dir és
que l'arquitectura de l'economia del coneixement té unes característiques
intrínseques particulars que la fan diferent del que íins ara havíem conegut i que,
en conseqüéncia, cal teñir en compte a lTiora de generar polítiques per al seu
desenvolupament. En aquest sentit, cree que la inclusió d'una línia d'investigació
sobre la societat de la informació per part de la Fundació Bofill en el projecte
L'Europa del 2010 i Catalunya és una decisió molt encertada, entre altres
arguments perqué amb un escenari amb vistes a 1'inici de la década vinent una
cosa és segura: el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la
comunicado (TIC) haurá canviat substancialment no sois els esquemes actuáis de
l'activitat económica, sino també els patrons de comportament i les interrelacions
deis actors socials.

Aquest treball tracta d'analitzar i reflexionar, des del vessant económic, sobre
el desenvolupament de l'economia del coneixement a Catalunya en un escenari a
uns deu anys vista. Per aquest motiu, hem dividit l'article en tres apartats.
Després d'aquesta breu introducció, analitzarem els trets principáis de l'economia
del coneixement, amb alguns indicadors relatius al cas cátala, per passar, ja al
segon apartat, a veure quins han estat els actors i les polítiques publiques de
desenvolupament d'aquest nou tipus d'economia que s'albira. Mes endavant, un
tercer apartat revisará Tencaix de la visió extreta sobre l'economia del coneixement
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i les seves polítiques en el marc deis escenaris previstos per a l'Europa del 2010.
Finalment, l'article es tancará amb unes breus conclusions i una bibliografía.

1. L'economia del coneixement

Es pot afirmar que un deis trets característics de les economies actuáis és
l'aparició i consolidació d'un nou tipus de tecnologies7, que es basen en la
digitalització2, les quals agrupem sota la denominació de Tecnologies de la
Informado i la Comunicado (TIC) i que han impregnat el conjunt de l'activitat
económica. Pero, anem a paras. Qué son les TIC? El professor Castells (2000) ens
en dona una definició amplia i sintética: "entre les tecnologies de la informado-que agrupen
tant la informado com la comunicado- incloc, com tothom, el conjunt convergent de tecnologies de
microelectronica, informática (hardware i software), les telecomunicacions/televisió/
radio i l'optoelectronica. A mes, i a diferencia d'alguns analistes, també incloc dins de l'ámbit de les
tecnologiss de la informado l'enginyeria genética i el seu conjunt de desenvolupaments i aplicacions en
expansió". Qué vol dir que les TIC han impregnat el conjunt de l'activitat
económica? Dones bé, vol dir que hi ha un cert consens interdisciplinar, sobretot
entre teenólegs, historiadors i sociólegs, i fins i tot alguns economistes, en relació
amb el fet que "estem davant d'un formidable conjunt d'interacdons tecnológiques
que han assentat les bases d'un canvi substandal a les sodetats modernes". D'una
altra manera, tot sembla indicar que les TIC han assentat la base material d'un
nou tipus de societat, de la qual estem a les beceroles. Des del punt de vista de
l'análisi económica, aquesta revolució tecnológica s'identifica a partir d'un nou
paradigma tecnoeconómic i es manifesta amb un nou dele económic de llarga
durada. Dit aixó, hi ha quatre idees addicionals d'aquesta revoludó tecnológica que
mereixen ser destacades:

• Primera, la idea segons la qual les TIC son el nucli de la transformado
económica. Aixó és, les TIC assenten les bases d'una nova i incipient
revoludó industrial3. Com assenyalava, ja fa uns anys, un deis principáis
historiadors de la tecnologia, Melvin Kranzberg (1985): "a l'actualitat assistim a
una revolució, perqué s'estan transformant les condidons de vida i la societat I aquesta
revolució és una Revolució Industrial perqué el desenvolupament de la tecnologia
productiva assenta les bases deis canvis socioculturals". De fet, n o m é s cal donar u n
cop d'ull a l'evolució deis tres principáis components tecnologies de
Telectrónica -la microelectrónica, els ordinadors i les telecomunicadons- per
"adonar-nos que les TIC stian instal-lat a gairebé tots els ámbits de l'activitat
humana. Económicament aquest fet es tradueix amb l'aparició d'un nou
sector productiu: la industria de la informado, que integra les branques
d'activitat sorgides arrel de l'explotació económica de les tecnologies digitals
-el sector TIC- i la industria deis nous continguts digitals.

1. Entenem per tecnologies "elfons social de coneixement per afer coses d 'una manera reproduible".
2. La representado codificada d'una senyal mitjan9ant fluxos de llum que s'identifiquen, per exemple, amb dígits
binaris. A tal] d'illustració, la representació de qualsevol tipus de dades d'informació (gráfica, áudio, vídeo,
fotografía, etc) o de magnituds fisiques per mitjá de dígits.
3. El tenne Revolució Industrial prové de l'anglés "Industrial Revolution". Tot i que la base material d'aquest canvi
económic i social ve definida per un onada d'innovacions tecnológiques, que confirmen al sector industrial com a
determintmt d'aquesl canvi, és importan! assenyalar que el terme industria té una doble acccpció: el sector industrial o
secundan própiament dit, i una de mes genérica que es refereix a una activitat o a un sector productiu. Si prenem
aquesta accepcio mes amplia podem interpretar la revolució de les TIC com una revolució industrial en el sentit que hi
ha una nova activitat o sector productiu que determina els guanys de competitivitat del conjunt de l'economia.
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Segona, íes TIC impregnen o -en terminología económica- exerceixen els
seus efectes sinérgics sobre el conjunt de l'activitat económica. Aixó és, la
revolució tecnológica actual no solament ha generat raparició de nous béns
i servéis sino que, a mes, aquests son utilitzats de manera creixent per la
resta d'activitats económiques. De fet, es pot afirmar que les TIC motiven un
ampli conjunt d'innovacions de procés i de producte, que es reflecteixen a
l'activitat económica a través de diverses dimensions. A tall d'exemple sTia
de citar relevada participació d'aquest conjunt de tecnologies digitals
convergents a alguns sectors productius rellevants. Podem agrupar els
sectors productius intensius en la utilització de les TIC en tres grans grups.
El primer, la maquinaria i material de transport, inclou la industria de la
maquinaria i l'equipament mecánic, la fabricado de vehicles de motor i
components, la construcció aeronáutica i espacial i l'altre material de
transport. El segon, la industria química i farmacéutica, que inclou la
química avancada i la fabricado de productes farmacéutics i, finalment, el
tercer, els servéis a les árees funcionáis de Vempresa, que inclou la
intermediado financera, les agencies de-viatges i els servéis d'assessoria,
consultoria i auditoria. A mes, ara des de la demanda,, son. destacables les
noves formes de distribució i consum, els canvis en les relacions
empresarials (a dins i a fora de l'empresa) i les noves vies de financament.

Tercera, si ens remetem a una visió amplia deis processos tecnologies, les
tecnologies de la informado i la comunicació semblen avancar un pas mes
en el domini de Vhome sobre la materia, ja que, no sois permeten el
coneixement i la reproducció de 1'entorn sino que, mes que mai, incideixen
directament en el domini de Vhome sobre si mateix, mes ben dit, sobre el seu
propi coneixement. El professor Castells (2000) exemplifica alió que volem
dir molt clarament: "Així, els ordinadors, els sistemes de comunicació i la descodilicació i
programado genética son amplificador i prolongacions de la ment humana. El que pensem i
com ho pensem queda expressat en béns, servéis, prodúcelo material i Intel- lectual, ja siguí
aliment, refugi, sistemes de transpon1 i comunicacions, ordinadors, míssils, salut, educado o
imatges". Per expressar-ho en terminologia económica, les TIC es fonamenten,
entre altres coses, en el coneixement per a generar coneixement, és a dir, en
son un input, pero, a la vegada també son coneixement, és a dir, son un
output.

I quarta, les seves característiques temporals i espadáis. Áixó és, mai com
ara unes tecnologies s'havien estés tan rápidament ni havien tingut un abast
territorial tan ampli. De fet, un deis temes que tradicionalment ha preocupat
mes ais historiadors de la tecnología i ais economistes és la velocitat de
difusió i els efectes sinérgics sobre el conjunt de l'activitat económica d'una
onada d'innovacions. En aquesta temática slia arribat a un consens, segons
el qual son necessáries algunes décades perqué cristallitzi la recerca básica
a l'activitat productiva. A tall d'exemple, la invenció del motor de combustió
(década del 1880) no es va generalitzar amb l'ús massiu de l'automóbil ais
EUA fíns la década del 1920. Tot i que amb les TIC aquest espai de temps
sembla que stia escurcat, slia generalitzat la visió que estem ais inicis d'un
nou tipus de societat, la qual té en el coneixement un deis seus recursos
económics principáis. Així, en poc mes de dues décades les TIC slian estés
per tot el planeta, amb les obvies árees desconnectades que, al seu torn,
son molt heterogénies económica, social i culturalment.
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De fet, podem arribar a afirmar que aquests quatre elements han confluít en
un: la progressiva incorporado del coneixement a l'activitat económica. Algunes
concrecions abans d'entrar en l'explicació de la característica fonamental d'aquesta
nova economía que s'albira. Entenem per coneixement alió que ens diu
Y epistemología, la teoria del coneixement: "elprocés huma dinámic que consisteix en
justificar una creenga personal cap a la certesd'. Dos elements importants a
destacar d'aquesta definido. Primer, el fet que el coneixement está relacionat amb
l'acció humana i segon, el fet que la generació de coneixement és dinámica, ja que
es crea en interaccions entre individus, grups, organitzacions i societats. Des del
punt de vista económic, el nostre focus d'interés se centra en la producció de
coneixement, cosa que ens permet diferenciar-lo de la informado: "el flux de
missatges a partir del qual es genera el coneixemenf. De fet, distingim dos
tipologies de producció de coneixement, la producdó de coneixement explídt o
observable: "aquella que es pot expressar en un llenguatge formal i sistemátic, de
manercuque es possible processar-lo, transmetre'l i emmagatzemar-lo amb fadlitaf i
la producdó de coneixement tádt: "aquella que está assodada al factor treball i
comptcTamb elements técnics i cognosdtius, del tipus experiénda práctica, habilitats i
qualificádons difidls de detallar".

Una vegada definides les principáis característiques de la producció de
coneixement ja estem en disposició d'abordar la seva incorporació a l'activitat
económica. El que volem dir amb aquesta afirmació és que a partir de la segona
meitat de la década deis noranta les tecnologies digitals han permés, fomentat i
ampliat notablement la producció de coneixement, básicament per dues vies. La
primera vía ha estat I'espectacular millora de l'accés i la gestió deis fluxos
d'informadó, de manera que hem assistit a una notable relaxado de les barreres a
la difusió d'informadó i, fins i tot a les del propi coneixement, cosa que sTia traduít
en un notable increment del coneixement explídt. Un exemple aclaridor. Fa pocs
anys la despesa en temps per obtenir la informació i el coneixement necessaris per
a l'elaboració d'aquest article era molt superior a Tactual. La possibilitat d'accedir
a les fonts directes d'informació, la consulta del coneixement previ i les facilitats de
comunicació amb els responsables del projecte de la Fundació Jaume Boíill que
hem permeten les tecnologies digitals eren impensables. De fet, a Tactualitat el
problema és, precisament, el contrari que ara fa pocs anys: la quantitat
d'informació i coneixement disponible és tal que la probabilitat d'excloure variables
rellevants, d'incloure variables supérflues o d'ambdues coses en el procés
productiu del coneixement és realment alta. Espero, sincerament, que aquest no
sigui el cas. La segona via, que, de fet, está estretament vinculada amb la primera,
ha estat la millora de les possibilitats d'accés i difusió deis elements que inddeixen
en el coneixement tádt, básicament, els requeriments i habilitats formatives i
d'experiencia. Seguint amb el nostre exemple, és indubtable que per a l'elaboració
d'aquest article son necessáries un conjunt dliabilitats i requeriments de difícil
mesura i que agrupem sota el denominador comú del coneixement tácit. Per
exemple, i entre d'altres, se suposa que l'autor incorpora un cert coneixement deis
recursos disponibles per a l'obtenció de la informació, que té contactes amb
d'altres investigadors i investigacións de la temática i que té les habilitats
informátiques, d'análisi, de síntesi i de comunicació requerides per un treball
d'aquest tipus. Dones bé, amb les tecnologies digitals, tot aquest conjunt de
coneixements tácits requerits, per bé que no amago uns costos d'entrada relatius a
les capacitats de cada individu, son mes fácils d'incorporar. Entre altres coses
perqué la disponibilitat del coneixement observable ho permet.
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Per aquest conjunt de motius podem parlar d'una economía del coneixement, ja
que aquest recurs esdevé un deis elements clau de la productivitat i la
competítivitat i, com a conseqüéncia, del creixement económic. Com assenyala el
professor Vilaseca (2001): "El principal impulsor de la productivitat del capitalisme basat
en el coneixement és el propi coneixement, essent el seu creador el treball huma i la seva
característica primordial el seu carácter intangible. Tant com a input com a output, un deis
reptes primordials per al desenvolupament de l'economia del coneixement és la valoració
d'aquest intangible."

De fet, podem concloure que l'economia del coneixement té un sector nuclear:
la industria de la informació, que exerceix els seus efectes sobre l'oferta i la
demanda de la resta d'activitats económiques. Dit d'una altra manera, economia
del coneixement no sois son les empreses ".com", economia del coneixement també
son els canvis en l'oferta -noves formes de produir, de treballar, d'interacció entre
empreses, d'oferir nous productes i d'innovació en els dissenys organitzatius, etc- i
canvis en la demanda -noves formes de distribució i consum, noves vies d'inversió
i financament, canvis en les relacions internacionals, etc- generats per Tus intensiu
de les TIC i deis continguts digitals. A mes, la consolidació de la industria de la
informació com un sector productiu de progressiva importancia, conjuntament
amb els efectes del procés de mundialització económica i el canvi en els patrons de
consum de les llars genera un cercle iñrtuós, basat en un creixement económic
superior a les seves taxes de llarg termini, característic d'aquesta nova economia
basada en el coneixement.

En fi, la consolidació d'aquesta nova economia está generant importants canvis
en el conjunt de l'entramat i les relacions socials. Les modificacions de les
relacions laboráis, els efectes ideológics i culturáis, els canvis institucionals i
polítics i, en definitiva, les noves formes de relació de l'individu amb el seu entorn
defineixen algún deis efectes de les noves activitats económiques sobre les seves
bases sociológiques i institucionals. En definitiva, es tracta de les repercussions
que l'economia del coneixement está generant en la construcció de la Societat del
Coneixement (vegeu la figura 1).

Figura 1. Un esquema de Veconomia i la Societat del
Coneixement
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Font: Vilaseca i Torrera (2001)

L'economia catalana no és aliena a aquest important procés de transformació
económica que defíneix l'economia del coneixement. El fort creixement de la
producció i la inversió en béns d'equipament, l'espectacular avene de les relacions
empresarials i comerciáis amb alt contingut tecnológic, les variacions en les pautes
de consum i els canvis en les relacions laboráis, amb una creixent importancia de
la formació en l'estructura de l'ocupació, reílecteixen clarament la creixent
importancia deis components tecnológics i també del coneixement a la" nostra
economía, que ha presentat una important transformació i modemització els
darrers anys.

Ara bé, tots aquests elements que hem citat fan referencia ais efectes sinérgics
del coneixement cap al conjunt de l'activitat económica. Com está, pero, el nucli de
l'economia del coneixement, la industria de la informació? L'instrument que
utilitzarem per veure-ho son les Estadístiques de la Sodetat de la Informado4 del
DURSI (2001). Aqüestes estadístiques, extretes a partir de dades d'enquesta,
analitzen la difusió de les TIC en tres ámbits: requipament de la llar, els usos
socials i les TIC a rempresa. Peí que fa a les Uars, com es pot a p ^ o r ^ i*? ̂ ^ " 9
Catalunya presenta una situació de la connexió a Internet Ueugerament inferior a
la mitjana de la UE, tot i que clarament per sobre la mitjana de. conjunt
d'Espanya. Destaquen, pero, els alts índexs de penetració d'Internet Í les Uars
dTIolanda, deis paísos escandinaus i deis EUA.

4. Les Estadístiques de la Societat de ¡a Informado Catalunya 2001 han estat elaborades per l'Observatori de la Societat de
la Informació, cssencialment a partir de dades de PInstitut d'Estadística de Catalunya. Aquest observatori está integrat a la
Secretaria per a la Societat de la Informació del Department d'Universitats Recerca i Societat de la Informació.
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L'equipament TIC a les llars catalanes, europees i deis EUA

Llars amb accés a Internet, octubre 2000

CT GR ES PT FR IT DE BE IE LU AT GB US Fl DK SE NL
Fon ts: Flash Eurobarometer 88 (10-00); CT*: SSI/IDESCAT (10-00); US: National Telecoms and
hformation Adm. (8-00).
*Nota: Estimado per a octubre de 2000 a partir de dades d'abril de 2000 (18,5%) i abril de 2001 (27,1%).

El mateix esquema es reprodueix quan s'analitza la comparativa internacional
en relació amb els usuaris mes frequents (setmanaJs) de la xarxa (vegeu la figura

-a). . .
el

Figurn-8: La freqüéncia d'ús d'Internet a Europa
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Font: Eurobarometer 97 (febrer2001), IDESCAT/SSI (abril 2001).

Finalment, peí que fa ais usos deis usuaris d Internet a Catalunya destaquen,
com a mes frequents, la utilització del correu electrónic i els vinculáis amb el
lleure. També s'aprecia una penetració important deis servéis de banca electrónica
i menys significativa de la formació i el teletreball (vegeu 1 n figiim 4)
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Els principáis usos d'Internet a Catalunya

Utilització d"Internet

% sobre els usuarls setmanals d1 Internet, abril 2001
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Peí que fa a les empreses (vegeu la figura 5), cal destacar que el
desenvolupament de la infras truc tura dinternet a l'activitat productiva és forca
complet. Ara bé, tot sembla indicar que els usos comerciáis de la xarxa, en
comparació amb la mitjana europea, encara están en una fase embrionaria. De fet,
aquesta breu descripció d'un deis indicadors claus del desenvolupament de
l'economia del coneixement, Internet, ens permet afirmar que, amb les dades
disponibles, Catalunya está en una bona disposició de cara a afrontar els reptes de
futur que té plantejats en el camp de la societat de la informació.

i Internet a l'empresa catalana i europea

PRESENCIA I ÜS D'INTERNET ALES EMPRESES

ÚSDE L-ACCÉS A INTERNET * LES EMPRESES
A EUROPA

intranet o gcitiú
integral,

0% 20% 40% 60% 60'A 100%

V. empreses de 10 o mis trebelbdors

Font: DURSI(2001) i Eurobarómetre (2000)

Ara bé, aixó no vol dir que no haguem d'augmentar la resolució d'aquesta
fotografía. Concretament, creiem que és necessária l'obtenció de dades primáries
relatives al desenvolupament de la societat de la informació a Catalunya, des
d'almenys dues perspectives. La primera, ens hauria de permetre una análisi
global de la penetrado, la difusió i els usos d'Internet al conjunt de la societat
catalana, tot veient-ne les interaccions (tant les noves com les que han canviat)
entre el conjunt deis seus agents. La segona, ens hauria de permetre una análisi
també global i en profunditat deis canvis en l'activitat productiva que les TIC están
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generant. Mes concretament, amb aquesta segona vía sliauria d'obtenir informació
estadística significativa i rellevant per a tot l'entramat productiu del Principat, amb
l'objectiu de contestar una pregunta fonamental: com está canviant Tempresa
catalana amb la irrupció de les tecnologies digitals? De la contestació a aquesta
pregunta en sorgeixen, al meu parer, cinc arguments definitius, presentats en
forma interrogativa, per al nostre sistema productiu: s'incorpora el coneixement a
l'activitat económica?, com han fet variar les tecnologies digitals la productivitat i
la competitivitat de la nostra empresa?, en quina direcció van les relacions
laboráis?, han aparegut nous esquemes directius i de relació entre les árees
funcionáis de l'empresa? I, finalment, quin paper juga la dimensió empresarial en
aquest nou entorn? És, precisament, aquesta necessitat d'aprofundir en el
coneixement sobre la societat de la informació, alió que ens enllaga amb el proper
estadi de la nostra investigació: les polítiques d'informació.

2. Les polítiques cT informa ció a Catalunya

Abans d'endinsar-nos en l'análisi de les polítiques publiques d'informació a
Catalunya, és convenient fer una mica dtiistória i veure un deis principáis
precedents d'aquest tipus de política económica. Ens referim al pía Clinton-Gore
per al desenvolupament de les autopistes de la informado5. Com assenyala Eva
Méndez al llibre compüat per Mercedes Caridad (1999): "Tot aquest canvi social, el
motor del qual és la tecnología i Internet, es basa en la informació com a recurs económic i cultural,
per aixó I'administrado Clinton ha desenvolupat una veritable Política de la Informado Federal per
ais EUA, fonamentant la seva estrategia en la innovado, la competitivitat i l'ocupadó". En efecte,
una vegada guanyades les eleccions, 1'administració Clinton-Gore va liderar la
posada en marxa d'una nova política d'informació a través del pía de la
Infraestructura Nacional d'informació [National Information Infrastructure, NU). En el
document que es considera Tinici d'aquesta nova política d'informació que, a
banda de financar la investigació básica d'agéncies governamentals com el
Departament de Defensa, la NASA i d'altres, volia estimular el desenvolupament i
la innovació del sector privat, Clinton i Gore (1993) afirmen: "invertir en tecnología es
invertir en el futur d'América. La tecnología americana ha de moure's en una nova direcció per a
construir una economía forta i fomentar el creixement económic". En concret, des t aquen
quatre elements prioritaris per al futur deis EUA. Primer: "la clau perqué els EUA siguin
competitius, mirin el futur i s'apropiín d'ell és la tecnología: no hi ha competitivitat sense
desenvolupament tecnológic". Segon: "el país que pugui encapcalar la revolució de la informació
sera mes poderos. En un futur previsible, aquest país sera els EUA". Tercer: "No hi ha innovació
sense tecnología. Els paísos que no incrementin la seva tecnología estancaran el seu
desenvolupament en la nova Era de la Informado". I, quar t : "Les noves tecnologies no sois
possibiliten el creixement i l'ocupadó, sino que, a mes, serán la pedra angular de tot el que
esdevingui en el proper mil- lenni".

L'instrument principal d'aquesta política era "la creado d'una infraestructura
nadonal amb gran capadtat per al transpon de dades i que permetés el
desenvolupament i la interconnexió d'aplicadons telemátiques d'altes prestadons" i

5. Albert Gore va emprar aquest concepte a la campanya electoral deis EUA el 1992 per a designar '7a convergencia
de les tecnologies de la informació i la comunicado". Es pretenia una similitud amb un altre projecle de dimensions
similars: l'cnllac de les autopistes interestatals, que va posar en marxa unes decades abans Tadministració
Eisenhower.

9
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l'objectiu fonamental: "fomentar el desenvolupament económic i incrementar el
lideratge mundial deis EUA en aquest sectof. La intenció d'aquest programa,
dones, era estendre al conjunt de la societat deis EUA els avantatges dinternet en
el camí cap a la societat de la informació. Aquesta intenció es concretava en sis
punts:

• Primer, "reforcar el creixement económic, la productivitat i Vocupado i mantenir
el lideratge tecnológic deis EUA".

• Segon, "reduir els costos deis servéis de salut i incrementar-ne la qualitaf.
• Tercer, "promoure el desenvolupament de la tecnología de xarxa per ais

cíutadans, la difusió de la informació governamental i Vaccés universa?.
• Quart, "incrementar la productivitat de la investigado incorporant Vaccés remot

ais instruments científics i consolidar la collaboració científica"'.
• Cinqué, "promoure l'aprenentatge al llarg de tota la vida, veritable element de

co mpetiti vitaf.
• I, sisé, "crear un govern que treballi millor i costi menys, desenvolupant un

sistema electrónic per distribuir tots els beneficis, així com tots els seus servéis
i informadons".

Ben aviat, pero, aquesta iniciativa es convertiría en el pía de la Infraestructura
Global d'Informadó (Global Information Infrastructure, GB). Efectivament, pocs
mesos després de la posada en marxa de la NII, radministració Clinton-Gore va
veure que era impossible limitar el desenvolupament de la infraestructura de la
informació a les fronteres deis EUA i, encara mes, es veia aquest pía com una
qüestió d'interés global. D'aquesta manera, el marc del 1994 i en el marc d'una
reunió de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) a Buenos Aires, Gore
va llancar la idea d'estendre la política duta a terme pels EUA al conjunt del
planeta: "el requisit essencial per un desenvolupament sostenible de tots els membres de la
familia humana és la creació de la Xarxa de Xarxes. Aqüestes superautopistes o, amb mes precisió,
xarxes d'intei ligéncia distribuida, ens permetran compartir informació, connectar-nos i comunicar-
nos com una comunitat global. D'aquesta interconnexió en sortiran un progrés económic robust i
sostenible, democrácies fortes, millors solucions per ais reptes ambientáis globals i locáis i -
finalment- un major sentit de govern compartit al nostre petit planeta. (...) El desenvolupament de
la Gil ha d'ésser un esforc cooperatiu entre els governs i les persones. No pot dictarse o construir-
se per una sola nació. Ha d'ésser un esforc democrátic".

Segons el meu parer, dos elements destaquen amb forca en aquesta política
pública. Primer, la consideració, d'acord amb les característiques de les TIC, que la
inidativa privada ha de liderar el desenvolupament de l'economia del coneixement.
Entre altres coses perqué el creixement económic, derivat de la inversió
tecnológica, ha de teñir una arrel empresarial. Aixó no vol dir que la iniciativa
pública se'n quedi al marge. De fet, igual que amb el desenvolupament dinternet,
del que es tracta és d'assentar les bases infraestructurals (básicament, les
tecnológiques, les d'estabilitat macroeconómica i d'eficiéncia microeconómica i les
formatives) per al desenvolupament privat de l'estructura económica. Segon, la
consideració que una política de desenvolupament de l'economia del coneixement,
altre cop per les característiques particulars de les tecnologies digitals, no es pot
dreumscriure a un ámbit territorial concret. Davant d'una necessitat global, Túnica
resposta plausible és una política global. Aquesta iniciativa, juntament amb el
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llibre blanc de Delors (1993) i l'informe Bangeman (1994), en el marc de la Unió
Europea, així com la conferencia del G7 sobre la sodetat de la informació (1995), va
assentar les bases institucionals per al desenvolupament dinternet i son els
exemples mes paradigmátics de les noves polítiques d'informació.

A casa nostra destaquen dues iniciatives6, el pía Info XXI, liderat peí MCYT i la
iniciativa Catalunya en xarxa del DURSI (1999). Peí que fa al pía Info XXI, el seu
objectiu prioritari és "promoure el desenvolupament de les noves tecnologies de la
informació i impulsarne l'adopció i ús generatitzat per part de la ciutadania i les empreses,
fonamentaiment les Ptmes, i també per part de radministració pública, amb la finalitat que
tots assimilin rápidament les transformacions socio-económiques que la societat de la
informació genera i que n'aprofitin plenament tots els avantatges". De fet, el seu punt de
partida és la iniciativa comunitaria: e-Europe7 i el seu pía d'acció: e-Europe 2002.
Aquest pía d'acció, aprovat peí Consell Europeu de Santa María de Feira el 19 i el
20 de juny del 2000, té tres principáis línies d'actuació. Primera, una Internet mes
rápida, barata i segura, la qual cosa s'identifica amb tres accions: a) accés a
Internet mes rápid i barat; b) una Internet mes rápida per a investigadors i
estudiants; i c) xarxes segures i targetes intebligents. Segona, invertir en persones i
en la formado, línia que s'identifica també amb tres accions: a) l'accés de la gent
jove a Vera digital; b) treballar en una economía basada en el coneixement; i c)
partidpadó de tothom en l'economia basada en el coneixement. I, finalment, tercera,
estimular l'ús d'Internet a partir de les accions següents: a) accelerar el comerg
electrónic, b) {'administrado en línia: oferir accés electrónic ais servéis públics; c) la
sanitat en linia; á) continguts digitals per a les xarxes mundials; i e) sistemes de
transport intel-ligents. En sintonia amb aquest pía d'acció, el govern espanyol va
desenvolupar un conjunt d'iniciatives recollides en el pía d'acdó Info XXI (2000),
que inclou un conjunt d'accions, proposades pels diferents Ministeris, per a una
execució entre l'any 2001 i 2003. D'aquest pía en destaquen 21 iniciatives, amb
pressupost assignat, que s'espera tinguin una gran repercussió social (vegeu -Isu

Per bé que encara és aviat per fer una avaluado de cadascuna d'aquestes
iniciatives, sí que es poden fer alguns comentaris. De fet, tot i que el ventall
d'accions a dur a tenue és prou ampli i fa incidencia en alguns deis aspectes clau
de l'economia del coneixement, com la investigació, la formació i la conversió deis
continguts ais nous formats digitals, cree oportú assenyalar-ne algunes
mancances. Primer, i com ja destacávem mes amunt: la necessitat d'impulsar des
de radministració un pía integral i multidisdplinar de recerca sobre la sodetat de la
informado. Sobretot es fa necessária l'obtenció de dades primáries, que permetin
analitzar amb detall les transformacions económiques i socials derivades de l'ús
intensiu de les TIC. Només amb una descripció acurada de la realitat (amb una
fotografía d'alta resolució) podrem impulsar les polítiques necessáries per al

6. Hi ha un innombrable conjunt d'iniciatives locáis, que incideixen en alguns deis aspectes del desenvolupament de la
societat de la informació. No han estat considerades, básicament perqué l'análisi realitzada es basa en els plans amb
vocació integral.
7. En el marc del Consell Europeu Extraordinari celebrat a Lisboa el 23 i el 24 de mar? del 2000 es va adoptar
un nou objectiu estratégic de la Unió Europea. Es tractava de "reforcar 1'ocupado, la reforma económica i la
cohesió social com a parí d'una economía basada en el coneixement", D'aquest objecliu general en van sortir
les línies d'actuació básiques, recollides a la iniciativa e-Europc "Una Societat de la Informació per a tothom".
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desenvolupament de l'economia del coneixement. Segon, com que les accions
dissenyades en el camp de la investigació i la formació son d'infraestructura, cree
necessari un impuls al coneixement que crea coneixement. La millora de les
condicions generáis de la recerca, el desenvolupament i la docencia, els plans de
formació per a formadors i per ais agents económics i, en general, qualsevol
iniciativa destinada a augmentar la comprensió general de quin significat i quines
oportunitats generen les tecnologies digitals, son clarament iniciatives de futur.
Tercer, la necessitat <T impulsar, per part de radministració, el foment a la
industria de la informado. No es tracta tant de realitzar accions directes, sino
d'assentar les bases per a desenvolupar dos deis principáis elements limitadors de
reconomia del coneixement a Europa: la introducció de competencia efectiva al
mercat de les telecomunicacions i la generado d'una cultura empresarial, amb
facilitat d'accés al financament i capac de posar en marxa noves iniciatives
productives. I, quart, el desenvolupament d'una estrategia d'incentius per a la
difusió deis efectes expansius que teñen l'ús de les TIC cap al conjunt de l'activitat
económica. Dit d'una altra manera, empresaris, treballadors, sindicats, patronal,
universitat i administració, entre altres, haurien d'obrir un nou procés de reflexió
estratégica8, amb l'objectiu d'analitzar la direcció que pren l'activitat económica en
el seu conjunt i, encara mes, ser capados entre tots d'albirar una trajectória que
ens situi en una posició de futur favorable.

¥tmta 1. El pía d'acció Info XXI
Accions, objectius, ministeris responsables i dotació económica de les 21 principáis iniciatives

Accions Objectius Ministeris
Inversió

prevista2

Clutadans i empmses a la societat de la Informado

1. Internet a Tensenyament
2. Xanca Iris 2: Internet per a la investigado
3. Punts d'accés públie a Internet
4. Accessibilrtat i alfabetizado digital
5. Formació de professionals TIC
6. Pimes i comer? electrónic

¡.'administrado electrónica

7. El Portal únic de (es administracions
8. El DNI electrónic: la identitat digital
9. Seguretat electrónica: projecte CERES
10. Impostos per Internet
11. La Seguretat Social en xanca
12. Registre civil electrónic
13. Dret de petició per Internet
14. Sistemes d'informació de defensa
15. Salut en xanca
16. Identificado i control de bestiar

Espanya a la xarxa de contlnguts digitals

17. L'espanyol a la xarxa
16. El patrimoni historie a la xarxa
19. El medí ambienl a la xarxa

Estendre Cacees a Internet de banda ampia ais centre educatius
Implantar una xarxa d'alta velocitat (2,5 Gbps)
Accés des de les oficines de correus i dotació d'e-mail
Accés i formació en TIC ais discapacitats
Formació i entrada al món laboral de 14.000 professionals TIC
Centre d'informació i xarxa de creació d'empreses

Millorar l'accés i les gestiones en linia de les administracions
Dotar d'una identitat digital tots els ciutadans
Certifica ció electrónica en la com un tea ció amb I'administració
Estendre Ea possibilitat de liquidado d'impostos per Internet
Nous servéis interactíus de la TGSS
Informaiilzacíó i bolcatge a la xarxa del registre civil
Tramita ció per Internet de les peticions del ciuladá
Ús de les TIC en la gestío interna i en les relacions de les FA
Informado sanitaria miljancant servéis interactius multicanal
Identificado digital del Desliar i xarxa de vigilancia d'epidémies

Fomentar i difondre la presencia de l'espanyol a la xarxa
Mapa d'infraestructures, operadors i recursos culturáis (MIOR)
Informació digital de la xarxa de pares nación ais

ECyD
CyT

Fomento
TyAS
TyAS

Economía

AAPP
Interior

Economía
H ¡senda

TyAS
Justicia

Presidencia
Defensa

SyC
APyA

AAEE
ECyO

MA

11.700
15.560

1.862
275

8.250
336

1.013
2.320
4.528

368
1.309
1.542

20
1.181

500
370

2.550
704
175

8. L'excel-lent iniciativa de l'aleshores Comissionat per a la Societat de la Informado i LocalRet en el sentit
d'obrir un procés de reflexió estratégica, que va culminar amb el document Catalunya en xarxa el 1999, cree
que s'hauria de repetir, tot introduint els elements novedosos del desenvolupament de l'economia del
coneixement. Una cosa mes, a l'hora de dur a la práctica les accions concretes resultants de la reflexió
estratégica es fa del tot imprescindible la coordinació de les administracions implicades, entre altres coses, per
garantir ¡'eficiencia de les polítiques publiques.
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20. Portal del turisme espanyol Portal per ais consumidora i professionals del turisme espanyol Economía 1.500
21. Creativitat espanyola a la xarxa Bolcatgea la xarxa deis continguts d'aris i ¿'industries culturáis CyT 11.210

1. ECyD: Educación. Ciencia y Deporte. CyT: Ciencia i Tecnología. TyAS: Trabajo y Asuntos Sociales. MPP: Administraciones Públicas. SyC:
Sanidad y Consumo. APyA: Agricullura, Pesca y Alimentación. AAEE: Asuntos Exteriores. MA: Medio Ambiente.
2. Milions de pessetes.
Font: Elaborado propia a partir del MCYT (2000)

Peí que fa a la segona iniciativa, impulsada des de Catalunya i per a
Catalunya, el projecte Catalunya en xarxa, cal destacar que es va plantejar com un
procés de reflexió estratégica amb la intenció clara de "ser un programa d'acció que
aspira a construir una Catalunya moderna, que considera que aquesta modernitat pot
comportar la prosperitat económica i també la justicia social, l'equilibri territorial i la
dinamització de la vida cultural i política, i creu que l'únic que cal és voluntat de fer-ho". Tot
i que algunes de les seves accions concretes han quedat superades peí temps, les
grans línies d'actuació en l'ámbit económic continúen essent en gran part vigents:
estímul de la demanda, impuls a les industries TIC a Catalunya, promodó del sector
empresarial de creado de continguts, convergencia deis sectors audiovisuals i
multimedia, promodó del comerg electrónic i mesures per a l'adaptadó del món
empresarial. Només un aclariment al respecte, que també és válid peí pía d'acció
Info XXI. Entre les línies d'actuació destaca 1 impuls productiu a la industria de la
informació. Ara bé, un deis trets característics de l'economia del coneixement és
¿'espectacular avene de la difusió internadonal de la tecnología, a través de les
xarxes de coneixement. Per tant, i peí que fa a les polítiques d'informació és de
vital importancia teñir en compte aquest fet. Mes concretament, el que volem dir és
que en una economía global, l'obtenció deis recursos també ho és, de manera que
el que cal fomentar, una vegada assolit un cert nivell infraestructural, és,
precisament la incorporació del coneixement a l'activitat económica. Aixó és, en el
cas de la industria de la informació, noves i millors idees de negoci9, i si aixó no és
possible, ara ja en el conjunt de l'economia, noves línies de negoci o millora de les
ja existents a les branques productives tradicionals. De fet, la idea que hi ha al
darrere d'aquesta visió és clara: fomentem el coneixement i la seua transladó cap a
l'activitat económica a través de la xarxa, assentem les bases per unes condidons
d'infraestructura efidents i deixem que la resta aflori a través de la demanda de
consum, d'inversió i de reladons exteriors.

Aquest breu repás ais actors i les polítiques d'informació que incideixen en el
desenvolupament de l'economia del coneixement a Catalunya, ens ha permés posar
sobre la taula els diferents plans d'acció que actualment les administracions están
duent a terme. Tot i aixó, cree important assenyalar que una política d'informadó
integral i coordinada, l'objectiu prioritari de la qual sigui la incorporació del
coneixement a l'activitat económica, hauria de concretar-se en els següents
instruments:

• Primer, una política de generado de coneixement. Aixó és, un impuls directe
a tot tipus de formado, des de la mes básica a la mes especialitzada, passant
per la formació continuada i a mida i la formació de formadors, amb
l'objectiu d'augmentar la dotació de coneixement tácit i explícit de la nostra
economía. En una idea, es tracta de fomentar el canvi cultural de tots els

9. El cas deis paisos escandinaus és un exemplc paradigmátic del que volem dir. Les polítiques publiques de
desenvolupament de l'economia del coneixement s'lian centrat básicament en la generado d'aquest recurs i en
restablinicnt d'unes condicions infraestructurals eficíents. Ara bé, una vegada desenvolupada una idea de
negoci, el cas de la telefonía móbil potser és el mes rellcvant, els recursos per a posar-la en marxa (capital,
patents, tecnología, forca de treball, etc) s'han buscat a l'economia global.
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agents económics, amb l'objectiu d'avangar en la construcció de l'economia
del coneixement. Un segon element( també a destacar: l'impuls a la recerca i
al desenvolupament, sobretot, i a l'ámbit de la societat de la informació:
l'obtenció d'informació rellevant i acurada sobre les transformacions de
l'economia i la societat actuáis.

• Segon, una política de difusió del coneixement. Aixó és, establir els
mecanismes necessaris perqué el coneixement generat es traslladi, amb
eficiencia i eficacia, a l'activitat económica. Tot i que l'ámbit d'actuacions
d'aquest instrument és molt ampli és important destacar algunes prioritats.
Primera, Vestabliment d'unes condicions económiques generáis favorables.
Aixó passa per l'estabilitat macroeconómica i l'eficiéncia microeconómica i,
especialment, per la continuació en la introducció de mecanismes de
competencia efectiva al mercat de les telecomunicacions. Segona, el
desenvolupament de les infraestructures digitals. Tot i que Catalunya
presenta una bona situació en relació amb les infraestructures TIC, cal
continuar avancant en aquesta línia, amb l'objectiu d'apropar-nos ais
pai'sos mes avangats del nostre entorn. Tercera, raprofitament de les xarxes
de coneixement i la difusió internacional de la tecnologia per fomentar el
desenvolupament de la industria de la informació. I, quarta, Vestabliment de
mecanismes per la incorporado progressiva del coneixement al conjunt de
l'activitat económica. En aquest punt, entre altres, sria de citar de nou la
formació orientada a les noves línies de negoci o a la millora de les
existents, la informació i I'adaptació deis models de negoci a la xarxa i la
innovació de l'activitat productiva, com a principáis eixos a desenvolupar.

• Tercer, una política de distribució del coneixement. Aixó és, el disseny d'una
política de distribució de les rendes generades per aquest nou coneixement
incorporat a l'activitat económica. Es tracta, dones, d'un instrument
distributiu de la renda generada, amb la particularitat que és exante i no
expost. És a dir, fa incidencia en Yaugment de les capacitáis per assimilar la
transido cap a l'economia del coneixement, enlloc de dissenyar polítiques
una vegada slia produit l'exclusió deis agents económics. La idea forta que
hi ha al darrere d'aquest instrument és la idea de Vaprofundiment en la
democratitzadó del coneixement com a element de creixement i
desenvolupament económic a llarg termini. Només una veritable política de
no discriminació de cap tipus a l'accés i a la incorporació del coneixement a
l'activitat económica podrá garantir l'objectiu d'assolir una economía del
coneixement a l'abast de tothom. Aquesta política té un parell d'avantatges
significatius. Primer, s'insereix en el context actual de globalització
económica, ja que no afecta els desequilibris macroeconómics básics, que
repercuteixen sobre els mercats fínancers i, segon, és coherent amb la línia
definida per les dues polítiques anteriors de generació i difusió del
coneixement.

No vull acabar aquest apartat sense fer un parell de comentaris mes, que están
directament vinculats amb la política económica del coneixement El primer fa
referencia ais processos económics de convergénda real La ciencia económica ens
diu que la inversió és la condició básica per acostar els nivells de renda deis paisos
a llarg termini. L'argument incideix en el fet que la inversió és l'element que
garanteix el creixement económic a llarg termini i que, per tant, per créixer mes
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que els altres paísos (i acostar-se al seu nivell de renda) cal invertir mes. La
temática que ens ocupa no és un cas a part, sino tot el contrari, es converteix en el
nucli del procés de convergencia. Efectivament, si l'economia actual dibuixa una
situació on el coneixement es convertirá en un element clau en l'explicació del
creixement económic, la inversió en aquest recurs esdevé primordial. Si, a sobre,
hom té un punt de partida inferior al deis paisos de l'entorn, l'esforg ha d'ésser
superior per avancar en el procés global de convergencia. Sense cap mena de
dubte aquest és un deis principáis esculls que haurá de superar la política
económica espanyola i catalana (dins de les seves possibilitats) els propers anys. El
segon, relacionat amb l'anterior, tot i que amb una perspectiva mes global, fa
referencia a la feina que queda per fer, que podem resumir en l'aprofundiment de
sis paraules: generar, difondre i redistribuir el coneixement. Albert Gore (1998), ho
detallava en cinc objectius, que tot i el pas del temps, encara son en gran part
vigents: "1. La millora de l'accés a la tecnología, de tal manera que, a la próxima década, tot
el món estigui a prop de servéis de telecomunicacions de veu i dades. 2. La superació de les
barreres del llenguatge ¡ el desenvolupament d'una tecnología que permeti la traducció
automática en temps real. 3. La creació d'una Xarxa Global de Coneixement, en la qual s'hi
treballi per a perfeccionar l'educació, l'atenció a la salut, els recursos agrícoles, la seguretat
pública i el desenvolupament sostenible. 4. La utilitzacio de les tecnologies de la comunicació
per assegurar la lüure circulació d'idees que recolzin la democracia i la llibertat d'expressió.
5. La utilitzacio de les tecnologies de la comunicació per expandir l'oportunitat económica a
totes les comunitats del món".

Finalment, i tall de resum, m'agradaria subratllar, ni que sigui breument, els
trets definitoris de l'economia i la política económica del coneixement a Catalunya
a l'actualitat. Cree oportú assenyalar-ne cinc:

• Primer. En l'actualitat les economies avancades en general i la catalana en
particular es caracteritzen per un procés de revolució tecnológica, que
assenta les bases d'un nou tipus de societat. Aquesta nova societat que
s'albira té un element económic distintiu: la massiva incorporado del
coneixement a l'activitat económica.

• Segon. La manifestado económica del coneixement s'esdevé per dues vies;
la primera está relacionada amb el fet que el procés de digitalització
augmenta espectacularment la dotació económica de coneixement
observable; la segona está relacionada amb les millores en l'accés i la
difusió del coneixement tácit. I, no sois aixó, sino que s'estableix un cercle
virtuós entre ambdues tipologies de coneixement. De fet podríem afirmar
que "l'augment en la dotació de coneixement observable, la transformado de
coneixement tácit en observable i el desenvolupament de nous requeriments i
habilitats que aquestfet comporta ha general un cercle virtuós en laproducció
de coneixement, que es constitueix com un deis recursos estratégics de
l'activitat económica a l'actualitat".

• Tercer: la informado estadística disponible ens aporta forca evidencia sobre
la penetració de les tecnologies digitals a tots els ámbits de l'activitat
económica. Peí que fa a Catalunya s'observa una bona situació del
desenvolupament d'equips i d'infraestructures, tot i que presenta un déficit
considerable en la investigació sobre els usos que els agents economies fan
de la xarxa.
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• Quart: les polítiques d'informació desenvolupades fins al raoment incideixen
en alguns deis aspectes claus per a l'assoliment de la societat de la
informació. Ara bé, és important destacar-ne algunes mancances, com la
orientació molt tecnológica, la necessitat d'incorporació del coneixement a
l'activitat económica i la idoneítat de desenvolupar estratégies de foment,
tant del nucli com deis efectes sinérgics, de l'economia del coneixement.

• I, cinqué: la necessitat de desenvolupar una política d'informació integral i
coordinada que es basi en el foment de la creació, la difusió i la distribució
del coneixement al conjunt de l'activitat económica.

3. L'economia del coneixement a Catalunya i Europa el 2010

Una vegada analitzades les caracterís tiques de l'economia del coneixement i de
les polítiques d'informació per al seu desenvolupament, és el moment d'inserir les
conclusions extretes en el marc deis cinc possibles escenaris, que la Comissió
Europea, a través del treball de Bertrand, Michalski i Pench (1999), contempla per
al 2010. Aquests cinc escenaris dibuixen una possible societat, que amb diversos
nivells de versemblanca podem agrupar com: preponderancia del mercat, l'element
local, un model cooperatiu, una eclosió deis valors sodals i alternatius i una forta
crisi, que inclouria l'esclat d'un conflicte.

Des del punt de vista de la temática que ens ocupa, és a dir, el
desenvolupament de l'economia del coneixement, com a base material d'una nova
societat basada en el coneixement, els trets característics de cadascun d'aquests
escenaris es podrien abordar de la següent manera:

• La preponderancia del mercat incideix en la possibilitat que a la Unió
Europea s'instauri un régim económic neoliberal a 1'estil del que hi ha ais
EUA (els mercats triomfants). Tot i que, els valors de la societat europea
están mes en sintonía amb la consolidació de l"Estat del Benestar, si que hi
ha alguns elements del model americá, ara ja en el cas de l'economia del
coneixement, que ens poden servir de marc de referencia. Básicament, les
llicons que hauríem d'extreure d'aquest model son dues. Primer, la
comprensió que una política pública d'informació ha de teñir en compte les
característiques del sector en el qual s'insereix. En aquest sentit,
l'experiéncia deis EUA amb la clara vocació, des d'una perspectiva global,
de fomentar l'esperit empresarial i la vinculació del sector privat com a
impulsor de Teconomia del coneixement em sembla clarament extrapolable.
Segon, una posició neoliberal, entesa com una no regulació global, posa el
coneixement al nucli de l'escenari del desenvolupament capitalista, de
manera que la inversió, básicament privada, destinada a generar,
incorporar i distribuir el coneixement esdevé una prioritat per garantir el
creixement i el desenvolupament económic general. Com s'insereixen els
principáis trets característics de l'economia del coneixement a Catalunya en
aquest escenari de liberalització económica i homogeneització deis patrons
de consum? Dones bé, en aquest escenari previst de competencia i
concentració global, l'aprofitament deis avantatges competitius de
Catalunya esdevé primordial en el camí cap a la societat de la informació.
Cree que una estrategia decidida a inserir les capacitats de Catalunya (o, dit
d'una altra manera, els nostres coneixements tácits) en el conjunt d'una
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economía digital i mundialitzada és la millor garantía de futur en l'escenari
que s'albira.

El segon escenari incideix en un ciar desenvolupament de l'element local en
el context temporal d'Europa el 2010 [cent flors). Algunes consideracions al
respecte. Tot i que, des del punt de vista de l'eñciéncia i l'eficácia de les
polítiques publiques, queda ciar que hi ha una clara relació entre els nivells
d'administració i els resultáis d'aquestes polítiques (el famós principi de
subsidiarietat), no em sembla que, de moment, el camí pres per la Unió
Europea sigui aquest. De fet, l'important debat sobre la posada en marxa
d'una Europa de les regions o una Europa deis Estats sembla que, de
moment, es decanta cap a la segona vía. En aquest context, i tenint en
compte que les polítiques d'informació necessiten d'una notable coordinació
de totes les administracions implicades, básicament per a garantir una
aproximació corréete ais agents económics, cree que sliauria de crear una
oficina multinivell amb capacitat operativa sobre la sodetat de la informado
que ordenes, coordines i avalúes totes les iniciatives proposades, sota una
visió general, resultat d'un procés de reflexió estratégica de tots els agents
implicáis. Cora es circumscriu l'estat actual de 1'economía del coneixement
a Catalunya en aquest escenari?. Bé, aquest ressorgiment del localisme
económic no és gaire consistent ni amb les característiques globals de
reconomia del coneixement ni amb les polítiques d'informació necessáries
per dur-les a terme. Ja hem comentat mes amunt que un deis elements
primordials en 1'explicació del creixement i de la competitivitat és, i será
encara amb major intensitat en el futur proper, la incorporació del
coneixement a l'activitat económica. Aquesta incorporació del saber a la
producció, la despesa i la renda té en les xarxes de coneixement i en la
difusió internacional de la tecnología dos deis seus pilars fonamentals. Per
tant, el camí cap a la societat del coneixement slia de basar en el canvi
cultural, la inversió privada i una concepció económica global, en un marc
administratiu que assenta les bases per al desenvolupament de la
innovació. És en aquest context que slia d'inscriure l'element local. Pero, no
per la concepció de polítiques amb una vocació exclusivament territorial,
sino per la concepció de polítiques de foment i d'incorporació del
coneixement, tot aprofitant i fomentant les capacitáis competitives locáis
per abocar-Íes en un mercat global.

El tercer escenari, el model cooperatiu [responsabilitats compartides), fa
incidencia en la participació deis agents implicáis en la revolució
tecnológica que s'está gestant. Aquest escenari es relaciona amb l'anterior,
ja que es basa en una comunió d'interessos deis agents implicats. Ara bé,
em sembla oportú indicar que les pressions del conjunt d'administracions
per no perdre capacitat d'influéncia serán importants, de la mateixa manera
que la visió privada relativa a la intervenció de les administracions quan
s'afebleixi la velocitat de translació cap a l'economia del coneixement també
será notable. La política d'informació proposada ha de superar aqüestes
pressions i stia de centrar en les veritables necessitats del conjunt de la
societat per tal de fer una transició efícient, eficac i el menys traumática
possible. De fet, en aquest escenari es dibuixa una situació futura en la
qual les resisténcies a la renovació per part del sector públic es
constitueixen com un element limitador de l'expansió económica i la
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modernització social. A l'ámbit concret de la societat de la informació,
aquest perill passa per la manca de capacitat d'autocrítica i d'avaluació de
les polítiques d'informació, així com per la necessitat de fomentar centres
d'investigació independents i rigorosos que analitzin la situació. De fet, el
desenvolupament de les polítiques d'informació és quelcom molt rellevant,
per les seves Ímplicacions económiques i socials, com per deixar-ho
exclusivament en mans d'un únic agent económic. L'análisi de les
Ímplicacions d'un procés d'innovació tecnológica d'aquestes dimensions i la
definició de les polítiques económiques a desenvolupar necessiten les
aportacions no només de tots els agents económics, sino també d'una visió
oberta, flexible i no reticent al canvi.

El quart escenari (societats creatives] es basa en l'eclosió deis valors socials i
alternatius, amb el desenvolupament d'una societat que contempli una
clara preocupació per al medi ambient, la democracia participativa i, en
definitiva, la prosperitat deis valors humanistes. Ara bé, pensó que aquest
escenari no és contradictori amb el desenvolupament de les TIC i l'economia
del coneixement, de manera que no cal frenar les polítiques incentivado res.
Básicament, perqué aquesta nova economía torna a posar sobre la taula la
importancia del factor treball com a generador de Vinput primordial de
l'activitat económica. Tot i aixó, no hem de perdre un element, molt
important, de vista. Es tracta del capitalisme. L'economia del coneixement
s'insereix dins de la dinámica capitalista, amb tot el que aixó significa. El
procés de mundialització económica entes com a la lliure circulació de béns,
servéis, capital, treball, coneixement i oportunitats no ens ha d'espantar, ja
que les noves relacions económiques representen una oportunitat molt clara
per al creixement i el desenvolupament de totes les economies del planeta.
Una política d'informació global fomentada en la creació, la incorporació i la
distribució de les rendes generades peí coneixement és, sense cap mena de
dubte, un instrutnent per avancar en la reducció deis desequilibris del
planeta. En canví, una política d'informació tancada en si mateixa, sense
teñir en compte la globalitat d'aquest recurs comportaría, una vegada mes,
una visió limitada del que significa el coneixement per al progrés de la
humanitat. Per tant, una economía basada en el coneixement i un escenari
de rebrotada deis valors solidaris i humans son perfectament compatibles,
entre altres coses, perqué la nova situació torna a posar el treball huma i el
seu coneixement a l'epicentre de les millores de competitivitat. Ara bé,
aquest element requereix d'un canvi organitzatiu important, ja que en
aquest context la jerarquització i els sistemes organitzatius poc flexibles
poden impedir millores de l'activitat. És necessari, un cop mes, un canvi de
la cultura empresarial, amb la incorporació de nous valors organitzatius
basats en la flexibilitat i en el reconeixement de la creativitat. De fet, a
l'economia del coneixement que s'albira, les estructures rígides i invariables,
ja siguin empresarials, administratives o d'un altre tipus, no teñen molt
futur, entre altres elements, per la velocitat del canvi i per la continua
adaptació que necessita el coneixement a lliora d'incorporar-se a l'activitat
económica.

El darrer escenari (veinats turbulents) fa incidencia en l'aparició d'una forta
crisi i, fins i tot, incideix en la possibilitat d'un conflicte. Aquesta
possibilitat, que es combina amb la possibilitat d'una involució cap a
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polítiques proteccionistes, posada de relleu darrerament, amb els fets de
1*11 de setembre, té una argumentado clara que la desmunta. Si som
capagos d'oferir una política efectiva de desenvolupament basada en el
recurs coneixement, l'argument de la guerra cau peí seu propi pes. Cree que
darrere la possibilitat d'un conflicte hi ha interessos partidistes i poderosos
des del costat del centre i de la periferia del sistema que només son
rebatibles amb una política general, i també d'informació, que tingui en
consideració totes els problemes i les sensibilitats del planeta. Arribats a
aquest punt, voldria fer una consideració addicional. Hom pot llegir el
processos d'integració económica, deis quals l'europeu no n'és una
excepció, com una sortida regional davant del procés de mundialització
económica. És un fet contrastat que la Unió Europea protegeix la producció
interior de moltes branques d'activitat, en especial l'agricultura i algunes
industries manufactureres. Dones bé, l'economia del coneixement, mes que
mai, posa sobre la taula la injusticia d'aquest tipus de lectura. Si
efectivament la incorporació del coneixement a l'activitat és un deis pilars
no sois del creixement económic deis paisos rics, sino també un instrument
de desenvolupament deis paisos pobres, l'oportunitat histórica d'establir un
veritable mercat mundial del coneixement és evident. En primer lloc, per les
oportunitats que genera per a tota la humanitat i, en segon lloc, perqué, per
primera vegada, sTia desenvolupat un mercat digital que és global. Aquesta
és, precisament, la lectura que hauríem de fer des d'Europa en el camí cap
una societat de la informació que ha d'ésser no de tots els europeus sino de
tots els ciutadans del món. La oportunitat és massa gran com per fer-ne
lectures parcials o territorials.

Conclusions

Un deis trets fonamentals de les economies actuáis, amb la irrupció de les TIC,
és la progressiva incorporació del coneixement a l'activitat económica. Aquest
recurs dibuixa una estructura económica que s'allunya cada cop mes de la visió
tradicional que teníem sobre les relacions deis agents economies. L'economia
catalana no és aliena a aquest important procés de transformació i en l'actualitat
presenta un punt de partida acceptable de cara a la transició cap a l'economia
basada en el coneixement. Ara bé, entre els elements que es configuren com a
rellevants per al desenvolupament d'aquest recurs, cada cop mes estratégic, es
troben les polítiques d'informació. En aquest article hem analitzat les polítiques
d'informació amb vocació integral dutes a terme en el nostre context i slia arribat
a la conclusió que l'economia catalana será capac de situar-se en un lloc
capdavanter en el futur si basa les polítiques publiques d'aquesta temática en tres
aspectes. Primer, una política de generació de coneixement. Segon, una política
d'incorporació del coneixement a l'activitat económica. I, tercer, una política de
redistribució exante de les rendes generades peí coneixement. Aquesta visió slia
contextualitzat en el marc de referencia del document Europa 2010. De fet, hem
reflexionat sobre l'encaix de les polítiques d'informació ais cinc escenaris previstos.
A grans trets, cree oportú assenyalar que l'éxit en el camí que entre tots ens hem
proposat combina algún deis elements de cadascuna d'aquestes visions. Serem
capacos de fer una transició cap al futur que s'albira si portem a la práctica una
política d'informació, basada en el coneixement, que sigui global, coordinada,
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específica, relacional i sensible amb les necessitats de tots els agents económics i
socials implicáis.

De fet, l'aproximació relativa a com evolucionará l'economia del coneixement a
Catalunya en el marc deis cinc escenaris previstos per l'Europa del 2010 ens ha
permés extreure unes conclusions rellevants, que tot seguit sumaritzem. Peí que fa
al primer escenari, on es planteja una economia europea basada en el liberalisme
económic, l'economia del coneixement siii insereix amb normalitat sempre i quan
s'aprofitin els avantatges competitius del país, en especial les capacitats i les
habilitáis productives (coneixement tácit). El segon escenari, basat en un
desenvolupament de l'element local, presenta mes problemes d'ubicació per a
Teconomia del coneixement, atesa la seva dimensió global i les característiques
integráis de les polítiques d'informació en les quals se sustenta. Una via alternativa
és la consideració de l'element local com a millor coneixedor de les necessitats deis
agents económics del seu entorn, tot i que es tracta d'aprofitar aquest coneixement
per a inserir noves o millorades línies de negoci en el marc de la societat de la
informado. El tercer escenari, basat en una important participació deis agents
económics implicáis en el desenvolupament de l'economia del coneixement, hauria
de vencer les resisténcies al canvi, amb una visió oberta i flexible del camí a seguir
cap a la societat del coneixement. El quart escenari, basat en una eclosió deis
valors socials i humans, és perfectament compatible amb la prospectiva de
l'economia del coneixement, ja que aquesta repren la importancia del factor treball,
creador i incorporador del saber, a l'activitat económica. Tot i aixó, cal destacar la
necessitat d'un canvi a l'organització empresarial, que fomenti la flexibilitat i el
reconeixement de la creativitat. Finalment, el quart escenari, basat en l'aparició
d'una crisi económica i, fins i tot, en un conflicte bél-lic, es desmunta si prenem
consciéncia de les oportunitats que presenta l'economia del coneixement per al
desenvolupament económic i social del conjunt del planeta.

En resum, cree oportú afirmar que l'economia europea s'encamina cap a una
conjunció d'elements situats al primer, al tercer i al quart escenaris, trajectória que
és perfectament compatible amb el desenvolupament previst per a l'economia del
coneixement. En el cas concret de l'economia del coneixement a Catalunya,
podríem afirmar que es troba en una bona disposicio per avancar en el camí seguit
per aquesta combinació d'escenaris, si bé és important destacar que hem
d'avancar en polítiques d'informació obertes, flexibles, autocrítiques i no reticents
al canvi, que incideixin en l'aprofundiment de les capacitats productives del país i
en el canvi cultural i organitzatiu que la nova situació requereix. J a fanla 2 recull
els elements definitoris peí que fa al desenvolupament previst de 1
coneixement a Catalunya en el marc d'aquests cinc escenaris previste

'economía del
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T-afetcr 2. Tawto-resum del desenvolupament de l'econoraia del
Catalunya i els escenaris de l'Europa 2010
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CAPÍTOL 6.

El desenvolupament local a la Catalunya del 2010

Mireia Belil

Introdúcelo
Parlar de desenvoiupament local en general és parlar de la historia deis pobles

i ciutats de Catalunya deis darrers vint-i-cinc anys. El desenvolupament local

inclou un ampli ventall de polítiques i actuacions, encara que es tendeix a

centrar el concepte en les polítiques de desenvolupament socioeconómic.

D'entrada aquest informe se centrará en una visió mes amplia, la qual inclourá

les principáis polítiques de transformació local que han portat a la millora de la

qualitat de vida deis ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

L'activitat municipal deis últims vint anys ha transformat els espais urbans plens

de déficits en ciutats amb qualitat de vida que ofereixen moltes oportunitats.

Aquesta transformado ha estat producte de molts esforcos, de processos

complexos i lents que han implicat diferents agents i que han convertit les

persones i l'espai públic en els eixos centráis de les polítiques de

desenvolupament local.

Els darrers vint anys han vist ía transformació, relativa, del model territorial i de

desenvolupament de Catalunya. La historia heretada de quaranta anys de

desenvolupament especulatiu ha marcat la concentració macrocefálica de la

poblado i les activitats económiques a Tarea de Barcelona, i la urbanització

sense planificado de la majoria d'árees turístiques, siguin costaneres o bé

d'interior. Pero malgrat l'heréncia, els darrers quatre lustres han dibuixat unes

clares tendéncies que emmarquen el desenvolupament local deis últims anys.

El model predominant a les terres catalanes va ser el de ciutat compacta amb

entorns rurals relativament urbanitzats. L'extensió de les comunicacions, els

processos de deslocalització productiva (generado de plusválues per la venda

de sois urbans), el creixement de la poblado per altes taxes de natalitat i

immigració, la recerca de nous models residenciáis, la motorització progressiva

de la societat, el desenvolupament del lleure (de vacances i caps de setmana)

com part de l'augment de la qualitat de vida... han accentuat algunes de les

tendéncies de desequilibh territorial, amb clares concentracions a la regió



metropolitana de Barcelona i la costa. L'expansió sobre el territori s'ha

accentuat en un moment en qué les tendéncies al creixement demográfic

s'atenuaven. La promoció de grans infraestructures fora deis nuclis urbans i de

grans equipaments basats en el transport privat (centres comerciáis, centres de

lleure...) ha portat a forts processos de periurbanització, tant al voltant de les

grans ciutats de la regió metropolitana de Barcelona com a d'altres nuclis

urbans del territori. La concentrado de l'activitat i la poblado a la franja

costanera i al voltant de Tarea de Barcelona que estén la urbanització (de baixa

densitat) en taca d'oli segueix essent una reaütat a l'inici del segle XXI. Les

polítiques de reequilibri territorial s'han centrat en el desenvolupament de

l'accessibilitat i la connectivitat deis diferents territoris, en el reforcament de la

xarxa de ciutats de Catalunya amb la promoció i desenvolupament de les seves

potencialitats productives i la millora de la seva qualitat de vida en base a la

dotado deis equipaments básics, i en el desenvolupament d'activitats

económiques alternatives a les agropecuáries, especialment eí turisme de

platja, el turisme d'hivern i el turisme rural.

Aixó ha donat lloc a un territori altament urbanitzat, amb una xarxa de ciutats

mitjanes i petites que actúen com a centralitats del territori, i una clara

concentrado d'activitat, de poder i de poblado a les zones costaneres. Una part

important de la situado actual és responsabilitat de les polítiques de

desenvolupament local realitzades en els darrers vint-i-cinc anys.

Les polítiques, els agents i el seu paper en les diferents actuacions s'han anat

modificant al llarg de les darreres tres décades, evolucionant amb les

problemátiques i necessitats. A nivell global es pot dir que les polítiques de

desenvolupament local han indos els esforcos per a la recuperado de la

democracia i deis processos de planificado, la lluita contra l'atur, la promoció

de les ciutats per a l'atracció d'inversions, la millora de Teficiéncia i la qualitat

deis servéis públics i, darrerament, la recuperació de l'interés per la realització i

el desenvolupament de les persones. És a les ciutats i pobles on s'ha concretat

el desenvolupament socioeconómic. Les aproximacions deis governs locáis

han anat evolucionant des de posicions generalistes i bastant individualitzades

fins a óptiques mes localistes (importancia de Tentorn) i polítiques (activitat

relacional).



En aquests processos han intervingut múltiples agents de diferent naturalesa,

destacant especialment els ajuntaments i les diferents plataformes que aquests

han desenvolupat. La dimensió, la funció i la forma d'aquests municipis ha

condicionat les possibilitats i la dimensió deis projectes, pero sigui quina sigui la

seva dimensió, les ciutats i els ens locáis han esdevingut uns deis principáis

actors i motors del desenvolupament socioeconómic del país.

Les actuacions en desenvolupament local
Els ámbits d'actuació deis ens locáis i de la resta d'actors implicats en les

polítiques de desenvolupament local son molt diversos i han anat variant amb

el temps. Les diferents estratégies i actuacions s'han anat complementant i

superposant al llarg deis anys i cap d'elles es pot entendre des de l'aíllament.

A continuado classifiquem les actuacions de política de desenvolupament local

en sis grans temes que inclouen la majoria de les polítiques desenvolupades

pels diferents agents al llarg d'aquests anys. Aquests blocs inclouen

l'actualització de íes infraestructures, la lluita contra l'atur i les polítiques actives

d'ocupació, la promoció económica i el city-marketing, la construcció d'entorns

urbans de qualitat i la promoció del territori com a element actiu de

desenvolupament local. Els instruments utilitzats per al desenvolupament

d'aquestes polítiques han estat variats, com es descriu breument a continuado.

L'ACTUALITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES

La necessitat de modernització de les infraestructures i equipaments básics

(escoles, xarxes de servéis urbans, centres sanitaris, carreteres i carrers...) va

marcar una línia d'actuació central del desenvolupament local, en el qua! s'ha

fet un salt endavant considerable que ha revertit directament en la qualitat de

vida de la poblado catalana, les oportunitats de desenvolupament económic, la

reestructurado de l'organització del territori i la difusió d'una major igualtat

d'oportunitats arreu del país. La recuperado de les institucions democrátiques

va ser el punt d'inici d'aquestes actuacions, que es van consolidar amb diferent

intensitat i velocitat a les grans ciutats, les ciutats mitjanes o els pobles. Allá on

eís ajuntaments no tenien competéncies o prou dimensió, les transformacions

van ser promocionades per l'administració regional o les diputacions.

Al costat d'aquestes actuacions básiques per cobrir déficits, destaquen les

inversions en les infraestructures logístiques i productives; des de la



modernització i urbanització deis polígons industriáis o la creació i

desenvolupament de mes sol industria!, fins a la creació actual de pares

tecnológics, districtes tecnológics (per exemple, ben 22@) i centres de

coneixement i innovado. Les figures utilitzades han estat molt diverses, pero en

la majoria d'elles s'ha combinat la iniciativa privada amb el suport públic.

DE LA LLUITA CONTRA L'ATUR A LES POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

La lluita contra l'atur i la promoció activa de les oportunitats d'ocupació han

estat el nucli dur de les actuacions en desenvolupament económic local. En

aquesta línia les Iniciatives Locáis d'Ocupació (ILO) van ocupar un lloc central

durant molts anys. Era una política reactiva de lluita contra l'atur, un deis

principáis elements d'exclusió i pobresa. La formació i la inserció laboral, les

xarxes d'ajut, els vivers d'empresa, l'autoocupació i les cooperatives o

programes d'inserció social van ser les potes d'actuació local. Aquesta mena

de política es portava clarament des deis ens locáis amb la coHaboració i el

suport d'algunes entitats cíviques i socials. Poc a poc les polítiques contra l'atur

es van anar sofisticant amb la generado de nous servéis de promoció de

l'ocupació, amb cursos de formació ocupacional, borses de treball, foment de

l'autoocupació, servéis d'orientadó profesional i laboral, servéis de reinserció

educativa i reinserció laboral, escoles-taller, plans d'ocupació en temes de

regenerado urbana, neteja i manteniment d'espais públics... Aquest tipus

d'actuacions s'han dut a terme en parallel des de 1'administració regional, els

ajuntaments i també els consells comarcáis i les diputacions.

La millora de la situado general d'atur a les ciutats catalanes va portar a obrir

les polítiques de desenvolupament local cap a les iniciatives de promoció

empresarial (IPE).

PROMOCIÓ ECONÓMICA I MÁRQUETING TERRITORIAL

Les iniciatives .de promoció empresarial (IPE) teñen sobretot un carácter

promocional. Aqüestes iniciatives se sobreposen a les ILO i intenten anticipar

els problemes fomentant el creixement. Les principáis accions es dirigeixen a

les empreses amb el desenvolupament de servéis de suport, la formació

d'emprenedors i el desenvolupament de pares industriáis i tecnológics amb

l'objectiu d'oferir espais que permetin atraure inversions. Aquest tipus de

processos no son activitats estrictament publiques (ajuntaments, agencies de

desenvolupament local, Generalitat...) sino que es desenvolupen en entorns de

relació entre el sector públic i el sector privat. En aquelis casos mes sofisticáis



s'han establert partenariats estables. Aquesta tendencia d'oferta de condicions

de desenvolupament local ha donat lloc a una evolució de les agencies de

desenvolupament local cap a agencies o organismes de promoció económica.

Aquest tipus d'agents tendeixen a caracteritzar-se per incloure tant la promoció

económica com el foment de l'ocupació, i a incloure, sota diferents formes, els

diversos agents que actúen sobre el territori.

Una de les formes mes avancades de promoció ha estat la consolidado de

consorcis de promoció. Aqüestes figures han indos la cooperado de diferents

organismes al voltant d'objectius específícs.

Els canvis de l'entorn i el progressiu cobriment de les necessitats básiques han

donat lloc a una nova línia d'actuadons, la qual es concreta en les iniciatives de

desenvolupament económic (IDE). Aqüestes teñen un carácter estratégic, de

definido i gestió del futur. Están molt centrades en el márqueting local a través

de la promoció a nivell internacional o nacional i el desenvolupament deis

recursos humans (revalorització de factors). En aquesta darrera línia els

sistemes de seguiment i estudi del mercat de treball (oferta, demanda,

necessitats, tendéncies...) i les relacions sistema formatiu-empresa es

converteixen en essencials. Els governs locáis exerceixen generalment una

fundó de lideratge, sumant esforcos i establint xarxes de cooperado.

L'activitat relaciona! és molt forta i caracteritza la importancia deis actors i de

l'entorn socioeconómic. S'imposen mecanismes de concertado territorial que

permeten la formació d'aliances per a la prestado de servéis comuns, la

promoció o la negociado davant de tercers. Mancomunitats, xarxes,

organismes de coordinado... es desenvolupen per tot el territori cátala.

Un deis elements mes rellevants de la promoció económica ha estat la

consolidado de xarxes de ciutats i aliances territorials estratégiques. Aqüestes

xarxes han representat la consolidado de masses critiques suficients i de

mecanismes estables d'intercanvi d'informació i experiéncies que han ajudat a

la innovado i la modernització de les actuacions. Les xarxes de ciutats

s'erigeixen en un deis principáis elements de promoció del desenvolupament

sostenible i la cooperació entre territoris locáis.



ELS SERVÉIS DE SUPORT A LES PERSONES

Una de les accions publiques municipals mes importants és l'actuació sobre

les noves formes de desigualtat, pobresa i exclusió, actuado que inclou, entre

d'altres coses, polítiques destinades a la inserció laboral deis joves, programes

d'habitatge social, estratégies d'integració social, etc.

Encara que no representa una línia massa tinguda en compte en les análisis de

desenvolupament local, el desenvolupament deis servéis de suport a les

persones ha estat un deis ambits que mes ha influit en la millora de la qualitat

de vida de les persones i en la consolidació d'espais atractius per al

desenvolupament económic. La reestructurado de l'estat del benestar, la

disminució deis recursos disponibles i el qüestionament de la universalitat deis

servéis plantegen nous reptes per al desenvolupament local.

La promoció r deis servéis de suport a les persones s'ha centrat en

l'estructuració deis servéis socials, la formació d'adults, la millora de les

condicions sanitáries de la poblado i el creixement deis servéis culturáis, amb

els objectius d'assegurar un mínim d'oportunitats per a tothom, afavorir les

identitats i l'autoestima. Aquest tipus d'actuacions s'han desenvolupat a partir

de diferents actors. La dimensió del municipi i les problemátiques detectades

determinen la presencia deis diferents actors. Així, els municipis grans son els

encarregats de l'atenció primaria, i la Generalitat de Catalunya es fa

responsable de l'atenció especialitzada. Alguns ajuntaments han assumit

alguns servéis voluntáriament (per exemple, l'educadó d'adults) en un intent de

fer una aproximado integral al desenvolupament de les persones.

En aquest ámbit d'actuació no podem obfidar el paper de les organitzacions no

lucratives, que han cobert espais nous, de difícil cobertura pública o

tradicionalment fora del servei públic. Aquests actors es caracteritzen per la

seva proximitat a les problemátiques i la seva capacitat d'arribar ais ciutadans i

ciutadanes. La creixent complexitat deis processos i dinámiques urbanes

tendeix a potenciar la necessitat de cooperació amb aquest tipus d'entitats. La

millora i cobertura de les emergéncies socials, el desenvolupament de les

xarxes ciutadanes, el suport del voluntahat... no es poden entendre sense la

referencia a aqüestes entitats, entre les que destaquen, a nivell cátala, Caritas,

Creu Roja, SOS Racisme, les associacions i federacions de veíns, i tantes

d'altres.



ENTORNS URBANS DE QUALITAT

No podem obviar, finalment, un aspeóte vital del desenvolupament local deis

darrers vint anys: la creació d'espais públics atractius i segurs. La regenerado

urbana de barris en crisi, la creació i millora d'espais públics, el

desenvolupament de l'art al carrer i d'espais de referencia i simbolisme... son

algunes de les línies que han reforcat el desenvolupament económic de les

ciutats, revaloritzant els factors territorials, promovent la qualitat de vida i la

imatge atractiva. Els actors protagonistes d'aquestes actuacions han estat els

ajuntaments, moltes vegades esperonats per les associacions de veíns i altres

entitats ciutadanes. El suport financer ha vingut moltes vegades de les

Diputacions i la Generalitat de Catalunya.

També és important citar les actuacions en els polígons d'habitatges propietat

de societats publiques regionals o comarcáis. Aqüestes remodelacions globals

han marcat el desenvolupament de moltes periféries municipals de Catalunya,

on han aparegut comercos de proximitat, tallers i petites empreses. El sector

privat ha intervingut com a financador o sponsor en alguns casos. En poques

ocasions s'ha desenvolupat una relació estable per a aquest tipus d'actuacions,

encara que campanyes com "Barcelona posa't guapa" son un símbol que s'ha

exportat arreu.

L'acumulació de totes aqüestes practiques ha donat lloc a un model de

desenvolupament local bastant específic, que ha anat acumulant actuacions

fins a generar models d'intervenció bastant mes complexos.

EL TERRITORI COM A ELEMENT ACTIU DEL DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÓMIC

Les darreres décades han vist la reemergéncia del territori com a factor de

desenvolupament, i les tendéncies a la mundialització no fan sino reforcar

aquests procés. El territori no és un element neutre, sino que les seves

característiques son essencials en la definido de la competitivitat i l'atractivitat

d'una ciutat o regió. La competencia té una dimensió territorial creixent. En la

competitivitat territorial juguen un paper fonamental els elements relacionáis

amb la qualitat deis recursos humans i els elements qualificats com a factors

intangibles, com son el clima social, la qualitat de l'entorn, el dinamisme

empresarial, la capacitat relacional... Els factors tradicionals d'atracció



d'inversions, com la disponibilitat del sol, perden importancia relativa. La

gestió, el disseny, la promoció i l'evolució del territori es converteixen en els

elements essencials de les polítiques de desenvolupament local. Els

ajuntaments, cada cop mes, tendeixen a percebre i utilitzar el seu territori com

un producte a millorar, promocionar i vendré.

La revalorització del territori porta a l'evidéncia que la dimensió territorial local

no es correspon amb els límits administratius, fet que requereix que les

polítiques de desenvolupament local es construeixin sobre la base d'acords i

collaboracions molt difícils d'assolir. La gestió relacional, especialment

¡ntergovemamental i interadministrativa, es converteix en un deis principáis

reptes. Els darrers anys s'han desenvolupat instruments diversos basats

sobretot en l'estructuració d'un sistema de relacions i objectius comuns.

Instruments de desenvolupament local
Els instruments utilitzats per a les polítiques de desenvolupament local han

estat múltiples i, de la mateixa manera que aqüestes, també s'han adaptat a les

diferents necessitats i situacions tocáis.

En primer lloc destaquen 1'aparició i organització de servéis directes de

('administrado local i regional per donar resposta a les primeres necessitats: la

capacitado técnica deis departaments d'urbanisme, de servéis socials,

d'informació territorial, el desenvolupament deis servéis per al foment de la

participado ciutadana...etc. van ser els instruments básics d'inici de les

potítiques de desenvolupament local.

LES AGENCIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Rápidament, l'aparició de noves condicions va portar a la progressiva creado

d'instruments especialitzats menys sotmesos ais trámits i a ía burocratització de

l'administració. Les agencies de desenvolupament local han estat els

instruments mes coneguts de promoció de l'ocupació i del desenvolupament

local en les darreres décades.

Els objectius de les agencies de desenvolupament local han englobat moltes

dimensions, des de la diagnosi social i territorial d'un municipi, fins al disseny i

organització d'accions concretes de promoció del treball i la dinamització deis

agents económics, a partir deis recursos i potencialitats. Les agencies han



tingut formes jurídiques diferents, pero en general s'han caracteritzat per estar

vinculades al sector públic local al mateix temps que disposaven d'una forma

jurídica relativament independent que els permetia una major flexibilitat de

funcionament i l'establiment de diferents formes de contractació.

EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Les grans transformacions locáis deis darrers vint anys s'han basat molt en el

desenvolupament del planejament urbanístic. Actualment gairebé el 80% deis

municipis catalans compten amb alguna figura de planejament urbanístic. El

planejament urbanístic té per objectiu l'ordenació física deis municipis, a través

de l'ordenació i regulado deis usos del sol, les infraestructures i les

edificacions. En general, el tipus de planejament urbanístic tendía a dibuixar el

futur, amb mes o menys detall, en el termini d'uns 10-15 anys. Els Plans

generáis d'Ordenació Urbana, les Normes Subsidiáries de Planejament, o les

Delimitacions de Sol Urbá son les guies de creixement i regulen les

transformacions deis nuclis urbans. Els seus continguts fan referencia ais usos

del sol, i preveuen les diferents demandes de sol industrial, residencial, etc., les

necessitats d'equipaments públics (culturáis, socials, esportius, sanitaris...),

d'espais verds, així com les solucions per a ia mobilitat de persones i

mercaderies i la preservado del patrimoni historie, mediambiental i paisagístic.

Els plans urbanístics han sigut un instrument básic per donar un tomb a la

situado anterior, centrant-se en la provisió d'espais per a equipaments i

dotacions col-lectives, controlant els creixements desordenáis, i superant els

déficits de zones verdes i jardins. Una segona etapa ha posat l'émfasi en la

qualitat. L'urbanisme ha estat impulsat sobretot des de les ciutats grans i

mitjanes i ha anat básicament a cobrir déficits i qualificar els barris i centres

urbans. No hi ha hagut un esforc paral leí d'ordenació territorial i urbanística a

la resta del territori cátala, amb el resultat de creixements poc sostenibles i

excessivament especialitzats funcional i socialment.

Ha mancat un planejament territorial que coordines els temes de

desenvolupament supramunicipal, com els polígons industriáis, grans

infraestructures de comunicado, ports etc. Aquesta manca d'uns instruments

mes globals ha donat lloc a la urbanització i ocupado progressiva del territori,

tant a prop de la ciutat de Barcelona com en nuclis llunyans, centres turístics i

de lleure importants (La Cerdanya, la costa...).



Un deis principáis valors a preservar deis plans d'ordenació urbana és el seu

carácter de gestió del sol i ta defensa d'interessos collectius davant les

forces de mercat. La complexitat i els graus d'incertesa de les tendéncies i

desenvolupaments fan que sigui necessária una revisió d'aquests plans, no

sois a nivell quantitatiu (previsions de creixement demográfic, necessitats de

sol, etc.), sino també a nivell conceptual amb la considerado de nous

elements i nous models de desenvolupament.

ELS PLANS ESTRATÉGICS

Al costat d'aquests instruments de gestió del territori municipal, i responent

ais canvis de l'entorn, van anar apareixent els plans estratégics. Els plans

estratégics han respost a la necessitat d'assegurar la competitivitat del

territori i a la necessitat de coordinar esforcos entre diferents agents de

diferent naturalesa. Els plans estratégics han tendit a centrar-se en la gestió

del futur, i a assegurar les condicions per a la funció productiva de les ciutats

i el seu posicionament en els entorns de refació. Malgrat el carácter

collaborador deis plans estratégics, els agents representáis en ells

reflecteixen, sobretot, els actors económics defs municipis (sindicats,

cambres, gremis, consorcis de promoció, etc.). Dos elements apareixen com

a essencials en el plantejament deis plans estratégics: l'esforc per a la

definido conjunta d'un futur collectiu i per a l'establiment de relacions i

corresponsabilització amb agents privats i entitats, i una clara vocació per al

desenvolupament económic.

En ambdós tipus de ptans els ajuntaments han jugat un paper essencial. Han

estat promotors, dissenyadors, líders i aglutinadors. Els ajuntaments segueixen

sent els protagonistes de la definido de la visió estratégica de la seva ciutat.

ELS PACTES TERRITORIALS PER A L'OCUPACIÓ

L'evolució de les demandes i necessitats ha portat al desenvolupament d'altres

instruments d'actuació local. Entre aquests destaquen els pactes territorials per

a l'ocupació, que son sobretot una forma de concertado i acord entre diferents

agents que actúen sobre un territori.

Els pactes están destináis a desenvolupar nous enfocaments: així com a

¡Ilustrar el valor afegit deis processos de cooperado. Els pactes per a

l'ocupació son un exemple de la importancia de l'escala local per Iluitar contra
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l'atur i promocionar l'ocupació i l'activitat económica, així com ajustar les

demandes i les necessitats a les ofertes, i millorar la coordinado de les

actuacions en favor de l'ocupació. Els pactes territorials per a l'ocupació s'han

destacat per ser instruments innovadors, i d'actuació ascendent, des deis

nivells mes próxims ais ciutadans cap amunt. En general es caracteritzen per

ser plurisectorials i globals, incloent un acord explícit entre els diferents socis

que tendeixen a ser de diversa naturalesa. És d'aquesta manera com es poden

aprofitar els recursos existents en els diferents socis del pacte. Les estratégies i

accions deis pactes vahen en funció de les necessitats i la naturalesa de

l'entorn local, pero en general inclouen el desenvolupament de vies d'accés de

diferents grups desafavorits, i a mes a mes reforcen els lligams entre l'escola i

la industria, la formació, els elements de competencia personal, etc. Els pactes

per a l'ocupació, com a estratégies de desenvolupament, coordinen objectius,

mitjans i actuacions a partir de la creació de sinergies entre els membres.

Tanmateix, el mes freqüent és que estiguin ja establerts un cert nombre

d'estratégies i programes específics, i el treball principal consisteixi en reunir-

los i crear sinergies, grades a la coordinado deis objectius, els mitjans i les

accions. Existeixen nombrosos exemples de desenvolupament d'estratégies

globals, que passen o per la creació d'un partenariat estratégic de socis locáis,

o per l'ampliació d'una estrategia de desenvolupament económic existent, de

tal manera que incorpori els objectius de treball i reinserció social. El pacte es

converteix així en el vector de 1'establiment de dites estratégies globals o de

conjunt.

Aquests exemples d'estratégies globals demostren que una integrado assolida

depén de l'eficaria de les estructures i procediments establerts. És important

una amplia representado deis socis locáis i regionals, així com l'existéncia

d'una jerarquía clara deis nivells de responsabilitat. Tais vineles faciliten la

implicado de les organitzacions comunitáries locáis, de les autoritats publiques

de les que depén el territori així com de les administracions governamentals.

Son indispensables per la confluencia entre l'enfocament práctic, que

caracteritza la majoria de les experiéncies d'associacions locáis i regionals, i el

teóric, característic deis grans programes públics i de les polítiques

governamentals.

LES INICIATIVES COMUNITÁRIES
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L'émfasi de la Unió Europea en la importancia de! desenvolupament local per

aconseguir un territori equilibrat i cohesionat ha posat de relleu el paper de les

iniciatives comunitáries en el desenvolupament local. En l'actual període de

programado 2000-2006, n'hi ha algunes que teñen especial incidencia en el

model de desenvolupament local. Aqüestes son el LEADER, I'ADAPT, TURBAN

i la iniciativa treball i recursos humans EQUAL. Aquests programes s'han

utilitzat reiteradament per a la promoció de diferents iniciatives que tendeixen a

la promoció de la igualtat d'oportunitats entre els diferents collectius i

especialment entre homes i dones.

Poc a poc, els instruments de promoció del territori des de l'entorn local están

assumint un paper cada cop mes important, i tots ells impliquen els diferents

agents económics i socials.

Els actors
El desenvolupament local ha estat el resultat de la suma deis esforcos de molts

agents diferents que han convergit en les polítiques de desenvolupament local.

Malgrat aixó, els ajuntaments han estat els líders d'aquests processos.

Els ajuntaments i altres ens locáis han estat els principáis protagonistes del

desenvolupament loca!. Pero no han estat, ni de lluny, els únics i sense la suma

de totes les actuacions i la coHaboració entre actors difícilment s'hagués

aconseguit. Múltiples forces s'han sumat per generar les diferents polítiques i

actuacions per al desenvolupament local. Aquesta suma no ha estat exempta

de conflictes i de contradiccions, que han donat resultats divergents. La

col-laboració interadministrativa i interorganitzativa no sempre ha estat fácil.

Els governs i les administracions locáis van iniciar una via de col-laboració amb

les associacions de veíns i altres organitzacions del territori, les quals eren els

instruments de promoció de les polítiques i les iniciatives locáis. Al cap d'uns

anys els esforcos es van anar dirigint cap a la interrelacio amb altres agents del

territori, especialment els sindicáis i els empresaris, dues de les forces

predominants per al desenvolupament de l'ocupació. Les relacions entre agents

s'han realitzat en nombroses ocasions de forma bilateral (ajuntament-

associacions; ajuntament-sindicats; ajuntament-empresa; ajuntaments-

diputació; ajuntaments-Generalitat; promotors locals-sindicats...) i no ha estat

fins al desenvolupament d'instruments com els plans estratégics i els pactes
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territorials o els pactes per a l'ocupació, que s'ha tendit a la construcció d'un

consens mes generalista. Aquesta ampliado del mapa de les relacions ha estat

molt connectada amb els processos de mundialització, de revalorització deis

factors territorials i de valorització deis intangibles com a factor d'atracció de la

inversió. La generado d'entorns territorials atractius i segurs (per a les

inversions i per a la vida) només és possible amb la collaboració de tots els

agents en una direcció comuna, encara que des de punts diferenciáis.

La construcció d'aquestes xarxes de col-laborado ha estat molt condicionada

per les especificitats locáis. La diversitat d'actors locáis, la dimensió, la forma i

la funció de les ciutats, pero a mes a mes el tipus d'orientació política, la

capacitat de lideratge del govern local i el model de ciutat han condicionat les

solucions fináis.

Els darrers anys s'ha produít ta progressiva ampliacio de les agendes publiques

municipals. S'han anat perfilant uns ajuntaments prestadors de servéis i també

capacos de gestionar transformacions i de dissenyar polítiques de futur. Una de

les limitacions importants de les actuacions deis ajuntaments ha estat les

constants tensions derivades deis mares financers i competencials existents

que, a vegades, han actuat com a barreres al desenvolupament potencial deis

ajuntaments. Les relacions entre els diferents agents, moltes vegades limitades

pels mares competencials, s'han anat fent mes i mes difuses, creant-se espais

de concurrencia de competéncies i de governs. En aquest entorn és essencial

potenciar les vies de collaboració entre agents públics. Les dinámiques de

conflicte interadministracions han hipotecat el desenvolupament d'estratégies i

actuacions mes adients. Les lógiques de cooperado interadministrativa no

sempre s'han concretat.

Un deis errors mes greus en el desenvolupament local de Catalunya ha estat la

proliferació de nivells administratius sense un marc ciar d'actuació. Consells

comarcáis, províncies, municipis, govern regionai i central, mancomunitats,

agencies especifiques... han tingut veu en l'ordenació i el desenvolupament del

territori. Massa sovint l'accés ais nous recursos i servéis van lligats al

creixement demográfic, i les necessitats de mancomunar per a la prestado de

servéis o la disposició d'equipaments no s'han potencial gaire.
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La projecció internacional i l'actuació de cara en fora ha estat un deis ámbits de

major collaboració entre els diferents agents d'un territori. En moltes ocasions

s'ha tendit a establir col-laboracions entre agents i entre organitzacions

publiques i privades per a la defensa d'un projecte (JO) o d'unes

infraestructures, o per a la promoció económica o l'obtenció de recursos davant

de tercers.

L'amplitud de la temática de desenvolupament local fa que els actors implicáis

en aquest tipus de política siguin múltiples. Els ajuntaments i els seus servéis

son els protagonistes d'aquesta política. La seva actuado ha anat canviant,

passant des de prestadors directes de servéis, fins a fer les funcions mes

relacionáis i de lideratge de construcció de xarxes d'agents locáis, com en el

cas deis pactes.

A mes a mes, la política de desenvolupament local a nivell de Catalunya s'ha

estructural al voltant de les intervencions del govern de la Generalitat i de les

Diputacions, aquesta especialment a la provincia de Barcelona, on no s'han

traspassat competéncies. Al costal d'aquests, la Comissió Europea, com a font

de financament a través deis programes i iniciatives comunitáries, ha consolidat

el desenvolupament d'iniciatives locáis. Pero la majoria de les fites

aconseguides no hauria estat possible sense la intervenció d'altres agents

socials i económics del territori. Entre aquests destaquem els promotors privats,

sobretot en temes com els pares industriáis, els pares tecnológics o els centres

de negocis; les agencies publiques o semipúbliques, que moltes vegades s'han

fet servir d'entorn de refació entre agents i d'interfície per a l'intercanvi

d'informació, de programes i de demandes i necessitats; les associacions del

sector económic, que han funcionat com aglutinadors deis sectors productius;

les associacions de ciutadans i ciutadanes, especialment les associacions de

veíns en una primera época, i les entitats d'inserció i d'ajuda mutua ja mes

endavant, centrades en la promoció laboral deis mes desafavorits. A! costat de

tots aquests agents, hem d'afegir-hi en l'actualitat els centres de formado i

recerca que es consoliden com una pota important en les estratégies de

construcció d'una societat del coneixement. Finalment no podem obviar el

paper deis ciutadans i ciutadanes en la construcció deis entorns que

actualment tenim i que, en un context on els factors territorials son essencials,

incideixen clarament amb les seves decisions diáries i al llarg de la vida

respecte a la mobilitat i la residencia.
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Les relacions que s'han establert al llarg de les darreres décades entre els

diferents agents implicáis en les polítiques de desenvolupament local han estat

de diferent naturalesa. Les subvencions i les transferéncies financeres son les

vies mes lleugeres de cooperado entre agents. Al costat d'aquests suports

económics s'estructuren les cooperacions via convenís, via la creado de

consorcis o a través de les participacions en societats mixtes, etc. La

construcció de xarxes i associadons entre diferents municipis és un instrument

d'atractiu creixent per a la resolució de les noves problemátiques de

desenvolupament local. El paper de la Diputado de Barcelona en la

consolidado de relacions interadministratives i entre municipis és essendal. El

darrer mandat de la Diputado de Barcelona ja expressava la seva voluntat de

trebalí en xarxa com una de les vies centráis d'aconseguir els seus objectius.

Els resultats de la configurado de relacions entre els actors responsables de

les polítiques de desenvolupament local a Catalunya han estat principalment la

generado d'un entorn de confianca i creixement que ha portat a la millora de la

qualitat de vida, la consolidado d'una base económica diversificada, la millora

de les condicions de vida a pobles i ciutats, i l'avancament en els sistemes

educatius i la participado en el desenvolupament local.

Els cinc escenaris de futur
El marc de referencia que sembla consolidar-se a Catalunya per al

desenvolupament local en el segle XXI es perfila al voltant d'algunes

característiques básiques. La primera és el paper vital i estratégic deis ens

locáis, en especial els ajuntaments i governs locáis de ciutats mínimament

consolidades. Aquesta és una constatació a tota Europa. El paper deis

ajuntaments i, especialment, deis governs locáis es consolida com la torca

capac d'assegurar la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en

el seu territori i de promoure la convivencia pacífica.

Aquest rol s'estructura al voltant deis eixos següents: el desenvolupament
sostenible, 1'eficácia i eficiencia deis servéis públics, la participado ciutadana i
els processos de concertado i consens, la continuítat i l'adaptabilitat a les
noves situacions, l'equitat com a valor suprem per mantenir la cohesió social, i
la capacitado, formado i consciencíació.
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L'escenari tendencial que es dona a Catalunya en l'actualitat té elements

procedents deis diferents escenaris radiografiats pels autors per a l'informe

Europa 2010. Com a part integrant i activa de la Untó Europea, el destí futur de

Catalunya en l'ámbit del desenvolupament local s'emmarca en les mateixes

tendéncies que la resta del continent i de l'Estat espanyol. Pero el mimetisme,

depenent en gran part del fet de compartir una serie de processos i fenómens,

ve matisat per les condicions locáis.

Els impactes sobre el futur de la política de desenvolupament local están, en

part, condicionáis per processos exógens sobre els quals els ciutadans i

administracions de Catalunya teñen poc a influir-hi. Per exemple, l'arribada

d'una crisi económica mundial pot condicionar el tipus de resposta necessária

des de l'administració local i tornar a les condicions de prioritzar la lluita contra

l'atur. Pero al costat d'aquestes influencies exógenes, les particularitats del

territori cátala permeten un cert marge d'especificitat.

ELS MERCATS TRIOMFANTS

Aquest escenari presenta algunes tendéncies que s'han detectat sobretot en

l'ámbit espanyol en els darrers anys i que poden influir poderosament sobre les

polítiques de desenvolupament loca!.

En l'esfera pública es detecta una disminució de la disponibilitat de recursos

públics, que es reflecteix en una competencia creixent entre sectors i grups de

poblado per a la distribució d'uns recursos escassos. Les protestes contra les

prestacions a persones immigrades o el creixent malestar d'alguns grups

socials que se senten maltractats per les administracions deriven en una

fragmentado creixent del eos social de les ciutats. Catalunya, i molt

especialment alguns deis seus municipis, veu créixer les tensions sense

disposar de recursos ni capacitáis per actuar.

Al costat d'aixó es produeix la privatització de certs servéis públics, entre els

que es troben els grans equipaments de promoció económica o fins i tot pot ser

que el servei d'ocupació. L'element essenciat i diferencial és veure si el que es

privatitza és només la gestió o tot el procés de prestado, incloent-hi la

planificado i el control de qualitat.
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La inestabilitat económica mundial tendeix a generar una certa inestabilitat

laboral que es reflecteix en una creixent confiictivitat social, especialment en els

sectors mes tradicionals, que veuen com es trenquen les relacions tradicionals

laboráis. Aquelles empreses multinacionals que es van localitzar a Catalunya

ais anys vuitanta i noranta anuncien la reducció drástica de les seves plantilles.

Aixó fa que apareguin com a obsoletes les practiques locáis de promoció de

1'ocupació, i alhora posa en marxa alguna de les dinámiques basades en la

confianca mutua d'empresaris-administracions-treballadors.

Un deis exemples mes clars és la firma de pactes entre treballadors i empreses

amb el suport de les administracions per a facilitar els processos de formació,

facilitar l'ocupació de joves i el reemplacament de la má d'obra a sectors

tradicionals.

La dificultat de coordinado entre els diferents nivells de govern fa trontollar

alguns pactes de confianca, o com a mínim, els deixa bastant inoperants.

Malgrat les necessitats de cooperado prevalen interessos mes particulars i eis

grups de forca com les grans institucions i els actors privats teñen un major

poder i s'aposta clarament peí desenvolupament tecnología Aquesta dinámica

condueix a el desmuntament d'una part important de les organitzacions de

promoció.

LES CENT FLORS

Alguns elements d'aquest escenari es donen de forma minoritaria, pero

rellevant, a Catalunya. La revaloritzadó deis valors territorials i els valors locáis

dona una certa forca a les propostes mes locáis i converteix els actors locáis

(siguin ciutadans, entitats o administració) en un deis possibles innovadors

socials. Aquesta tendencia porta al desenvolupament de polítiques de

desenvolupament local centrades en el manteniment de la cohesió social i de la

qualitat de vida deis ciutadans i ciutadanes. Es desenvolupen nous tipus de

plans i estratégies, que se centren en la creado i consolidació d'un projecte de

ciutat col-lectiu.

Aqüestes tendeixen a promoure la inserció en el mercat de treball sobretot deis

grups marginats o discriminats i s'accentua la voluntat de promoció de

l'economia endógena. Es produeix una certa dualització del desenvolupament

local entre el desenvolupament tecnológic i el mercat de servéis i construcció,
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bastant informal. Els ens locáis, especialment els ajuntaments, es troben en el

dilema d'apostar entre la competitivitat i la cohesió social.

Els governs locáis s'esforcen per fomentar la participado i compartir les

decisions, cada cop mes difícils, amb els ciutadans i ciutadanes, pero els

resultats no son gaire esperancadors i es troben dificultáis per tirar endavant

Íes propostes de desenvolupament local, encara que alguns ajuntaments

Heneen propostes com els pressupostos participatius, els jurats ciutadans...

especialment els municipis de dimensió mitjana com Rubí, Esparreguera, Sant

Feliu, Cardedeu, Terrassa... Les grans empreses es desentenen d'aquests

tipus d'actuacions i operen amb acords (o desacords) a altres nivells. Les

petites empreses i altres agents sociats s'apunten a alió que els convé. La

competencia entre territoris s'accentua i proliferen les soluciones tipus NIMBY

(Not In My Back Yard). Aixó significa básicament el rebuig ciutadá a la

localització d'infraestructures i equipaments considerats sociaiment o

mediambientalment molestos. Les ¡nfraestructures, básiques per al

desenvolupament económic, es localitzen on hi ha menys resisténcies

ciutadanes. La manca d'una planificado territorial global accentua la tendencia

al localisme, la qual també porta a hipotecar la competitivitat i a la generado de

contradiccions i deseconomies.

LES RESPONSABILITATS COMPARTIDES

Davant de la constatado del perill de perdre una part importarít de la qualitat de

vida en la carrera cap a la competitivitat es produeix un procés de

conscienciació i de promoció de la col-laborado real mes enllá de les paraules,

hi ha un cert pacte local, especialment centrat en els temes de

desenvolupament económic local, la qualitat de vida i la cohesió local. Les

empreses tendeixen a "teñir cura" i fins i tot "aviciar" els entorns locáis lligats a

la revalorització deis factors territorials. S'incrementa el patrocini i la implicado

empresarial en els projectes collectius i ciutadans. Hi ha alguns elements

d'involucració de les empreses en la vida local, desenvolupant-se cert concepte

d'empresari ciutadá, sobretot en el suport i participado en les estratégies de

promoció, de desenvolupament de les principáis infraestructures, de suport al

teixit empresarial, de la innovado, de la formado i adequació deis recursos

humans... Es generen processos de cooperado entre diferents agents i pactes

per a l'ocupació. Els Pactes Territorials per a l'Ocupació, els pactes per a la
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inserció laboral delsjoves, els pactes industriáis... es reforcen. La collaboració

entre agents es produeix per fer front els grans reptes comuns per ais que no hi

ha "solucionsfácils".

Les necessitats locáis i les potencialitats locáis son l'eix de definido de la

política de desenvolupament local. Aquest posicionament es dona sobretot a

les ciutats mitjanes amb governs locáis forts, pero incapaces de competir per si

mateixes en l'entorn internacional. Socialment les ciutats es desestructuren i

fragmenten amb processos parallels de creixement deis valors solidaris,

ecológics... i l'augment deis comportaments discrimínatoris i violents. La

tendencia a l'eficiéncia de les actuacions en desenvolupament local de les

darreres époques es transforma en un intent de cercar suports polítics i socials

fins i tot mes enllá deis límits municipals. La promoció de xarxes d'intercanvi

d'informació, de tecnología o de promoció de beneficis mutus es veu en moltes

de les actuacions deis governs locáis catalans. El paper deis ens locáis com a

gestors d'iniciatives s'accentua. Aquests desenvolupaments es produeixen en

parallel a l'augment del debat sobre el factor i el concepte de treball.

El desenvolupament en parallel de processos de mundialització i

regionalització dona lloc a una societat civil dual, on una part, petita, de la

poblado té el món per escenan, mentre la resta es mou i s'alimenta de les

necessitats i demandes locáis.

La necessitat de consolidar territoris potents genera una tendencia a la creado

d'aliances territorials polítiques i económiques amb altres municipis. Utilitzant

els instruments ja descrits mes amunt s'estableixen aliances globals o

sectorials per a un desenvolupament conjunt a nivells territorials superiors. En

el cas cátala falta consolidar la coordinació metropolitana de Tarea de

Barcelona per facilitar plenament el desenvolupament local corresponsable.

A Catalunya es dona un cert relleu generacional en els polítics que pot ajudar

a una nova argumentado sobre el desenvolupament local, la qual ja es

reflecteix en elements com la reforma creixent del sector públic en favor de

('eficacia i ¡'eficiencia amb projectes com CAT 21, l'aposta de la Diputado de

Barcelona per la formació de directius i el treball en xarxa, o la gerencíalització

deis ajuntaments i l'establiment de l'administració electrónica.
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LES SOCIETATS CREATIVES

Les dinámiques internacionals (la cultura de la por, la mundialització, els

moviments socials en xarxa...) porten a un cert replegament cap a les

potencialitats locáis i a una revalorització deis factors locáis. Des de diferents

entitats i també des deis governs locáis es íendeix a potenciar els elements de

desenvolupament endogen, mes basats en la necessitat de supervivencia que

de les decisions racionáis. La creativitat popular s'exalta i es reconstrueix un

empresariat social de les iniciatives locáis amb un pes important en

l'organització social i económica. A Catalunya, malgrat l'exaltació de la

creativitat, aquesta no se centra en la promoció del desenvolupament local

endogen, sino en la internacionalització i la potenciado deis sistemes d'"stars" i

"creatius elitistes".

Sorgeixen nous conflictes socials, que segueixen una certa dinámica

internacional amb un ciar reflex en la societat catalana, i teñen com a principal

conseqüéncia el trencament de la cohesió social deis pobles i ciutats catalanes.

Una part important d'aquestes dinámiques van lligades al creixement deis

fluxos immigratoris extracomunitaris i a la manca d'una política global i

consensuada d'obertura de la societat i d'integració d'aquestes poblacions.

El concepte de treball s'amplia cap a concepcions mes socials i es desenvolupa

l'activitat i ('ocupado en el sector no mercantil, especialment en els ámbits de

suport a les persones, el lleure i la cultura, o l'educació. El context internacional

i la seva projecció local porta al trencament de les rigídeses deis cicles vitáis

que han prevalgut fins ara, i es desenvolupa una concepció de cicles de vida

flexibles, en els quals les entrades i sortides del mercat de treball per motius

familiars, educatius o personáis serán la norma.

L'anomenat tercer sector i l'empresa s'incorporen a la prestado de servéis,

especialment els d'ámbit local en els quals la proximitat territorial i el

coneixemenl de les especificitats representen un gran valor afegit. Catalunya

recupera un cert pes i activitat de l'anomenat tercer sector amb el

desenvolupament de formules d'economia social que en altres époques havien

estat molt potents.
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VEINATGES TURBULENTS

L'escenari de veinatges turbulents genera una accentuació de la sensació de

risc i d'inseguretat. El treball, les relacions familiars i socials, la integritat

personal... es perceben com entorns amenacats. Aquesta sensació de risc i

pressió constant porta al creixement de les formes d'intoleráncia i radicalització

de les postures, acompanyades d'un individualisme creixent que esmorteix tot

intent de defensa d'interessos collectius.

Els Estats es converteixen en estats policíacs amb legitimitat popular que

defensa la seguretat per sobre del manteniment de les llibertats. El sector

públic es reforca en el seu vessant d'autoritat i no com en les seves capacitáis

de lideratge o catalitzadora. S'accepten controls i limitacions a les llibertats

individuáis. La por es manifesta sobretot en por a la diversitat, i la creixent

sensació de teñir l'enemic a casa. Les societats que han estat receptores de

poblacions extracomunitáries, com la catalana, experimenten aquest fenomen

amb tota la seva cruesa.

Aquest context desemboca en una dualització progressiva del mercat de treball

cátala. Per una banda s'observa el manteniment d'un mercat de treball del

segle XX moít protegit i básicament lligat al sector públic o para-públic, i el

desenvolupament d'un mercat de treball del segle XXI completament

desregularitzat, en el sector tercian i industrial. Es dona poca relació i

permeabilitat entre ells, i es consolida una societat fragmentada en forma de

mosaic amb moltes línies de segmentado.

Les disponibilitats pressupostáries per a la capacitado local i per ais processos

d'integració es redueixen drásticament, perqué les autoritats locáis se senten

impotents per a controlar les dinámiques económiques. La prevaléncia del

principi d'autoritat i control porta a unes polítíques económiques menys

creatives i mes dures. Catalunya intenta inserir-se en els blocs regionals mes

propers que s'imposen per sobre deis processos de mundialització globals. El

replegament sobre les capacitáis de la regió com a font principal de creixement

es consolida, tendint a una societat tancada que es mostra reactiva i

autoprotectora davant deis fluxos creixents d'immigració irregular massiva.
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CAPÍTOL 7.
L'Europa del 2010 i Catalunya: Política de desenvolupament local.

Albert de Gregorio.
Jordi Matheu.

1 Presentació
Per qué la política de desenvolupament local en l'estudi deis escenaris del
2010?

En l'ámbit cátala, els protagonistes del desenvolupament local son una
multíplicitat d'actors que estableixen relacions no jerárquiques a diferents
nivells. La recent incorporado de la política de desenvolupament a l'agenda
local está relacionada amb canvis en les relacions entre aquests actors.

La globalització i el redescobriment del territori com espai d'actuació polític
generen canvis en les relacions entre actors i en els rols que desenvolupen. En
aquest context el desenvolupament local és cada vegada mes un factor clau en
l'ámbit de les polítiques económiques, terrítorials i locáis.

La influencia de la Unió Europea és especia I ment destacable en el finangament
de les polítiques de desenvolupament local i en la seva evolució conceptual. Peí
protagonisme que pren el desenvolupament local en les polítiques de la UE i peí
seu paper de contrapés en el procés de globalització, entenem que la seva
análisi és pertinent en l'estudi deis escenaris aplicáis a Catalunya.

En primer lloc presentem una breu aproximació al concepte de política de
desenvolupament local. A continuado realitzem una análisi de la seva evolució
que permet destriar els factors que en condicionen la situació actual a
Catalunya i que permeten dibuixar la situació d'aquesta política en el marc de
cadascun deis escenaris.



2 Política de desenvolupament local
Diverses actuacions configuren la política de desenvolupament local, un ámbit
d'actuació relativament recent a Catalunya i a la resta d'Europa. La seva
incorporado a les agendes publiques está relacionada amb ei redescobriment
de l'ámbit local en el món occidental.

El creixement deis fenómens globals, especialment en l'ámbit de l'economia i la
informado, ha posat en qüestió la capacitat deis governs estatals i reclama la
consecucio d'instáncies supranacionals amb capacitat d'incidéncia en els fluxos
globals.

El reconeixement deis límits de les polítiques nacionals és cada vegada mes
freqüent. D'una banda s'afirma que bona part deis problemes económics
depenen del factor territori. D'altra es reconeix que les polítiques nacionals
tendeixen a fracassar per manca d'una orientado local (Brugué, Q., i Goma, R.
1998). Augmenta, així, la consciéncia de la necessitat de desenvolupar un
poder local mes próxim, amb els centres de decisió situats arran deis
problemes, on es puguin perfilar solucions ajustades, de manera participada i
eficient.

L'exigéncia de proximitat reclama dos moviments per compte deis governs: la
desconcentració administrativa i la subsidiarietat. Els ajuntaments son cada
vegada mes els receptors de les demandes ciutadanes i al mateix temps es
consideren rámbit mes eficient per dissenyar o gestionar actuacions que es
consideraven estatals.

El creixent protagonisme del món local en les polítiques de desenvolupament és
un fenomen comú en els paísos occidentals que arriba a incorporar-se a
l'agenda de la Unió Europea. Així, en el marc de ['estrategia europea per a
l'ocupació, les comunicacions de la Comissió Europea ais estats membres
reconeixen i donen suport al paper deis interlocutors locáis i deis actors socials
en l'aprofitament de les oportunitats de creado de llocs de treball, a causa del
seu millor coneixement deis mercats locáis de treball i de la seva capacitat per
identificar les oportunitats d'ocupació locáis.

El dinamisme local s'accentua en el cas espanyol com a conseqüéncia de la
transido a la democracia. Els primers ajuntaments democrátics, especialment
els de les ciutats metropolitanes i els de les industriáis, han de fer front a
múltiples déficits, pero també a una nova problemática social derivada del rápid
augment de l'atur. Les primeres innovacions per fer front a aquesta nova
realitat es produiran des deis ajuntaments.

Les primeres actuacions reactives deis governs locáis per pal-liar els efectes de
la crisi económica han anat evolucionant fins a configurar una estrategia en
materia de desenvolupament local sobre la que existeix un alt consens, si mes
no a nivell conceptual.

Les noves condicions de funcionament de l'economia fan ineficagos els vells
esquemes d'intervenció en el territori, ja que ('aplicado deis instruments



tradicionals de política regional no produeixen els efectes esperats (Vázquez
Barquero, A. 1993).

Enfront deis intensos canvis en les relacions económiques associats a la
globalització, l'estratégia de desenvolupament local constata l'escassa efectivitat
de les polítiques nacionals i la necessitat d'optar per un model de
desenvolupament endogen, adaptat ais processos de reestructurado que es
donen a nivell mundial i amb la col-laboració deis agents del territori liderats peí
govern local, que es proposa un doble objectiu:

• Potenciar l'avantatge competitiu del territori per facilitar la instal-lació
d'empreses, mantenir les existents i, així, fomentar l'ocupació i la riquesa
locáis.

• Utilitzar recursos humans, socials, institucionals i territorials amb l'objectiu
de construir un model de creixement economic autonom.

Les polítiques de desenvolupament local s'haurien de caracteritzar per:

• Una definido estratégica de model de desenvolupament del territori que
permeti aprontar els recursos endógens i les oportunitats externes.

• La participado deis agents públics i privats, económics i socials en la
definido i implementació d'aquest model mitjangant les xarxes de
cooperado locáis.

• Un émfasi en les actuacions que generin un clima favorable a Pactivitat
económica en Pámbit de la qualitat de vida i deis recursos intangibles
(formado i educado, infraestructures, comunicacions, innovado,
tecnologies, mobilitat, flexibilitat deis factors productius, etc.)



3 Evolució de les polítiques de desenvolupament local
La política de desenvolupament local neix, en bona part, com a reacció ais
efectes de la crisi económica deis setanta. És lógic, així, que la seva evolució
hagi estat paral-lela a la del cicle economic i en especial a la de l'atur.

3,1 Les prímeres reaccions
La incertesa económica i els efectes de la recessió económica deis setanta
marquen finid de les actuacions locáis en l'ámbit del desenvolupament,
coincidents amb el dinamisme deis primers ajuntaments democratics.

L'economia catalana, caracteritzada per la forta presencia d'una industria
manufacturera tradicional amb alta concentrado territorial, pateix la crisi de
fináis deis setanta, que afecta especialment aquest sector. Es produeix una
destrucció massiva d'ocupació, fonamentalment en la industria i en la
construcció, que dispara les taxes d'atur, tot i que aquest no es distribueix
uniformement en el territori, concentrant-se en els municipis amb alta
especíalització industrial i en les ciutats dormitori.

La promoció económica local sorgeix com una resposta davant les
transformacions productives i tecnológiques deis anys vuitanta i particularment
davant la intensitat de l'ajust que provoca efectes molt greus, com la
desocupado (Barreiro, F. 1998).

En un estat que inicia el procés autonómic, les actuacions per pal-liar els
efectes de la crisi económica es concentren en el nivell central, i destaquen, peí
seu efecte en l'ámbit local, la reconversió industrial i l'inici de les polítiques
actives d'ocupació1, en les que I1NEM és el responsable del disseny i de la
planificado i concentra la major part de la seva gestió, amb la col-laborado deis
ajuntaments en l'execució de les accions.

Tot i la manca de recursos, el dinamisme d'alguns ajuntaments permet iniciar
les primeres actuacions locáis de carácter reactiu i d'emergéncia: mediado en
processos de crisi d'empreses, inversions en terrenys per adequació industrial,
col-laboració amb I'INEM (plans d'ocupació comunitaris, contractació d'agents
de desenvolupament local, etc.)

En l'ámbit autonómic, entre 1979 i 1980 es produeixen la major part de les
transferéncies que van donar lloc a l'estructuració de la Conselleria de Treball
en tres direccions generáis: ocupado, relacions laboráis i cooperatives.

Es tracta, encara, d'un ámbit reduít d'actuació sense incidencia en el disseny de
les polítiques d'ocupació. Així i tot, el Departament de Treball posa en marxa un
ambiciós programa de Plans d'Ocupació que, per l'escassetat de recursos,

1 Es consideren polítiques actives a la formació, tant laboral com de reciclatge, la intermediado
i l'orientació laboral, així com tota una diversitat de mesures de promoció de Pocupació, com ara
les subvencions directes, les ajudes a collectius amb majors dificultáis d'inserció o la
potenciado de nous jaciments.



s'acaba centrant en accions concretes de subvenció de llocs de treball,
especialment en col-laboració amb els ajuntaments.

La major part de les polítiques d'ocupació de la Generalltat van consistir
fonamentalment en convenís de col-laboració amb els ajuntaments, els quals
eren els que dissenyaven els plans d'actuació. Els ajuntaments eren mes
dinámics en l'elaboració de polítiques, ja que les pressions socials es dirigien
principalment ais ens locáis. Sovint, aqüestes pressions culminaven en acords
locáis o comarcáis. El nucli de la política d'ocupació es concentrava a donar
ajuts financers a aquests projectes (Recio, A., Rosetti, N., 2001).

A banda de les actuacions reactives mes properes a la política social, la major
part de les actuacions es concentren en l'ámbit de la formado, tant perqué
aquesta es considerava com un aspecte básic en la lluita contra l'atur com peí
desconeixement o la dificultat d'altres instruments. Així, les principáis
actuacions d'aquest període son cursos de formado ocupacional, móduls de
técniques de recerca de feina i escoles-taller.

La preocupado peí desenvolupament local és comuna ais páísos occidentals,
així la OCDE aprova el 1982 el programa Iniciatives Locáis d'Ocupació, basat en
les possibilitats que ofereix el desenvolupament local davant la concepció
tradicional de Pactuació deis govems nacionals.

3.2 Les iniciatives de promoció económica
La segona meitat deis vuitanta és un període de creixement económic, amb una
reducció de l'atur inferior a les taxes d'aquest. L'enorme bossa d'atur fará que
el problema de l'ocupació continuT pesant com un deis problemes economics i
socials mes importants.

En Pámbit de Pestructura empresarial, enfront de les grans concentracions
industriáis de períodes anteriors, s'observa un fenomen de creixement de
petites i molt petites empreses, relacionat amb Pexternalització i la
descentralització de les grans empreses. Aqüestes iniciatives es caracteritzen
per estructures poc solides i amb dificultáis técniques, comerciáis i gerencials
que, sovint, provoquen una alta mortalitat

Sense que les polítiques actives d'ocupació perdin importancia, apareix en
Pámbit local una nova preocupació peí foment de Pactivitat empresarial. En
aquest sentit es desenvolupen les iniciatives locáis d'ajuda ais emprenedors:
hotels i vivers d'empreses, servéis d'orientació i assessorament, que compten
amb finangament de PINEM i deis fons comunitaris.

En materia de polítiques actives d'ocupació es comencen a sistematitzar les
accions d'orientació per complementar la formació amb el treball de les
habilitáis i les actituds deis demandants, i s'adeqüen els continguts formatíus a
les necessitats del mercat de treball.

Es desenvolupen, també, instruments de suport a les iniciatives individuáis i
d'economia social, davant la dificultat per trabar ocupado (finangament
mitjangant indemnitzacions o subsidis públics).



En aquest període el paper preponderant és, encara, de I'INEM. El creixent
protagonisme deis municipis en la gestió de les polítiques de desenvolupament
es concreta en la creado d'instruments organitzatius específics: servéis
d'ocupació o promoció económica, instituís municipals de formado etc. Pero les
estructures municipals continúen essent depenents del finangament i de la
definido de polítiques de les administracions superiors.

3.3 La integrado i la visió estratégica
La crisi económica deis noranta portará novament els efectes de la desocupació
a les primeres línies de les agendes publiques. Tanmateix, les polítiques de
desenvolupament local compten ara amb instruments i metodologies d'actuacíó
ja contrastats i, especialment, amb un augment de recursos provinents deis
fons europeus.

El volum de recursos a disposicio de les administracions locáis incentiva la
integrado de les diverses actuacions existents relacionades amb l'ocupació i la
promoció económica amb l'objectiu de millorar l'eficácia i ('eficiencia.

En aquest sentit, s'intenten millorar els sistemes de comunicació deis servéis
d'ocupació amb el seu entorn, es creen els observatoris económics i del mercat
de treball local i s'estableixen mecanismes de participado deis agents
económics i socials, tant en el disseny i en la planificado com en l'execució de
les polítiques en l'ámbit local.

La concepció integral de les actuacions en materia de desenvolupament
economic está molt relacionada amb les primeres experiéncies de planificado
estratégica que s'inicien el 1988 a Barcelona. No és, així, estrany, que bona
part de les experiéncies de planificado estratégica es vinculin ais servéis
municipals de promoció económica.

Aquesta evolució conceptual no impedeix que la major part de la despesa en
desenvolupament local es continuí destinant a les polítiques d'ocupació, a causa
de la pressió deis nivells d'atur derivats de la crisi ¡ de la major disposicio de
recursos financers condicionáis a aqüestes polítiques.

La incorporació a la Comunitat Europea suposá un increment deis recursos
destináis a formació ocupacional de desocupats i a formado continua de
reciclatge, facilitant, d'aquesta manera, l'extensió de les actuacions centrades
en aspectes socials i el finangament deis programes de desenvolupament en
zones rurals.

Malgrat les recomanacions de la comissió, les decisions principáis de la
intervenció estructural comunitaria a Espanya, i també a Catalunya, son preses
per 1'administració central amb una participado forga limitada de les comunitats
autónomes. Els mares comunitaris de suport son aplicáis de forma incremental,
descoordinada i sense complementarietat per les díferents administracions
publiques.

A la manca de coordinació deis recursos europeus s'afegeix l'actuació de la
Generalitat, que rep el 1991 les competéncies executives de formació
professional ocupacional, del Pía de Formació i Inserció Professional. Pero la



transferencia rebuda és parcial i no es concreta fins el 1998. En aquest període
I1NEM realitza l'análisi i la Generalitat la programado. D'altra banda, la UE
finanga la formado mitjangant el Fons Social Europeu (FSE), que compta amb
pautes especifiques, que no sempre coincideixen amb els objectius de la
Generalitat.

La Generalitat opta per un model de gestió basat en una amplia xarxa de
centres col-laboradors privats en la que participen els ajuntaments, el qual és
criticat peí finangament ocult i per la manca de planificado de l'oferta formativa
que depén de les demandes que arriben deis centres.

En aquest maremágnum de programes i recursos, els ajuntaments consoliden
les seves estructures de promoció económica i ocupació. Al mateix temps es
desenvolupen diferents iniciatives, com instituts i agencies de desenvolupament
i fins i tot consorcis entre ajuntaments i agents socials, amb l'objectiu de
mobilitzar nous recursos que financin la política de desenvolupament económic
local.

3.4 La concertado
La segona meitat deis noranta es caracteritza, a nivell económic, per una nova
recuperado, acompanyada d'un rápid descens de les taxes d'atur i la generació
de nova ocupació.

Es consoliden les diverses entitats municipals de promoció económica i ocupació
que mantenen els servéis de formado, orientado, inserció, servéis a empreses,
planificado estratégica, estudi de l'activitat i del mercat de treball, etc.

Apareixen nous ámbits d'actuació: nous jaciments, actuacions sectorials
(comerg, sectors empresarials), noves tecnologies, entorn atractiu a la captació
d'inversions, etc.

A nivell metodológic penetra el discurs de la concertado i la integració de les
actuacions a nivell territorial, conseqüéncia de les experiéncies de planificado
estratégica, de les duplicitats de períodes anteriors, de la consolidació de les
estructures de participado, deis pactes locáis per a l'ocupació, etc. El model
opta per l'increment significatiu del paper deis agents económics i socials, tant
en el disseny i planificado com en l'execució de les polítiques a escala local.

En rámbit autonómic es produeixen dos canvis significatius: la creado del
Servei Cátala de Col-locació (SCC) i el traspás de les polítiques actives
d'ocupació.

El 1995 s'autoritza la creado de I'SCC, que havía d'assumir les funcions d'una
agencia de col-locació sense finalitat de lucre, com entitat col-laboradora de
I1NEM. La tasca d'intermediació laboral es realitza utilitzant la xarxa de centres
col-laboradors i altres entitats i organismes públics i privats.

L'any 1998 Catalunya rep el traspás competencial de les polítiques actives
d'ocupació, és a dir, assumeix les funcions de gestió de la intermediado del
mercat de treball i de gestió i control de les polítiques d'ocupació. Es crea la
xarxa d'oficines de treball de la Generalitat (OTG). SCC i OTG formen el servei



d'intermediació de la Generalitat fonamentat en la idea d'integralitat de tots els
servéis relacionáis amb la promoció de l'ocupació.

La formado ocupacional continua essent l'ámbit de major esforg pressupostari.
La planificado de la formado es basa en els programes que presenten els
centres col-laboradors, que identifiquen l'activitat formativa concreta necessária
al territori en el que donen servei. Aquest model es criticat per haver copiat el
de I'INEM, caracteritzat per la manca de control sobre els cursos deis centres
externs. La revisió del model pretén canviar el sistema de subvencions per a
l'any 2001. Cal destacar, també, la duplicitat amb la formado continua deis
treballadors, que es gestionada a nivell central entre els sindicats i la patronal
des de l'any 1993.

En l'ámbit de la concertado és significativa la signatura del Pacte per a
l'ocupació a Catalunya, en el que participen Generalitat, Foment del Treball,
Pimec-sefes, CONC i UGT. El pacte contempla la creado de Meses Locáis
d'ocupació per fer el seguiment de les polítiques actives. La seva
implementació, pero, no respon a les expectatives generades, tant per la manca
d'impuls polític com per les dificultáis per aconseguir ('efectiva participado de
les organitzacions patronals.



4 L'estructura de les polítiques de desenvolupament local
Existeix un consens básic sobre el concepte de desenvolupament local, tant peí
que fa a la importancia de l'actuació territorial com ais objectius i estratégies.
Tanmateix, com es dedueix de l'análisi de la seva evolució, les polítiques de
desenvolupament local a Catalunya son mes resultat d'una determinada
adaptació ais canvis institucionals i económics que una aplicado del model.

Diversos tipus de polítiques incideixen en el desenvolupament local: de
formado, d'infraestructures, regional, industrial, etc. Sovint aqüestes polítiques
condicionen el desenvolupament local i no al contrari. La promoció económica
local es troba amb serioses dificultats per configurar el seu paper en relació
amb les polítiques de desenvolupament regional. Es tracta d'un equilibri
complex, on les autoritats regionals semblen aplicar una estrategia centralitzada
d'ordenació del territori, adjudicant ais municipis un paper molt límitat. Aixó és
evident en el cas de Catalunya, on la Generalitat adopta una actitud i un
comportament centralista en relació a la política de desenvolupament regional
(Barreiro, F. 1998).

Els actors i les accions en materia de desenvolupament local son fruit del
context institucional cátala: el dinamisme municipal, el procés autonómic, la
influencia europea, el paper de la societat civil i l'evolució económica.

Els models d'actuació implementats son molt similars arreu del país. Com
succeeix en altres ámbits de la política municipal, no existeix una capacitat
d'innovació i diferenciado. En tot cas, les poques diferencies están relacionades
amb el tipus de territori: rural, urbá, metropolita.

En l'ámbit local es pot identificar un agent impulsor de la política, l'ajuntament,
que neda en el maremágnum de recursos i subvencions d'altres
administracions.

Els ajuntaments s'han dotat de diversos instruments organitzatius en l'ámbit del
desenvolupament local: árees i regidories municipals especifiques, instituís,
agencies, empreses municipals, etc.

Sovint la creació d'un órgan autónom de gestió encarregat del
desenvolupament económic ha suposat una integrado de les diverses
actuacions municipals en aquest ambit.

Així i tot, en alguns deis municipis de major dimensió les diverses actuacions de
desenvolupament económic local es troben disperses entre árees (comerg,
industria, ocupado, promoció económica) i instituís diferents (formado,
promoció de la ciutat, reactivado económica).

Els petits i mitjans municipis solen disposar d'una reduída estructura, en
ocasions tan sois un técnic, agent de desenvolupament local (ADL),
subvencionat per la Generalitat o la Diputado, responsable de les escasses
actuacions.

És destacable el dinamisme en l'ámbit rural en la creació de consorcis vinculáis
a territoris o activitats económiques: Bages Sud, Lluganés, Moianés, Turisme de



Berguedá, etc. Malgrat tot, aquests sovint presenten una forta dependencia
financera d'altres administracions.

4.1 Ámbits d'actuació
L'análisi de les relacions entre els actors de les polítiques de desenvolupament
local ha de realitzar-se separadament per ámbits d'actuació. Tot i l'existéncia de
models d'integració i concertado deis servéis, cada ámbit d'actuació compta
amb recursos diferents, presenta relacions diferents entre els actors i, sovint,
s'estructura en departaments municipals específics.

Malgrat la manca de dades exactes sobre el volum de recursos destinats al
desenvolupament local, el pes de les polítiques actives d'ocupació és
predominant. A tall d'exemple, les dades de les subvencions atorgades per la
Diputació de Barcelona en el marc del Pactes territorials per a la promoció
económica i l'ocupació son indicatives del pes deis programes relacionáis amb
les qüestions laboráis a les que es destina mes de la meitat deis recursos. Cal
teñir en compte que aquest percentatge és segurament major perqué s'haurien
d'afegir les actuacions municipals de polítiques actives d'ocupació
subvencionades per la Generalitat.

4.1.1 Planificado

El Pía Estratégic de Barcelona ha suposat un exemple per a molts municipis i
territoris. La integració d'actuacions d'ámbits diferents en unes línies
estratégiques comunes i la seva concertado suposen un avene, conceptual
important.

Majoritáriament, el lideratge deis plans estratégics ha estat assumit per
l'ajuntament, en ocasions per l'alcalde o un delegat, pero sovint peí regidor
responsable de promoció económica, la qual cosa sol resta efectivitat al
projecte. L'etapa de diagnosi sol encarregar-se a una entitat externa i és
i'ajuntament el responsable de la concertado.

El desenvolupament deis plans estratégics no supera, sovint, la fase de redacció
i, en ocasions, ni tan sois esdevé el referent de la planificado municipal. La
major part d'actuacions que aconsegueixen desenvolupar-se resten en l'ámbit
de la responsabilitat pública. Difícilment s'aconsegueix una participado efectiva
d'altres agents que es limiten a participar en l'elaboració i, com a molt, en la
reivindicació d'infraestructures o inversions d'altres administracions.

Destaquen, pero, algunes experiéncies, com la constitució de l'associació del pía
estratégic de Barcelona, en un esforg per implicar els agents económics i socials
en la seva actualització, gestió i execució.

En alguns ámbits sectorials s'ha aconseguit un avene; important en la
concertado de les actuacions mes enllá de la planificado, com son els casos del
turisme (Turisme de Barcelona), d'alguns ámbits del textil, deis Programes de
dinamització del corriere urbá, etc.

En l'ámbit de l'ocupació son recents les iniciatives de concertado territorial
impulsades per la Unió Europea i després recolzades peí Departament de
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Treball i la Diputado de Barcelona: els Pactes Locáis per a ('Ocupado. Aquests
s'inicien estrictament en l'ámbit de l'ocupació i es limiten a consensuar línies
d'actuació deis recursos públics. L'impuls de la Diputado intenta dotar-los
d'integralitat en l'ámbit de la promoció económica.

En l'ámbit de l'análisi, les grans ciutats i en alguns casos els consells comarcáis
o d'altres formes de col-laborado entre municipis s'han dotat d'estructures com
els observatoris económics o del mercat de treball. Tanmateix, les actuacions
de desenvolupament local s'adapten ais recursos existents mes que a les
necessitats detectades en l'análisi. És mes infreqüent encara la utilització de
l'análisi en l'avaluació de les actuacions.

4.1.2 Ocupado

El pes de les actuacions relacionades amb l'ocupació en el conjunt de les
polítiques de desenvolupament local, especialment en l'ámbit municipal, és
conseqüéncia de diversos factors: la pressió social de la desocupado, la major
tradició i les experiéncies metodológiques, una relació clara entre l'actuació i el
resultat, la major disposició de recursos.

El pes és, pero, limitat en el conjunt de la despesa municipal. L'estimació de la
despesa municipal en la fundó de promoció de l'ocupació a la provincia de
Barcelona és de 3.433 pessetes per habitant, tan sois un 3,14% del total de la
despesa municipal.

(jfr 4 , Despesa en Promoció de l'ocupació (liquidació 1999). Pessetes per habitant.

Tram de poblado

3.2.2 Promoció ocupació
% s/ Total Despesa

< 5.000

611
0,56

5.000 -
20.000
1.374
0,97

20.000 -
50.000
3.953
3,23

> 50.0000

3.541
3,51

Provincia

3.433
3,14

Font: Vilalta, Mas (2001).

Aquesta dada parcial és indicativa de la concentracio d'aquestes despeses en
les ciutats de mes de 20.000 habítants.

És iriteressant, també, destacar la distribució per conceptes económics
d'aquesta despesa: un 49,2% en personal, un 28,9% en béns i servéis i un
14,1% en transferéncies. El pes de la despesa en personal marca una diferencia
clara amb el Departament de Treball de la Generalítat, que ha optat per un
model d'externalització de la formació i d'altres polítiques actives.
L'externalització en una amplia xarxa de centres col-laboradors s'ha posat en
qüestió per la manca d'adaptació a les necessitats de les empreses i per la
manca d'eficácia deis mecanismes de control.

La participado de les entitats locáis ha permes miliorar l'especialització de la
formació en fundó deis col-lectius i el desenvolupament d'actuacions
complementáries en el camp de l'orientació i la inserció laboráis.

La disposició de recursos financers en materia de polítiques actives ha situat,
sovint, les accions de suport ais emprenedors en l'ámbit de l'ocupació. Així,
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aquest suport és concebut mes com una sortida a l'atur que com una estrategia
de desenvolupament del territon, tot i les experiéncies a'íllades com la del
teletreball al Ripollés.

En conjunt, les polítiques actives d'ocupació han estat criticades per la manca
de planificado. En la práctica els programes deis fons estructuráis han actuat
com a succedani de la iniciativa regional, finangant bona part de la política de
desenvolupament. En comptes de definir una estrategia global es produeix una
ajust merament incrementa! deis principis comunitaris.

Tot i que la normativa comunitaria preveía programes específics per a les
regions deis objectius 1,2 i 5b, el Govern central opta per la presentado de tres
programes globals -un per a cada objectiu- que integraven el conjunt de les
actuacions publiques. Aquesta decisió ha tingut tres efectes importants. Una
participado forga limitada de les comunitats autónomes. La descoordinació i la
manca de complementarietat de les accions portades a terme per les diferents
administracions. Un seguiment de les accions a nivell central que feia
prácticament impossible la participado deis actors locáis (Morata, F. 2001).

La manca de planificado s'ha agreujat per la multiplicitat dé nivells de govern
que incideixen en aqüestes polítiques, pero la participado local ha permés
garantir una mínima adaptado de les actuacions a la realitat de cada territori.

El model de relació entre el Departament de Treball i els centres col-laboradors
i les entitats locáis ha rebut múltiples critiques per la manca d'adaptació a les
necessitats del mercat de treball, les duplicitats, etc. Distorsions que s'agreugen
per ['existencia d'altres actuacions, com les de la formado continuada en
l'empresa de carácter estatal.

El model de formació ocupacional cátala s'ha basat fonamentalment en una
política de subvenció de cursos ocupacionals duta a terme per centres privats.
Aquest sistema, que s'ha defensat per la seva pretesa flexibilitat, no ha estat,
pero, objecte d'una avaluado sistemática que mostri els seus defectes i virtuts,
encara que alguns indicis apunten que pot haver significat un malbaratament
d'esforgos i recursos. El model es caracteritza per la manca d'una planificado
adequada de les necessitats formatives en funció de les oportunitats i
necessitats del mercat laboral; en canvi, la formació s'ha orientat segons criteris
quantitatius de col-locar aturats, mes que de formar part d'un pía integral
d'ocupació (Recio, A., Rosetti, N., 2001).

La signatura del Pacte per a Tocupació a Catalunya i l'extensió del Pactes Locáis
pot millorar la concertado entre els agents implicáis, pero és difícil que es
superi l'estratégia centrada en la utilització deis recursos i no en la definido
d'estratégies de desenvolupament.

4.1.3 Promoció Económica

En aquest ámbit situem el conjunt d'actuacions no relacionades en els apartats
anteriors. Malgrat el seu creixement, encara teñen un pes inferior a les
actuacions d'ocupació perqué no es disposa de tant fmangament (básicament
destinat a la contractació d'ADL), per una menor tradició, per una major
dificultat per establir relacions causa-efecte.
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Les actuacions es concentren en mitjanes i grans ciutats, en les quals s'han
consolidat servéis de suport a les empreses i ais emprenedors.

Els recursos es concentren en l'ámbit deis emprenedors, on incideixen múltiples
actors: agencies de desenvolupament municipals, centres de suport i vivers
públics i privats, empreses de capital risc publiques i privades, Centre
d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, Cambres de comerg i industria,
etc.

La Generalitat tendeix a monopolitzar les decisions i a aplicar criteris dirigistes.
La xarxa de contactes mostra una alta densitat de relacions entre organismes
autonomics (Departaments) i les agencies publiques especialitzades (Patronat
Cátala Pro Europa, CIDEM). A la vegada, aqüestes utilitzen els diversos recursos
de qué disposen (informado, experiencia, etc.) per relacionar-se selectivament
amb altres actors (Morata, F. 2001).

La integrado d'aquestes actuacions es realitza a nivell local. Son,
majoritáriament, els servéis municipals els que guien els emprenedors en el
maremágnum de programes i trámits que han de realitzar.

El suport local a les empreses es desenvolupa, majoritáriament, com una
extensió deis servéis ocupacionals de formado o la inserció, i es caracteritza,
sovint, per ser poc conegut i menys utilitzat.

El grau de concertado és menor que en l'ámbit de l'ocupació. Els acords son
puntuáis i per actuacions concretes o sectoríals fruit de la capacitat integradora
de les entitats locáis que apronten recursos de diverses polítiques (industrial,
corriere, turisme, innovado, etc.). D'altra banda els interlocutors socials,
sindicáis i patronals, mostren una menor preocupado per aqüestes actuacions
que per les relacionades amb la política d'ocupació.

La manca de concertado dificulta les estratégies de desenvolupament. Tan sois
son destacables iniciatives puntuáis com el 22@ de Barcelona, el Tecnocampus
de Matará o els consorcis i agencies de desenvolupament en zones rurals.

El resultat és una acceptació de la incapacitat pública per incidir sobre els fluxos
inversors internacionals. L'objectiu de la política local, quan existeix, és facilitar-
ne la captado. Les actuacions en materia de fires i promoció de la ciutat solen
ser aparadors a la vista deis inversors.

D'altra banda son destacables els exemples de desenvolupament local sense
recolzament públie, fruit, básicament, de la iniciativa privada: sector vinícola al
Priorat, industria agrícola i ramadera a Guissona, o els esports d'aventura al
Pallars.

4.1.4 Dinamització del comerg urbá
Els programes de dinamització del comerg urbá reclamen d'un apartat específic
peí seu rápid desenvolupament i per ser un exemple de les relacions que
s'estableixen entre operadors i administracions.

Fins a fináis deis noranta les actuacions de la Generalitat es concentren en
l'ámbit de la formado i el suport a l'associacionisme deis comerciants.
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L'actuació municipal es limita al control de consum i deis mercats municipals i
un mínim suport, en ocasions dientelar, a les associacions de comerciants.

L'extensió de les grans superficies posa de manifest la inadaptado del comerg
tradicional a les necessitats deis consumidors. L'extensió del fenomen de
desaparició de petits establiments comerciáis porta a la creació de l'impost
sobre grans superficies, que permet disposar de finangament.

En paral-leí es produeix un avene conceptual: la necessitat d'una actuació
cooperativa entre els comerciants i la necessitat d'una actuació municipal per
fer front al deteriora ment urbá.

La Generalitat inicia les primeres experiéncies de dinamització comercial
mitjancant el suport a les associacions de comerciants que sovint no disposen
d'una estructura de gestió suficient, model que es manifesta ineficient sense la
col-laboració municipal.

La Diputado de Barcelona impulsa un programa de suport ais ajuntaments
previ consens amb els comerciants. Es desenvolupen, així, convenís entre
administracions, comerciants i cambres, els quals gestionen i financen
conjuntament el projecte de dinamització del centre comercial urbá.

4.2 Factors clau de la política de desenvolupament local
El tret básic de les polítiques de desenvolupament de les entitats locáis és Taita
dependencia financera que supedita les estratégies de desenvolupament a les
polítiques d'altres ámbits definides per l'administració central i autonómica.

Els nivells mes alts de concertado es donen en l'ámbit local i son encara febles
en l'ámbit autonómic, tot i la possibilitat de creixement en l'ámbit de l'ocupació.

La concertado es limita, sovint, a legitimar actuacions preexistents deis actors.
Si no sempre s'assoleix la integrado deis recursos municipals adregats al
desenvolupament local, encara és mes difícil aconseguir la concertado entre
ajuntaments i agents socials.

La concertado es veu, també, afectada per la feblesa territorial deis agents
socials i per les reticéncies de les organitzacions patronaís. Sovint la concertado
es limita a la distribució deis recursos públics.

A les dificultáis de concertado en l'ámbit local s'afegeix la forma d'accés ais
recursos financers de les administracions central i autonómica. La manca
d'incentius fomenta les actuacions suplementáries, car cada actor intenta
aconseguir finangar els seus projectes adaptant-los ais criteris deis fons
financers ais que pot accedir.

L'éxit de les iniciatives de desenvolupament local está molt relacionat amb la
capacitat de l'ajuntament o d'altres entitats locáis per liderar processos de
concertado i mobilització deis recursos ajustats a les necessitats del territori. Els
municipis i en alguns casos consorcis o mancomunitats son els veritables
protagonistes del desenvolupament local. Son aqüestes entitats les que
protagonitzen els esforgos de planificado, concertado, mobilització de recursos,
generado d'iniciatives.
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La integració d'accions i la concertado son elements necessaris en les
estratégies de desenvolupament local, pero han de fer front a l'atomització
municipal. La col-laboració entre ajuntaments i agents socials d'un territori
podría permetre generar importants economies d'escala que redu'íssin la
dependencia fínancera.

Sense una estructura sólida i un finangament estable, és difícil que les entitats
locáis s'atreveixin a posar en marxa projectes de desenvolupament estratégic
que superin la visió centrada en l'aprofitament deis recursos del territori. Les
actuacions es concentren mes en la utilitzacio deis recursos que en l'assoliment
d'avantatges competitius.
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5 Escenaris
El treball de simular quina seria la situado del desenvolupament local consisteix
en relacionar, per una banda, la informado disponible a partir de la descripdó
feta en el treball deis escenaris, i, per l'altra, els elements que configuren el que
s'ha definit anteriorment com a desenvolupament local.

Els parámetres que es defineixen en el treball deis escenaris que son
susceptibles de relacionar-se amb el que s'ha definit com a desenvolupament
local son:

• La tecnología i organització del treball

• La cultura i els valors ciutadans

• Els sistema de govern:

• La política

• Participado ciutadana

• L'administració

• Les institucions de la Unió Europea

• El mercat de treball i les polítiques socials

• Altres polítiques económiques

• La globalització

A partir de la descripdó que tenim de com seria cada escenari en el 2010, es
pot simular quin paper jugaría el desenvolupament local, o com s'hauran
posicionat els diferents actors que intervenen en el nou escenari.

Cal teñir en compte que el paper de les administracions locáis, prácticament no
está tractat en la descripció que es fa deis escenaris. Per tant, s'ha fet un
treball d'emmarcar la situació descrita en la perspectiva que representaría per a
l'administració local, i tot i així, reduít a l'entorn de l'actuació municipal en
l'ámbit del desenvolupament local, obviant molts altres aspectes de l'actuació
deis ajuntaments que no están tractats ni en el document deis escenaris ni en
aquest treball.

5.1 Mercats tríomfants
Els principáis parámetres relacionáis amb el desenvolupament local, en aquest
escenari, es modifiquen profundament i l'aboquen a una pérdua de les seves
possibles fonts de consolidado.

La situació de creixement económic, de creado d'oportunitats i de concentració
a nivell mundial deis centres de decisió, combinada amb el descrédit de la vida
pública, la pérdua deis valors col-lectius, la práctica desaparició de la incidencia
deis poders públics, amb la privatització deis seus servéis, la desaparició deis
ajuts públics per a la creado d'ocupació i alhora la reducció del pressupost
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comunitari, porten a la práctica desaparició de tots els elements que havien
donat suport al creixement del desenvolupament local.

Les principáis fonts de finangament del desenvolupament local de fináis del
darrer segle han desaparegut. Els Fons Estructuráis de la Unió Europea, un cop
restringida la seva funció a la de gestora del Mercat Únic, han desaparegut. La
política generalitzada ais diferents estats de reducció d'impostos, ha portat a
una drástica reducció del pressupost comunitari, impossibilitant qualsevol
política activa d'equilibri territorial o suport ais col-lectius marginats.

El servei públic de col-locado, tant en la seva versió estatal, "Instituto Nacional
de Empleo" (-INEM), com en l'autonómica, Servei Cátala de Col-locado (SCC),
ha desaparegut. Els servéis que prestaven s'han privatitzat, les prestacions per
desocupado son una nova línia oberta per les asseguradores privades i les han
de contractar els treballadors a iniciativa propia, les actuacions d'agéncia de
col-locado les han assumit empreses privades i les ajudes a les polítiques
actives, com el suport a la creació de noves empreses o a la formado deis
treballadors, ja no s'organitzen des de les administracions publiques.

Les altres polítiques actives enfocades per ais ajuntaments, com Escoles Taller,
Plans d'Ocupació o els Agents de Dinamització Laboral (ADL), també han deixat
de promoure's.

S'afegeix, a tot aixó, la retallada de recursos propis deis ajuntaments, també
afectats per la buidada de les administracions publiques, propiciada per les
reduccions deis impostes i la tendencia generalitzada de privatització deis
servéis públics.

Les estructures creades al voltant deis projectes de desenvolupament local es
van desfent. La manca de recursos impossibilita el seu manteniment, i els seus
millors treballadors opten per empreses privades en les que desenvolupar nous
projectes.

El desprestigi deis polítics en general i alhora la preponderancia del
individualisme com a tret mes característic de la societat actual, acaben amb les
iniciatives existents al final del segle passat, que havien propiciat la cooperació
entre els sector públic i el privat, en forma de Plans Estratégics, Pactes per a
l'Ocupació, Dinamització de Centres Urbans o la promoció conjunta de les
ciutats.

Aquesta manca de pensament global sobre el futur de les ciutats genera grans
desequilibris territorials. Al voltant de les grans ciutats de l'entorn metropolita
de Barcelona es concentren les noves iniciatives empresarials, dedicades
fonamentalment a les noves tecnologies; al mateix temps s'han desenvolupat
els principáis barris residenciáis, pero aquests nous desenvolupaments es fan
fora deis cascos urbans de les ciutats, a on es concentren les principáis bosses
de marginado, amb un increment de la delinqüéncia, la ¡nseguretat ciutadana i
de la degradació urbana.

A la resta del territori, sense cap agent capag de propiciar nous
desenvolupaments, només l'activitat residencial en entorns turístics manté una
certa dinámica, sobretot en antics Pares Naturals, que han perdut l'estatus
d'entorns protegits. La població autóctona es redueix a la que presta els servéis
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de manteniment necessaris, mentre la resta ha de cercar oportunitats en altres
territoris. La manca de suport públic ha fet desaparéixer les iniciatives de
turisme rural, d'aventura o ecológic.

El creixent individualisme de la societat actual ha impedit que la iniciativa
privada pugui prendre el relleu a la iniciativa pública, cap agent está interessat
en propiciar un entorn favorable al desenvolupament económic. La solució está
en facilitar la mobílitat de les empreses; si en un entorn les condicions son
desfavorables, se'n cerca un altre en les que aqüestes siguin millors, sense que
hi hagi cap agent interessat en evitar-ho.

En aquest context, el territori, l'ámbit local, és considerat només com un
element transitori que s'utilítza fins que s'esgotin els seus recursos. No hi ha
gestió conjunta ni cap estament interessat en promoure una estrategia perqué
el municipi sigui interessant per a determinades activitats, o que els seus
habitants tinguin capacitats que puguin ser útils ais que decideixen les
inversions empresarials. En el joc deis mercats, les oportunitats es busquen, no
es creen.

5.2 Les cent flors
La situado creada per la crisi del sistema de creixement fonamentat en la
globalització deis mercats, i la falta de confianga generalitzada a partir del
descrédit de la classe política deis inicis de segle, genera una situado de
recessió económica en la que el conjunt del sistema deis estats de la Unió
Europea sofreix un trasbals generalitzat.

Les grans empreses sofreixen boicots generalitzats per l'intent de forgar els
consumidors a adaptar-se ais seus productes, les polítiques governamentals son
rebutjades per la seva manca de representativitat i per les polítiques de
restriccions pressupostáries a que es veuen abocats per la situació de recessió i
la manca de l'energía suficient per emprendre reformes en el sistema.

Davant la pérdua d'influéncia deis principáis referents del segle anterior, son les
administracions locáis i les associacions privades sense ánim de lucre les que
preñen la iniciativa. La anomenada societat civil és mostra extraordináriament
activa.

La situació de recessió económica i la pérdua d'influéncia deis governs estatals
fan que disminueixin drásticament les fonts de finangament que havien
propiciat el desenvolupament local fins a fináis del segle passat. Ni els Fons
Estructuráis de la Unió Europea ni les Agencies publiques d'ocupació disposen
de fonts per promoure polítiques actives.

Tot i la desaparició de les principáis fonts de finangament del desenvolupament
local, en una situació generalitzada de manca de servéis públics les
col-lectivitats comencen a cercar solucions des de la proximitat.

A les ciutats que havien iniciat processos de concertado i cooperacíó entre les
administracions publiques locáis i els teixits empresarials i social, s'inicien noves
formes de col-laborado per resoldre els problemes mes quotidians que es van
creant per la situació de recessió. Així, des de les administracions locáis, en
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estreta col-laborado amb les associacions cíviques i empresarials i els sindicáis,
s'organitzen bosses d'ajuda, en les que s'intercanvien els productes de primera
necessitat, les empreses adapten les seves produccions a les necessitats del seu
entorn, es creen bases de dades per repartir el treball segons les seves
destreses i capacitáis, algunes localitats potencien l'intercanvi com a principal
sistema de provéíment de productes i servéis, establint sofisticáis sistemes de
valorado a partir del consens. A d'altres, en les que la participado d'alguna
entitat de crédit local estava integrada en els processos de concertado, es crea
una moneda local com a base de l'intercanvi.

En la societat de principis de segle, que ha perdut les referéncies que havien
estat dominants fins feia pocs anys, es produeixen importants diferencies entre
territoris en fundó de la capacitat d'autoorganització que puguin teñir. La
desaparicio de! paper protector de l'estat fa que les societats amb capacitat
organitzativa propia prenguin iniciatives per resoldre els problemes, enfront
d'altres territoris en els quals per falta de lideratge o de mecanismes de
concertado, no hi ha cap agent que potencíí la col-laborado.

Aqüestes desigualtats territorials produeixen un doble efecte. Per una banda,
les societats que aconsegueixen organitzar-se progressen económicament d'una
manera molt mes rápida. El fet de ser capaces de fabricar productes de primera
necessitat els hi dona l'oportunitat de proveir també a les comunitats veínes,
augmentat així la seva riquesa. Per altra banda, per la dinámica de creació de
xarxes entre les organitzacions i associacions civils, l'exemple de les dinámiques
de col-laborado que s'han organitzat es difon cap a les comunitats sense
tradicíó de col-laborado. Les dinámiques de cooperado que es proposen des de
les organitzacions cíviques provoquen canvis en les administracions locáis, en
les quals s'incorpora una nova generado de persones interessades en la vida
pública sense relació amb l'antiga classe política. Aqüestes noves aportacions,
que sorgeixen de les xarxes d'organitzacions cíviques, provoquen una amplia
.renovado que es va estenent per tot el territori.

A fináis de la primera década del segle, la societat catalana está organitzada en
una estructura en xarxa on les diferents agrupacions territorials son les
veritables protagonistes de l'activitat económica i social. Sobre la base del
consens i la cooperado per cobrir les necessitats básiques, s'ha creat un
sistema de vida en el que la solidaritat és el criteri dominant. No hi ha una un
poder que imposi les seves normes, pero el que es decideix des deis órgans de
concertado acordats en cada comunitat, es porta endavant per la capacitat que
aquests teñen de transmetre el sentiment general.

Aqüestes organitzacions territorials mantenen alguns deis servéis básics que
eren responsabilitat de les organitzacions estatals o autonómiques. Les
activitats de les agencies publiques d'ocupació, que han estat tancades per
manca de recursos, es cobreixen ara amb bosses de solidaritat, que ajuden ais
que no disposen d'un treball. Les xarxes entre empreses i organitzacions
cíviques organitzen sistemes d'informació per relacionar llocs de treball i
treballadors disponibles. La formado informal és el sistema per adquirir noves
capacitacipns o habilitats, es realitza a les associacions véínals i serveix com a
substitutiu de les activitats d'oci tan comunes a fináis del darrer segle.
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L'organització territorial es produeix a nivells molt diferenciáis. El nivell de
concertado al que s'havia arribat amb les1 actuacions prévies de
desenvolupament local és el que determina l'abast de la futura actuado
conjunta.

Així, en l'entorn metropolita de Barcelona, es produeixen diferents ámbits de
decisió, des deis districtes, per a les activitats mes quotidianes, com la
distribucio d'aliments, l'assisténcia primaria o l'atenció ais infants i a la gent
gran, fins a l'ámbit de Tarea metropolitana, per a la distribucio de les activitats
industriáis, l'organització de sistemes de transport, la distribucio de l'habitatge i
deis llocs de treball.

Les ciutats mitjanes creen estructures relacionáis amb els petits municipis de
l'entorn, tot generant organismes de concertado i distribucio de les funcions de
cada entorn, vetllant per assegurar el benestar de tota la població resident.

Entre les diferents organitzacions territorials es creen xarxes informáis, d'una
forma espontánia, que no sempre cobreixen els mateixos nivells o ámbits
d'actuació. Es creen xarxes per intercanviar productes, en les que poden
participar des de les administracions locáis fins a associacions de productors o
associacions ciutadanes mes relacionades amb la distribució d'aliments ais mes
necessitats. Aqüestes xarxes es creen per iniciatives individuáis, a partir de les
relacions personáis entre residents de diferents municipis, o per les iniciatives
de les persones mes dinámiques.

Tot i l'ámplia extensió de territori cobert per la dinámica de concertado i les
relacions en xarxa, encara queden moltes zones en les que no s'ha establert
cap sistema de cooperado o organització de servéis comuns. Tampoc hi ha
encara cap institució que vetlli peí conjunt del territori. En aquests entorns, els
ciutadans viuen tancats en els seus domicilis, cerquen les solucions a les seves
necessitats individualment, recorrent ais seus contactes personáis, pero sense
voluntat de crear cap sistema de cooperació amb els seus véíns. La inseguretat,
la delinqüéncia i els problemes de marginació es multipliquen.

La societat catalana de fináis de la década és bastant mes pobre que la de
principis de segle, especialment en relació a la capacitat de consumir, hi ha
molts menys productes disponibles, pero per altra banda s'han reduít
substancialment les desigualtats i en general és molt mes rica en relaciones
humanes i qualitat de vida.

Hom pot considerar que els que impulsaven el desenvolupament local a fináis
del darrer segle han vist confirmades les seves teories sobre els beneficis de la
concertado, de la presa de decisions a prop de les necessitats reals de les
persones, deis avantatges del treball en xarxa. Encara que aqüestes actuacions
s'han vist confirmades en una situado de profunda crisi i de recessió
económica, en contra de les teories que ho veien possible també en fases de
creixement i expansió económica.

5.3 Les responsabilitats compartides
La situado de creixement económic i de millora de la situado mundial, sense
conflictes rellevants, la capacitat deis poders locáis per a la seva millora en la
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projecció i la innovació permanent en la gestió deis assumptes deis seus
conciutadans, i en general, la major confianga de la societat en les seves
possibilitats de progressar, han portar., al final de la primera década del segle, a
la consolidació de profundes reformes deis sistemes públics i de la relació
d'aquests amb els ciutadans o, mes concretament, amb les organitzacions
cíviques mes actives.

En aquest procés, la renovado de la classe política ha tingut una gran
incidencia. La consolidació de joves formats en la gestió pública des de les
administracions locáis i regionals, amb un contacte molt mes directe amb els
problemes reals i amb una major capacitat de negociar i pactar amb els
interlocutors socials, afegit a una bona gestió deis afers públics i una forta
capacitat d'innovació. Aquests nous polítics han renovat l'anterior generado,
ancorada per la burocratització i la visió centralista de la gestió pública.

Des de les administracions locáis, a partir de les primeres experiéncies de
desenvolupament local forjades a fináis del segle anterior, amb la posada en
marxa de Plans Estratégics, Pactes Locáis per a POcupació, Pactes Territorials
Sectorials, consolidació deis Comités Económics i Socials, la gestió deis Centres
Urbans o la impulsió concertada deis anomenats Nous Jacimeríts d'Ocupació, es
van anar apropant els interessos de les administracions publiques i els de les
empreses privades. Alhora, les diferencies en els resultáis de la competitivitat
territorial en aquells entorns en els que la cooperado i concertado havien
arribat a formar part de la gestió diaria, tant deis gestors públics com deis
privats, van anar consolidant els polítics que lideraven aquesta nova forma de
gestió pública.

L'éxit de la gestió al davant de les administracions locáis els va donar prou
confianga per afrontar la batalla pels poders centráis, conscients de les
importants limitacions que el sistema basat en un poder central que desconfia
de les administracions d'ordre inferior posava al desenvolupament de la seva
gestió.

Paral- lelament, en l'ámbit privat, l'organització de les empreses també comenga
a rebre l'impacte d'una nova forma de treballar. Les reeixides experiéncies de
concertado i col* laborado de les empreses que han introduit elements
d'orientació cap a les necessitats deis consumidors o usuaris, fan veure els
avantatges económics de crear productes realment útils. Per altra banda, un
nou concepte de relacions laboráis es comenga a consolidar. Es tracta de la
gestió compartida, de la presa en considerado deis interessos legítims i
compatibles deis treballadors i els empresaris. Aquest nou sistema eleva els
nivells de productivitat i eficiencia, compensant en escreix els possibles
increments ele costos laboráis i de gestió.

Aquest nivell de confianga permet afrontar amb una certa rapidesa la reforma
de Tadministració central i alhora la de la Unió Europea. Els principis de la
subsidiarietat i la descentralització s'imposen, amb una resposta deis poders
públics per la responsabilitat i la transparencia en la gestió.
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La transferencia de recursos i competéncies cap ais poders locáis i regionals
omple de continguts les tímides experiéncies de desenvolupament local
iniciades.

La participado de les administracions en la gestió del mercat de treball, en
intensa col-laborado amb els representante empresarials i sindicáis, proporciona
una gestió acurada i flexible de l'ocupació, de les necessitats deis treballadors,
de les necessitats de producció, de la formado deis joves que s'lncorporen ¡ de
les necessitats de reciclatge.

La incidencia de la concertado basada en els Pactes Territorials permet una
distribucio de l'activitat económica en funció de les disponibilitats d'espais, de
les especialitzacions deis diferents territoris, del respecte al medi ambient i ais
entorns naturals.

La continuítat deis Plans estratégics crea unes estructures estables de debat,
amb una participado intensa de les organitzacions cíviques mes actives, les
quals permeten planificar conjuntament des de 1'administració pública i les
organitzacions privades, cap a noves concepcions de les ciutats, mes
ecológiques, mes humanes i mes habitables.

La participado de les administracions locáis en els sistemes de recaptació
d'impostos ha generat normes mes flexibles i mes adaptades a les realitats
individuáis. S'introdueixen sistemes múltiples de valorado deis beneficis, en els
que no solament es té en compte els aspectes económics, sino també aspectes
relacionáis amb les condicions socials i mediambientals. Els sistemes de
pagament es diversifiquen, introduint formes múltiples relacionades amb
activitats per a la col-lectivitat, reformes del patrimoni, participado en projectes
comunitaris o de millora de l'entorn.

La gestió público-privada deis centres urbans de les ciutats dinamitzen la seva
activitat, amb una oferta comercial equilibrada i diversa, en la que es combinen
els diferents formats comerciáis, una oferta lúdica i cultural que enriqueix les
ciutats i les fa molt atractives, amb espais per passejar, realitzar actes públics i
amb facilitáis d'accés tant amb transport públic com amb vehicle privat, pero
amb una bona oferta d'aparcaments. Es recuperen els habitatges amb una
oferta adequada a les necessitats d'espais de diferents formes de vida, en la
que es combina el lloguer i la venda adaptats a les necessitats deis diferents
coHectius.

En els entorns rurals, es recupera extraordináriament la producció agrícola i
ramadera amb sistemes de producció ecológics i respectuosos amb la natura.
Els seus productes son facilment introduíts en el mercat per mirjans cooperatius
que s'ajusten a les necessitats deis consumidors i al creixent interés pels
productes naturals i autóctons. Per altra banda, es creen centres de servéis i
consum per abastar les zones mes despoblades i assegurar el mateix nivell de
qualitat de vida que en les ciutats. També es desenvolupen el turisme verd, les
activitats d'apropament a la natura i la protecció deis entorns naturals, bo i
permetent mantenir un alt nivell de vida en aquests territoris.

Encara que pugui semblar que la societat actual, per la seva capacitat
d'autoorganitzar-se i d'aprofitar al máxim els seus propis recursos, estigui
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tancada en ella mateixa, la seva propia confianga genera una societat oberta al
món, receptiva i molt interessada per participar en els aspectes d'ordre
mundial.

5.4 Les societats creatives
El deteriorament de l'ordre establert a fináis del segle passat ha portat a la
societat catalana, al mateix temps que a l'europea, a reaccionar per no caure
en el caos i la crisi permanent.

A partir de les Ágores promogudes peí Parlament Europeu, les administracions
publiques han cercat noves formules de relació amb els ciutadans, tractant de
posar els seus interessos per davant del estrictament económics.

Per altra banda, la societat ha reaccionat modificant l'ordre deis valors
promoguts per l'individualisme i l'éxit personal. Nombrases organitzacions sense
ánim de lucre, cooperatives d'economia social i associacions cíviques son
promogudes per atendré les necessitats col-lectives básiques, cercant,
mitjangant la solidaritat, el respecte a la natura i la cooperació entre iguals, les
solucions a la greu crisi generada per les intenses revoltes de principis de la
década.

Les grans empreses multinacionals han perdut el domini deis mercats, i les
petites empreses, organitzades en xarxes, entre les que s'inclouen cooperatives
i empreses sense ánim de lucre, van prenent la iniciativa de la producció de
productes i servéis de primera necessitat, que son els únics ais que la poblado
té accés per la devaluada situado económica en la que es traben.

Tot i aixó, les reformes que han impulsat les administracions, desprestigiades i
sense una classe política amb prau credibilitat per defensar-les, son tímides i
insuficients. La reforma del mercat de treball no s'ha produTt, i moltes empreses
teñen importants dificultáis per reconduir la seva activitat i integrar els seus
treballadors en un nou esperit solidan. L'administració local es traba
col-lapsada, no s'ha realitzat una reforma en profunditat i la manca de recursos
i competencies no permet altra cosa que manifestar bones intencions i mirar de
resoldre les situacions mes greus.

Els polítics locáis no han reaccionat a temps i la societat civil ha pres
majoritáriament la iniciativa sense comptar amb les administracions mes
properes, que per altra banda poc tenien que oferir, sense recursos ni
iniciatives que plantejar.

Les reformes que es proposen des de la Unió Europea, que comenga a distribuir
fons per a les actuacions d'atenció social i conservado de l'entorn natural, es
dirigeixen preferentment cap a les organitzacions sense ánim de lucre que s'han
mostrat mes actives, deixant de banda les administracions locáis, amb algunes
excepcions de municipis que s'han mostrat molt actius en el seu territori
liderant tot el procés de transformado i col-laborant amb les organitzacions
locáis.

Un cop s'ha pogut reaccionar ais efectes de la profunda crisi, quan les
iniciatives sorgides de la societat civil, en múltiples formules associatives, han
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indicat el camí a seguir, quan les grans empreses han prácticament
desaparegut i, per tant, perdut tota la capacitat d'incidéncia que tenien sobre
els gestors públics, quan la societat reclama ais seus gestors públics, i
principalment els mes propers, els de les administracions locáis, que prenguin
un paper mes actiu en el desenvolupament d'una nova organització de la
societat, en la que prevalguin la solució deis problemes quotidians deis
cíutadans enfront deis criteris economicistes i de creixement per ser mes gran,
aleshores els poders locáis preñen un cert protagonisme.

Els alcaldes i regidors municipals, moltes vegades a petició de les organitzacions
ciutadanes, reprenen el seu paper d'organitzadors de la vida de les ciutats.
Redefinint aquest paper, ja no és de lideratge, sino de concertació i
coordinado, de posar en comú, les diferents iniciatives socials, utilitzant la
referencia de l'ajuntament, canalitzant, ordenant i coordinant les propostes que,
en molts casos ja están funcionant gestionades per cooperatives, organitzacions
ciutadanes o empreses sense ánim de lucre.

La recuperado d'un cert protagonisme per part deis ajuntaments, en molts
casos, no s'ha pogut produir fins que no hi ha hagut una renovado de les
persones que els havíen encapgalat durant les époques mes greus de la crisi,
en les que no sempre van jugar un paper positiu. Les noves generacions que es
posen al front d'aquests procés, sorgeixen de les organitzacions cíviques mes
actives i que alhora teñen una visió global de les necessitats de la col-lectivitat.

Encara que sense capacitat gestora, aquest retrobament de la fundó deis
ajuntaments permet tornar a plantejar molts aspectes oblidats durant les
époques de crisi i revolta. Es comencen a plantejar de nou temes relacionáis
amb la planificado, amb l'ordenació del territori, l'especialització productiva o
de servéis, la disponibilitat d'espais per a actes col-lectius, la recerca de
sistemes de formado o d'incentivació per donar resposta a les necessitats no
cobertes en el territori. En definitiva, moltes de les funcions d'una coordinado
que les diferents iniciatives sorgides de les inquietuds i dinamisme de la societat
no podien abastar, ja que s'havien desenvolupat a partir d'aspectes concrets
que la situado precaria del moment reclama que algú reacciones.

Pero aquesta funció de fer de referencia del conjunt de la societat d'un territori
es produeix sense comptar amb el lideratge.rii la capacitat d'execució de les
propostes. És mes una funció técnica, d'assumir un paper de canalització de les
propostes que sorgeixen d'una societat molt activa i dinámica que és considera
a si mateixa prou madura i responsable per prendre les seves própies decisions.

5.5 Els veínatges turbulents
La situació de guerra, intolerancia, ¡nseguretat i por ha provocat la concentració
del poder deis estats en una cúpula molt redu'ída de persones i instítucions.

Les administracions locáis han perdut prácticament tota la seva capacitat
d'iniciativa, reduint la seva actuado a la de mers gestors de 1'entorn, sense cap
incidencia en l'activitat económica o la planificado del territori.

En aqüestes circumstandes, es pot considerar que les iniciatives de
desenvolupament íocal de fináis del darrer segle han desaparegut totalment. Ni
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es permet des de ('administrado central, ni hi ha cap moviment, des de la
societat o la classe política, que tingui la mes remota intenció de discutir la
necessitat de control i d'ordre que es precisa en aquest moment.

Les preocupacions principáis son l'ordre i la seguretat, i qualsevol iniciativa que
pretengui la mes mínima descentralitzacio o subsidiaretat en la gestió deis afers
públics, és immediatament considerada com una manera de afavorir els
enemics.
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1. Fonts de
finangament del
desenvolupament
local

2. Concertado
público/privada

3. Treballen xarxa

4. Organització i
mercat de treball

5. Els polítics i
¡'administrado

6. Participado
dutadana

Els mercats
triomfants
Reducció deis fonts
públics per la reducció
de les administracions
publiques.

Concentrado deis
centres de decisió,
nulla incidencia de
l'ámbit local.
Manca de preocupado
pels aspectes globalsi
per la cooperado.

Inseguretat i
desregulació, manca
d'organismes públics
d'ocupació.

Desprestigi deis gestors
públics, manca de
capacitat de renovado.

Desinterés generalitzat
per la planificado i
l'organització de la
societat.

Les cent flors

La situado de recessió
comporta la desaparició de
les fonts de financament.

La concertado des de
l'ámbit local inclou a tots
els implicats en la resollido
deis problemes quotidians.
Lesxarxes entre
associacions cíviques per
cobrirles necessitats
básiques son el motor del
nou desenvolupament
Bosses d'ajuda,
repartiment del treball,
adequació a les destres es i
habilitáis.

Els polítics locáis amb
experiencia de concertado
son els únics que
mantenen una certa
influencia.

Societat civil molt activa.

Les responsabilitats
compartid es
Increment de recursos de les
administracions locáis per a la
política de descentralizado i
subsidiarietat.

Consolidado de les experiéncies
de Pactes Territorials i Plans
Estraté gi es.

La dinámica de treball a partir de
la subsidiarietat i els Pactes
Territorials consolida el treball en
xarxa entre iguals per a la
resolució deis afers públics.
Gestió compartida entre
empresaris i treballadors deis
centres de treball, amb l'orientació
de la producció pactada en els
órqans de concertado del territori.
Renovado de la dasse política,
protagonizada perjoves amb
experiencia en la gestió local i la
concertado.

Participado molt activa tant en la
gestió deis afers quotidians com
en els órgans de concertado
organítzats pels Pactes Territorials
o els Plans Estratéqics.

Les societats de creacíó

La situado de crisi, desprestigi i manca
d'iniciatives de les administracions locáis
fa que els fons de la Unió Europea es
destinin preferentment a les
organítzacions cíviques.
La manca de lideratge del procés de
transformado i reacció a la crisi, deriva
en una actuado deis ajuntaments com a
gestors técnics de la concertado.
Sense una estructura formal de xarxes, a
partir del dinamisme de les cooperatives i
associacions cíviques, s'estableixen
relacions informáis a partir d'aspectes
concrets de la gestió quotidiana.
No es produeix una reforma del mercat
de treball, greus dificultáis per reconvertir
les empreses. Creado de noves
iniciatives de cooperatives.

Les administracions i els seus gestors
perden capacitat de lideratge i
d'incidéncia. Sois al final es produeix una
incorporado deis impulsors de les
iniciatives dviques per renovar les
administracions.
Necessitat d'actuar conjuntament per
resoldre els problemes individuáis. La
revolta i contestado no ha fet reaccionar
ais poders públics i ha catgut prendre la
iniciativa col-lectiva.

Els veínatges turbulents

Concentrado deis recursos en
les activitats de defensa i
seguretat.

Les necessitats de seguretat i
defensa concentren tot el poder
en un nucir molt reduít.

Qualsevol iniciativa de
descentralizado es considerada
com un favor a l'enemic.

La producció está en fundó de
les necessitats bél-liques.

Els polítics locáis son uns
gestors deis servéis básics,
sense cap iniciativa ni incidencia
en les activitats económiques o
d'organització de la vida local.

No hi ha una situació de
seguretat i llibertat per fomentar
la participado.
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CAPÍTOL 8.
Escenaris sobre el medi ambient i la sostenibilitat
a la Catalunya del 2010

Joan David Tábara

1. Introducció

La Fundació Jaume Bofill em demana que m'imagmi els futurs propers relatius a les polítiques
ambientáis i de sostenibilitat de la Catalunya de l'any 2010 a partir d'un conjunt de supósits
que es plantegen en un estudi realitzat per la Comissió1. Havent acceptat de bon grat aquest
repte que, per altra banda, em semblava prou estimulant i difícil, en les línies que presento a
continuació he intentat respectar el nombre d'escenaris i els pressupósits de partida de
cadascun d'ells, i que m'han vingut donats pels autors del trebalí i probablement serien
diferents ais quejo hauria triat si els hagués formulat des d'un bon comencament. A la vegada,
he procurat seguir l'estil forca desimbolt i el format narratiu de l'informe original. Amb aquest
plantejament, he situat les diferents histories a l'any 2010, tot relatant-les en passat i evitant a
la vegada aportar excessives dades quantitatives, ja que en tot cas serien errónies. Va! a dir
que en confeccionar aqüestes narratives he cregut oportú en algún moment de fer ús d'una
certa ironía, i fins i tot -espero- del sentit de l'humor . L'objectiu d'utilitzar aquest recurs
retóric no ha estat cap altre que intentar il-lustrar, i en alguns casos criticar, uns esdeveniments
o tendéncies que en tot cas s'haurien d'entendre com part de desenvolupaments hipotétics que
tindrien un abast molt mes ampli en el temps i en I'espai del que suposadament podria ocórrer
estrictament dins de l'ámbit cátala en els propers deu anys.

Com és sabut, els escenaris no serveixen per preveure el íutur, sino mes aviat per inventar-lo.
Com a poderoses fonts intel-lectuals que serveixen per sintetitzar, aprofundir o criticar formes
latents o possibles d'innovació i de canvi social, ens permeten imaginar situacions plausibles
derivades de conjunts de suposicions distints, encara que no completament incompatibles3.
D'aquesta manera, constitueixen uns instruments heurístics que ens ajuden a desvetllar
diferents lógiques socials i, per contrast, a posar de relleu els possibles resultáis il-lógics que es
podrien produir si una sola d'aquestes tendéncies s'acabés per imposar sobre les altres o es
portes a les seves ultimes conseqüéncies. La construcció d'escenaris ens permet observar
l'existéncia d'una pluralitat de racionalitats en joc en una mateixa situació i els perills que una
sola domini i s'erigeixi com a forma única de pensament o d'estructuració social. Altrament
dit, els escenaris no son tan instruments per pensar el futur com per a pensar elpresent.

1 G. Bertrand, et al. (1999).
2 Malgrat el risc evident de caurc en una certa extravagancia. No obstant, i com deia Freud (1960), la ironia i
l'acudit son unes estratégies fonamentals per descobrir la veritat.
3 Vegeu M. Asselt van, et. al. (2001); i J. R. Ravetz (1997), i pcl cas del tractament d'aquesta metodología en
aspectes de sostenibilitat, M. Asscll, van, et al. (1998); EEA (2001) i M. Manen (1998). Una visió sintética i
audac deis trets d'una possible socictat sostenible pot veure's a L. W. Milbrath (1996).



Les qüestions de medi ambient i de sostenibílitat no son cap excepció a aquesta regla. No hi ha
un sol futur ambiental, ni un sol camí vers la sostenibílitat, ni tant sois una sola ideología o una
sola racionalitat ecológica que ens dicti unívocament com hauria de ser la societat sostenible.
En els discursos i les practiques ambientalistas o sostenibilistes (per utilitzar uns termes mes
amplis que els ¿'ecologistas o conservacionistas) hi conflueixen una pfuralitat de visions,
d'agents i d'estratégies que responen a una multitud d'interessos i de valors que a la vegada
donen lloc a resultáis molt diversos. Per aquest motiu, he procurat recollir dins de cadascun
deis escenaris i de la manera mes amplia possible aquesta multiplicitat de fenómens no com un
catáleg complert i molt menys predictiu (sino solament indicatiu) del ventall de les hipotétiques
possibilitats de configurado social en la Catalunya del 2010. Al final de la segona secció,
s'adjunten un conjunt de taules il-lustratives mes extenses que pretenen complementar aqüestes
narratives i mostrar amb major detall la variabilitat deis descriptors que podrien acabar per
definir cadascun d'aquests fiíturs. L'objectiu d'aquestes taules no és cap altre que proveir un
suport addicional per a l'análisi integrat -l'únic possible en materia ambiental i de
sostenibílitat- en un camp extremadament complex i incert i on els excessius reduccionismes
acostumen a ser molt tan freqüents4. Així dones, en les següents línies he cregut mes
interessant concentrar-me en la confecció deis diferents escenaris i obviar el repás de la xarxa
d'actors i de polítiques que actualment es troben presents a Catalunya. Una rao addicional que
m'ha portat a adoptar aquesta postura és el fet que els supósits de partida proveíts per la
Comissió per a cadascun d'aquests escenaris no s'ajusta a cap de les situacions que ara
presenciem a Catalunya. Encara mes, per a la confecció d'aquestes íuturs no és estrictament
necessari haver de partir d'una descripció detallada de la realitat actual d'un present que es
fonamenta en altres pressupósits (la qual cosa suposaria afegir un altre escenari, potser el mes
"probable" ¡"realista")5.

En efecte, aqüestes 'cartes des del futur' no representen desenvolupaments hipotétics
excloents entre ells (un mateix fenomen o procés es podría donar en diversos escenaris), ni
exhaustius (no he pretés esmentar la totalitat de situacions que es podrien produir, sino les mes
representatives), ni en cap cas uns son mes probables que altres. En realitat, si d'alguna cosa
podem estar-ne ben segurs i amb tota probabilitat, és que cap d'aquestes situacions es produirá
en el futur, o altrament dit, que cap d'elles es produirá en les formes que ara ens podem
imaginar. Com a molt, podem encetar una discussió a partir de la crítica implícita o de les
noves opcions plantejades per intentar orientar I'estrategia de canvi social vers una o altra
direcció amb Pesperanca d'assolir o evitar determináis resultáis, que en tot cas estaran sempre
subjectes a la contingencia. De fet, tal i com es va veure amb els esdeveniments de setembre de
2001, el futur immediat sempre estará subjecte a sorpreses i I'esdevenidor sempre será molt
mes divers, molt mes complex, i molt mes dens del que ara podem imaginar.

4 És del tot impossible, a mes de contraproductiu, imaginar de manera separada el futur de les polítiques
ambientáis i de les accions per millorar la sostenibilitat a Catalunya de Pestat real del medi ambient i de les
condicions reals que fan sostenible un desenvolupament a Ilarg termini basat en parámetres com la qualitat, la
seguretat o Pequitat intergeneracional. És per aquest motiu que tant en les narratives com a les taules s'han
inclós referéncies a ambdós classes d'aspectes, els reals i els socialment o políticament construits.
5 Per a un balanc fet a fináis deis noranta sobre el medi ambient a Catalunya des de la perspectiva
social, v. D. Tábara (1998); i sobre les intencions de la Comissió Europea en materia ambiental pels
propers 10 anys, v. European Commission (2001).
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II. El medí ambient, la política ambiental i la sostenibilitat a Catalunya l'any 2010
segons els cinc escenaris.

II I. Segons els mercáis íriomfanís

Ara, al final de la década deis anys deu, els suposats "principis de lliure mercat" s'han acabat
imposant de manera generaiitzada al nucli de les societats occidentals, i s'han estés fíns arribar
al conjunt de l'economia global. El món de l'any 2010 és un món de "model únic", que tendeix
a la universalització deis valors, de les necessitats i de l'estil de vida occidentals altament
consumidors de recursos naturals i generadors de contaminació. La política internacional
basada ravene de la utopia creixementista -creure que mes de sis bilions i mig de persones
podien teñir accés ais nivells de consum propis de {'American way of Ufe unida a la filosofía
predominant del "govern per part del mercat" ha tingut unes conseqüéncies desastroses per
ais ecosistemes regionals i globals. Durant els darrers 10 anys, el reduccionisme i la
competitivitat económics han anat prenent un paper predominant i s'han descuidat gairebé del
tot altres qüestions fonamentals per la fábrica de la societat, com son els aspectes socials i
ambientáis. A Europa, de la mateixa manera que a Catalunya, els estats i les agencies
governamentals s'han anat debilitant i desorganitzant any rere any fins al punt que, finalment,
han estat totalment incapacos de proveir els servéis básics de benestar i seguretat socials i
ambientáis que existien a fináis del segle vint. El resultat inevitable ha estat l'acceleració d'un
creixent procés de subdesenvolupamení insostenible que ha seguit traspassant, al final de la
década, el problema ambiental -cada vegada mes greu i irreversible- a la generació següent.
Segons un crític i famós columnista del The New York Times, el lema que millor defineix els
nous temps és: "no penseu en les generacions íutures, elles ja pensaran en nosaltres...."

Davant la nova situació global, els actors socials, tant individuáis com organitzats, públics o
privats, no han tingut cap altra opció que la de "competir o morir". A la práctica aixó ha
derivat en la inversió de gairebé tots els mitjans socials disponibles -polítics, tecnológics i fins i
tot educatius- a l'any 2010 al servei de les noves demandes del mercat. Les Universitats, per
exemple, han signat convenís amb les grans empreses de la biotecnología i de la informática a
fi de poder garantir I'expansió deis seus mercats en una economía (no una societat) que ara es
basa en el "coneixement" (per consumir). Les noves tecnologies de la informado, per exemple,
s'han utilitzat principalment per multiplicar i satisfer unes "necessitats" que han augmentat
exponencialment. I per la seva banda, els governs -tant locáis com estatals- soíament han
pogut respondre a aquesta expíosió del mercat intentant trobar formes corporativistes de
coHaboració amb les grans multinacionals per la provisió d'una insaciable demanda per part
deis ciutadans, ara convertits en uns mers consumidors.

No obstant, i al contrari del que es podría haver esperat fa uns anys, el discurs ecologista
internacional no ha desaparegut del tot. Ideológicament, no a la práctica, és ciar, s'ha imposat
una interpretació barroera de l'ecologisme liberal, i s'ha utilitzat estratégicament per defensar
uns suposats principis de la "llibertat natural" que pretenen justificar políticament accions que
ben poc teñen a veure amb la conservado de l'entorn o la milíora de la sostenibilitat. De fet, el
mateix éxit de l'expansió deis mercats ha estat possible grácies a Thabilitat de les grans
empreses, amb l'ajut explícit de 1'administrado, d'incorporar i fomentar determináis aspectes
"verdosos" en els processos de producció i consum, del márqueting i de la imatge. Al llarg
d'aquest període, Tanalfabetisme i el cinisme ambientáis han estat desorbitáis. Arreu ha
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proliferat un nou llenguatge, basat en els discursos simbólics i funcionalistes de les
corporacions transnacionals i els mitjans de comunicado, que pretenen integrar pols
completament contradictoris en materia ambiental. Sobresurten, per exemple, la cascada
d'anuncis i la propaganda empresarial sobre els nous "cotxes ecológics", els avantatges de la
"benzina verda", de ia "intensificado sostenible de l'agricultura", o fins i tot deis "organismes
modificáis genéticament produits de manera sostenible". Davant de tanta conflisió ideológica
els governs han optat per defensar un laisser-faire ecológic general, tot confiant la política
ambiental a "la má invisible de les liéis naturals"... del mercat. Segons el darrer i gran best-
seller "The Free Natural Market", catecisme internacional deis ecologistes liberáis publicat el
2008, amb les noves mesures liberitzadores "Global 2010" establertes a la darrera ronda de
POrganització Mundial del Comerc, será possible quadruplicar 1'eficacia en Tus de recursos
naturals i reduir a la meitat la contaminació mitjancant el lliure mercat, ja que la producció
acabará situant-se en aquelles zones on els recursos son mes abundants i la seva producció
comporti un menor cost energétic i ambiental. (No obstant, encara queda alguna veu crítica
amb poca presencia mediática que argumenta que aquests principis segueixen ignorant els
costos ambientáis de la distribució de recursos).

Per la seva part, a Catalunya, la privatització deis servéis de millora ambiental ha resultat en
l'aparició d'una munió d'instruments d'intervenció pública i la formació de nous actors socials
orientats a l'obtenció de notables guanys de l'explotació privada de béns ambientáis, molts deis
quals antany eren de gestió, d'accés o de propietat publiques. Ara per ara, al 2010, per accedir
a la major part deis espais de l'antic Pía d'Espais d'Interés Natural (PEIN) cal abonar els
respectius imports d'entrada. La comptabilitat d'eco-gestió, que valora l'actuació ambiental de
l'empresa en unitats monetáries i permet decidir les accions ambientáis en fundó de criteris de
rendibilitat económica, s'ha estés molt rápidament en els darrers anys, i fins i tot, no solament
és utilitzada per un gran nombre de grans companyies, sino també per part de la mateixa
Administració. Igualment, la major part de la política ambiental catalana actual es realitza
mitjancant acords voluntaris amb empreses multinacionals, ['exigencia o el control deis quals
per part de I1 Administrado o els ciutadans és gairebé impossible de portar a terme. Les grans
consultories internacionals (com Vaginse'n & Consulün que han acabat fent totes les Agendes
Locáis 21 de Catalunya) dominen ja tota la política ambiental catalana, de tal manera que el
Departament de Medi Ambient, ara molt minvat, ha acabat per externalitzar la major part de
les seves funcions, ara prácticament confinades a exercir una certa presencia mediática en
períodes electorals i en dies "eco-festius" (e.g.: dia de l'arbre, deis ocells o de la resurrecció de
la sardina).

Tanmateix, l'increment del malestar, de la contaminació i del nombre de riscos relacionats amb
el medi ambient s'han multiplicat arreu, a conseqüéncia d'haver compromés notablement la
seguretat deis sistemes de producció, de distribució i de consum a canvi d'obtenir una major
rendibilitat. Així, per exemple, els responsables de Paeroport del Prat celebren enguany que
s'hagi assolit el record estival de cinc milions de passatgers al mes, equiparant-se a les ciutats
asiátiques com Taiwan i Singapur. No obstant, el nombre de cáncers de pulmó i de persones
amb problemes d'estrés i d'oida al municipi del Prat del Llobregat s'ha multiplicat per quinze en
els darrers 10 anys. Ara ja pocs recorden quan la cinquena pista de l'aeroport era un delta i hi
havia aguaits per a Pobservació d'ocells: Pany 2006 un gabinet privat de reconegut prestigi va
escriure un informe molt creíble que demostrava la idoneítat ecológica (es va oblidar de la
social) de transportar els aiguamolls del Llobregat cap a la Tordera. De la mateixa manera, la
qualitat de les platges catalanes, ara forca malmesa, solament queda garantida en aquelles
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poques platges allunyades deis grans nuclis urbans o de la infinitat de ports esportius en
fiincionament i que teñen un carácter privat, exclusiu i disposen de sistemes propis de neteja.
El pare automobilístic a Catalunya també ha augmentat molt (especialment després deis darrers
accidents al metro i ais trens de rodalies), fíns arribar gairebé a un volum total a Pentorn deis 5
milions de vehicles en füncionament, deis quals mes de la meitat circulen per l'Area
Metropolitana de Barcelona. La qualitat de Taire s'ha deteriorat greument, i TAjuntament ha
hagut d'incrementar les seves campanyes, sobretot dirigides ais nens i a la gent gran, per a que
prenguin les degudes precaucions i no surtin de casa si no és del tot necessari durant els dies,
cada vegada mes freqüents, de fort smog. La situado es veu agreujada per la minvada
capacitat del consistori i de la Generalitat per portar a terme unes ITV eficients a causa de
I'obsolescencia de la maquinaria, la debilitada capacitat de l'Administració, i els continus
conflictes deis treballadors d'aquestes instal-lacions.

Així dones, en els darrers deu anys, davant del deteriorament de la qualitat ambiental i social
de les grans ciutats, i en especial de Barcelona i rodalies - unit a l'increment de renda de les
classes mes benestants-, s'ha produít una emigració massiva de la població urbana cap a árees
de la periferia. La pressió urbanitzadora ha estat tan forta, les expectatives de guanys
especulatius tan elevades, i els governs locáis tan débils i poc fiscalitzats per la ciutadania, que
els ajuntaments de la tercera corona no han fet altre cosa que autoritzar contínuament noves
edificacions en espais que abans eren consideráis indrets no urbanitzables o fins i tot,
compresos dins del PEIN. Aixó ha incrementat els riscos d'incendis deis pares de la Diputació
de Barcelona, ara molt abandonáis i mal gestionats, deis quals mes de la meitat ja han sucumbit
a les flames en els darrers cinc anys.

Peí que fa a la política electoral, Catalunya segueix a l'any 2010 sense teñir cap partit
ecologista consistent. De fet, i segons les darreres enquestes, el 80% de la gent creu que
encara que aqüestes formacions polítiques estiguessin al parlament, tampoc podrien arribar a
fer res per revertir la present situació. Les poques associacions conservadonistes que encara
queden al país, continúen essent liderades pels mateixos dirigents que fa una década, tots ells ja
amb edats que ratllen els seixanta anys. Les Universitats ja fa molts anys que van paralitzar els
estudis de ciéncies ambientáis, i els pocs que queden es dediquen a matéries com l'eco-disseny,
el márqueting ecológic, o la implementació de les ISO 14001, donat que s'ha provat
sobradament que aqüestes matéries teñen efectes molt positius sobre les vendes deis productes
catalans enfront deis competidors "no ecológics" procedents de paísos del tercer món. Així
dones, el consumerisme verd es converteix en una de les poques opcions "d'acció ambiental11

per part del públie, donada la desvertebració i desconfianca social deis ciutadans davant de les
institucions polítiques en general.

Per altra banda, solament ha estat possible donar abast a la desorbitada demanda de recursos
naturals, d'aigua i d'energia per part deis consumidors de Catalunya grades a la penetrado de
empreses multinacionals que treballen amb creixents economies d'escala i també grácies a
l'acabament d'infraestructures faraóniques, com foren les ampliadons del port i de l'aeroport
de Barcelona, el transvasament d'aigua del Roine o la construcció de la segona
superincineradora del Prat. Ara, Barcelona es vanagloria de comptar amb el port que absorbeix
mes tránsit intercontinental lúdic i industrial de la Mediterránia. Malauradament, pero, la
Generalitat ha hagut de prohibir la venda de peix de la costa, a causa deis continus accidents i
vessaments de petroli derivats del moviment tan intens de vaixells i el vessament continu i
descontrolat ais rius deis fangs de les incineradores i de residus de tota mena. A la vegada, i
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per les mateixes raons (a les que cal afegir l'increment de plagues de meduses i d'algues
roges), els ajuntaments de tot o part del litoral proper al Port, incloent-t'hi la mateixa ciutat
comtal, han hagut de prohibir el bany al públic per raons de salubritat.

Específicament i peí que fa al consum d'energia, les multinacionals de les energies renovables
(com Alcoco-BP, dedicada principalment a l'aprofitament del sol i del vent) han format un
consorci amb European Petroleum que garanteix l'abastament conjunt d'electricitat i de
benzina per Catalunya almenys durant els propers 10 anys a preus molt competitius. No
obstant, i malgrat les noves infraestructures hidráuliques, l'aigua s'ha convertit en un bé molt
car, donat que la construcció del sistema de canonades procedents de Franca ha estat financat
amb diner privat. Ara per ara, moltes de les fonts de Barcelona solament funcionen en diades
molt assenyades i amb previ acord del pagament de quotes establertes entre els veíns.

En definitiva dones, en el cas de Catalunya, al llarg de la passada década i el conjunt
d'indicadors ambientáis i de sostenibilitat han empitjorat notablement, excepte en aquells
sectors i::en aquells "oasis" reserváis a la gent benestant, on ha estat possible implementar
mecanismes de mercat i comprar qualitat i seguretat ambientáis. El consum de recursos
naturaís i d'energia ha continuat pujant a uns costos relativament alts pero menors a
l'increment de la renda i deis preus, per la qual cosa, i a causa del comportament d'aquestes
demandes (especialment en sectors com el transport o el turisme), qualsevol intent per una
utilització mes ecológicament racional deis recursos ha fracassat. La conservado de les zones
naturaís que encara queden ha estat en part possible grácies a la seva privatització, tot i que
aixó ha provocat una intensa fragmentació i forta disminució respecte de la que hi havia a
fináis del s. XX. L'acabament d'algunes de les grans infraestructures de transport en els seus
plans mes megalómans, com ha estat l'aeroport i el port de Barcelona i de Tarragona,
juntament amb la construcció del nou "eix lateral" ha accelerat tant la degradado ambiental del
litoral com la completa transformado del món rural a l'interior de Catalunya. ParaHelament,
s'ha produít una reducció drástica del pressupost del Departament de Medi Ambient així com
de les seves competéncies, moltes de les quals han passat ais Departaments d'Indústria,
Comerc i de Turisme. Amb tot, un comité molt reduit i selecte d'experts en desenvolupament
sostenible (tot sigui dit, d'avancada edat) encara aconsella de manera tancada, simbólica i
tecnocrática les engomes del que queda d'una política ambiental catalana molt debilitada,
reservada a netejar i minimitzar a posteriori els impactes mes urgents d'una activitat
económica frenética i fora de control.

//. 2. Sezons les cent ftors

"El govern ha perdut el control del govern!", "les multinacionals han mort!", "visca les
ONGst"... Amb aquests crits concloíen a l'uníson el conjunt de presidents la coalició
d'associacions no governamentals catalanes "Per a un Món Sostenible", reunides a Sabadell el
maig del 2010. Aquesta coalició ha arribat a aplegar a mes de sis mil organitzacions locáis de
tota mena unides sota Pideal de la sostenibilitat. Davant d'uns niveils de participado ciutadana
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mai vistos anteriorment, alguns ja parlen de la Segaría Renaixenga Catalana, la Sostenibilista.
Amb tot, pero, aquest optimisme i vitalitat que experimenta la ciutadania al nostre país
contrasta amb l'apatia i ineficacia general de les administracions tant a la Unió Europea com a
Catalunya per canalitzar aquest potencial de canvi vers el reforcament d'unes institucions que
facin veritablement sostenible i a llarg termini les noves iniciatives d'integració ecológica,
social i económica en I'ámbit nacional. A mes, sembla com si algunes comarques de Catalunya
haguessin preferit quedar-se completament al marge d'aquesta revolució cultural i política i
romandre passivament en la recreado del mite ruralista de "la caseta i l'hortet".

La societat catalana, dones, evoluciona de manera dual, procés que és a la vegada resultat de
diferents factors i que es fa palés de maneres distintes. Per una part, l'emergéncia d'una
societat civil virtual global, facilitada per l'enorme avene en les noves tecnologies de la
informado, va permetre desvetllar i aturar tot un conjunt d'irregularitats i delictes flagrants
contra els drets humans i el medi ambient que les muítinacionals realitzaven de manera
continuada en les seves operacions d'expansió de mercats. Després de les dures sentencies
dictades peí Tribunal Internacional de Justicia el 2009 que, entre d'altres coses, van obligar a
dividir les 500 empreses mes grans del món, a fer efectiu el pagament de fortes sancions a les
que van vulnerar les Liéis a Favor de la Mi ero-competencia de Mercat, o a inspeccionar per
part d'advocats independents experts en drets civils i ambientáis els consells de direcció de les
muítinacionals, ara el món entra en una situació completament diferent a la que havíem vist fins
ara: en el 2010, la comunicació económica i comercial prácticament ha desaparegut, un
nombre creixent d'individus que abans eren uns mers consumidors ara comencen a ser
ciutadans participatius i conscients deis problemes socials i ambientáis (malgrat que no voten
ni participen en el sistema electoral) i els governs nacionals i regionals s'han alliberat en bona
part de la tutela de les grans muítinacionals (encara que aixó no s'ha traduít en una major
eficiencia de 1'Administrado).

Per tant, Patomització de Pactivitat económica, unida a la inoperáncia de 1'Administrado i la
nova actitud cívica localista per part del públic, ha portat a la creenca generalizada que en el
segle XXI els governs son cada vegada mes innecessaris per resoldre els problemes coMectius.
En el cas de 1'administrado ambiental catalana, aquesta ha estat completament incapac de
crear el nou Departament per a la Sostenibilitat que tant demanava la ciutadania. El vell
Departament de Medi Ambient, encara en funcions, continua promovent la construcció de
depuradores i d'altres infraestructures de final de canonada (reparadores o minimitzadores de
1'impacte a posteriori) enlloc de portar a terme una decidida política de prevenció deis
problemes ambientáis abans que aquests es produeixin. De fet, les idees relatives a la integrado
ecológica, social i económica, desenvolupades ja fa mes de vint anys, mai acabaren d'entrar en
els plantejaments reaís de la política catalana. Arees com Penergia nuclear o el transpon
segueixen estant en mans de Conselleries apartades del missatge ambiental i sostenibilista. En
general, durant tot aquests anys, s'ha optat per esperar i mirar, tot actuant de manera reactiva
al reguitzell de desastres ambientáis que haurien pogut evitar-se mitjancant la participado
proactiva de PAdministrado i la seva coordinació amb el conjunt deis nous actors socials.

Ates que el nivell de confianca en les institucions publiques es troba sota mínims, també
Pabstenció en les darreres conteses electorals ha arribat a assolir percentatges alarmants,
situació que ha afectat els partits ecologistes, encara inexistents. Aixó no obstant, s'ha
compensat, en certa manera, amb la proliferació de noves formes de reivindicació ciutadana
molt diferents, imaginatives i alternatives al sistema electoral, ara molt deslegitimat. Un
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exemple d'aquestes noves vies d'acció és el fort increment d'"insubmisos tributaris per raons
de sostenibilitat", els quats han arribat ja a superar el 30 per cent de la poblado. Es tracta de
persones que es neguen a participar amb els seus impostos en el financament deis exércits, de
centráis nuclears, o fms tot de les autopistes, aeroports o aparcaments municipals. Davant
d'aquesta amenacadora desobediencia civil, i a ñ de també contribuir a recuperar una mica la
malmesa confianca de la població en l'organització de PEstat, 1'Agencia Tributaria está
pensant de fer dues classes de declaracions de renda i d'impost de societats: una pels
sostenibilistes i una altra per creixementistes (és a dir, els que encara teñen fe amb el "business
as usual").

Aquesta forta embranzida a Factivitat cívica, local i alternativa s'ha traduit també en un
conjunt d'accions orientades a allargar la durabiíitat deis productes de consum, utilitzar les
fonts d'energia local, reduir els residus de tota mena, incrementar la utilització comuna de
béns fins ara d'ús privat -com els automóbils o les Tentadores-, o fomentar la reutilització i
capitalització intergeneracional de patrimonis com la vivenda. Així, FAssociació Catalana per
una Construcció i Urbanisme Sostenibles, ha signat un acord amb La Caixa Verda de Crédit
Local per la construcció de 30 illes ecológiques al Poblé Nou de Barcelona. Aquests conjunts
residenciáis compten amb tot un seguit de servéis comunitaris que eviten la generació i el
transport de molts residus, milloren Feficiéncia en Fus de recursos i fomenten molt
positivament el sentiment comunitari i de pertinenca al barri. A mes, entrar a viure en aquests
pisos, que son de gran qualitat i durabilitat, costa la meitat que els altres, donat que es poden
financar amb crédits molt assequibles de fins a 100 anys dividits en 4 quotes de 25 i que poden
ser traspassades de generació en generació sense pérdues económiques ni per part de la Caixa
Verda ni per part deis inquilins. Per altra banda, aquest procés ha estat unit a una major
descentralizado en la producció d'energia, sobretot a través de la creado de autogeneradors
familiars captadors de vent i sol ais nous eco-barris. De fet, aquesta descentralització
energética s'ha estés a bona part deis habitatges de Catalunya, i ha estat indirectament
afavorida per Festancament del corriere mundial i Fincrement deis preus deis combustibles
fóssils (principalment petroli i gas).

Aitaí transformació social també s'está traduint en canvis substantius en els estils de vida deis
ciutadans catalans, els qual es mostren cada vegada mes preocupáis per aconseguir una
alimentació saludable basada en productes derivats de Fagricultura biológica, i que sobretot
hagin estat obtinguts Iocalment. Les darreres manifestacions dirigides contra Monsanto,
Novartis, Kellogs, o d'altres multinacional que fabriquen o utiíitzen organismes transgénics en
els seus productes, així com la creado de nombrosos "mercats d'autosuficiencia" basats en el
bescanvi d'aliments de produccions própies, mostren el creixent rebuig a tot alió que suposi la
introducció de les empreses multinacional o la importado intercontinental de mercaderies en
el sector agro alimentan. Per aquests motius, s'ha limitat la comercialització d'una enorme
quantitat d'aliments procedents d'Asia i América, com és el peix o el marisc congeláis, la fruita
o la verdura fresques, i els cereals, i en especial la soja i el blat de moro transgénics. Tot aixó
ha obert noves oportunitats per al desenvolupament económic de les zones rurals, que ara
reben menys competencia deis mercats llunyans. Per aquest motiu, molta gent está abandonant
la ciutat per comencar a dedicar-se a Fagricultura i la ramaderia ecológiques, els productes de
les quals teñen una gran sortida en els nous mercats locáis d'autosuficiéncia.

Finalment, i peí que fa a Fevolució real en Festat del medí ambient, val a dir que aquest també
ha seguit un desenvolupament dual. Si bé en algunes árees de Catalunya hom pot observar



notables avéneos molt localitzats, com ha estat el cas deis sectors de l'agricultura o la
ramaderia, en canvi, en altres, i en especial en aquells aspectes que requerien la coHaboració
d'un bon nombre d'institucions publiques i privades a nivell europeu i cátala, les coses han anat
indubtablement pitjor. Moltes persones critiquen que tot aquest moviment ciutada al llarg de la
darrera década ha respost mes aviat a una "racionalitat emocional" i de carácter comunistarista
que a una "racionalitat instrumental" dirigida a solucionar de manera efectiva els problemes
ambientáis i de sostenibilitat que s'han plantejat. En realitat, i malgrat la miríada d'inquietuds i
de manifestacions per part del públie sobre aqüestes qüestions, la ciutadania no s'ha acabat mai
de trobar les formes adequades per articular les seves demandes i per proposar accions clares i
contundents per tot el territori cátala. Quan es tractava de proposar mesures en aquest sentit,
tot eren paraules grandiloqüents i bones intencions, que han acabat, pero, en el no-res quan en
la seva implementació era de menester la intervenció d'una institució potent, com una empresa
multinacional o la mateixa Administrado. Certament, avui en día tots vivim en una Catalunya
molt mes ineficac i rural que en la que vivíem a fináis del s.XX, encara que molt mes amable,
molt mes relaxada i on hem redescobert els valors profunds del nostre poblé, del nostre barrí, i
fins i tot, deis nostres veins...

//. 3. Responsabilitats compartidos

"El treball per temps és esclavitud, recuperem la llibertat!". Aquest és el lema utilitzat en les
darreres conferencies sobre Temps i Sostenibilitat al Centre de Cultura Contemporánia de
Barcelona que resumeix bona part de les noves inquietuds presents en la reorganització del
mercat i del treball de la societat catalana a fináis deis anys 10.6 Les noves iniciatives per la
reforma laboral promouen la reducció al mínim del treball per hores a fi que sigui substituí!,
amb els mateixos avantatges socials, peí treball a preu fet. Els darrers estudis de FInstitut de
Recerca Social per la Llibertat, la Responsabilitat i la Sostenibilitat (IRSLRS) han demostrat
que les persones que treballen a preu fet i/o de manera liberal no solament treballen mes i de
manera mes eficient, sino que també son mes responsables socialment, mes capaces de
contribuir al bé comú i mes conscients peí que fa ais problemes ambientáis i de sostenibilitat.
Ateses les indiscutibles evidencies presentades per rIRSLRS sobre els beneficis d'incrementar
a Catalunya el nombre d'aquesta mena de ciutadans, molt mes participatius i innovadors, ja
s'ha admés a trámit a la mesa del Parlament la nova Llei per rAlliberament de Temps en el
Treball.

De fet, aquest moviment per una major i veritable flexibilització del treball basada en criteris
socials i ambientáis, i no únicament económics, és solament exponent de tot un moviment de
debat molt mes ampli i extraordinari. Consisteix en un procés de cooperació i de consulta
entre els diversos actors socials, dirigit a aprofundir, connectar i redefinir tot un conjunt de
responsabilitats que la societat catalana vol assumir tant a nivell local com global. En aquest
sentit, la celebració anual a totes les comarques catalanes deis Fórums de Reflexió per a la
Sostenibilitat, que van sorgir originalment de les reeixides Agendes Locáis 21, va activar

6 Dcc aquest parágraf a la inspirado rebuda peí professor Antoni Domenech en motiu del seminan sobre
Treball. Racionalitat i Sostenibilitat celebrada el 18 d'octubre de 2001 al Centre de Cultura Contemporánia de
Barcelona.



enormement la participado de multitud de nous actors en iniciatives com el financament o la
innovado social per al desenvolupament sostenible.

Un exemple d'aquest nou clima d'entesa i de voluntat entre els diferents agents socials es troba
en les bones relacions que P Administrado manté amb els promotors immobiliaris. Els acords
presos entre ambdues parts el 2007 van permetre aprovar una contundent legislació per a la
promoció de cases ecológicamení intel-ligents. Segons les noves Ileis, tota edificado de nova
planta havia de disposar d'un seguit de sistemes que permetessin la reutilització, minimització i
la millora en la eficiencia de I'ús de recursos naturals. Així: va ser possible millorar
enormement els sistemes de canonades duals per a aigües grises, la instaMació de panells per a
l'aprofitament d'energia solar, i que es generalitzés Paprofitament d'aigües fecals per a la
creació d'adob, (o fins i tot, la implantació de sistemes d'eliminació d'excrements humans
que no requereixen d'aigua). De la mateixa manera, van proliferar els comptadors d'aigua
familiars que permetien ajustar de manera flexible el consum d'aigua o la pressió de
determinades aixetes a uns límits diaris establerts pels mateixos residents o en fimció de
criteris establerts dins de cada comunitat de veíns. I en conseqüéncia, aquelles unitats familiars
que han.-aconseguit uns nivells d'estalvi d'aigua superior al 5 per cent anual durant cinc anys
han arribat a obtenir una bonificació equivalent al seu consum d'aigua durant tot un any.

Els canvis de relacions en el sistema productiu també han arribat, i des del punt de vista
ambiental molt positivament, a l'estructura del sector energétic, la qual té molt poc a veure
amb la que hi havia a fináis del segle passat. Ara, els consumidors de tot Catalunya teñen
Poportunitat de triar entre diferents formes d'energies renovables i d'escollir entre diversos
proveídors de cadascuna d'elles. A Catalunya operen ja 10 companyies proveidores
d'electricitat "verda" i ja no és possible adquirir electricitat d'origen nuclear ates que aqüestes
centráis foren tancades ja fa quatre anys, la qual cosa ha fet la producció i comercialització
d'energies renovables molt mes competitives. A mes, ara per ara, per tot Catalunya es
distribueix "benzina neutre de CO2", és a dir, una benzina una mica mes cara, pero que destina
una part de Pimport del preu a la plantació d'una quantitat d'arbres per a la fixació de carboni
-sobretot a les zones tropicals desforestades- equivalents a les emissions mitjanes de CO2 per
litre consumit. Per altra banda, a Barcelona tots els transports públics funcionen amb energies
renovables, bona part produides localment, com ha estat mitjancant el total aprofitament del
biogas que emet Pabocador del Garraf o a través deis panells solars instal-lats a la majoria de
les teulades de la ciutat.

Les noves formes de coHaboració entre els diferents actors socials interessats en la millora del
medi ambient i de la sostenibilitat han donat lloc a coalicions i complicitats del tot
inimaginables fa pocs anys. Així, per exemple, PAlianca Intergeneracional Catalana per a la
Sostenibilitat (AICS) ha ideat tot un seguit d'oportunitats de treball molt noves i efectives on
la gent gran i els joves participen conjuntament en la provisió de múltiples servéis per a la
millora del medi ambient i la sostenibilitat. Entre elles, hi figuren tasques concretes com la
vigilancia i la conservado d'espais naturals, la creació de microreserves per a la conservado de
la biodiversitat municipal, la prestació de servéis de consultoria ambiental doméstica per a les
llars individuáis, o fins i tot, cursos i xerrades d'educació ambiental intergeneracional, orientats
a la conservado, recuperació i actualització d'estils de vida, de valors i de tecnologies
d'antanyja oblidats pels joves d'avui pero que demostradament eren molt mes sostenibles que
els que fem servir en el present.
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Aixó no obstant, el major protagonisme conferit ais diversos actors socials i al públic en
general també ha portat alguns efectes inesperats per a la propia Administració. L'increment
de la participació ambiental de la ciutadania va permetre portar a la llum pública alguns casos
de corrupció infringits dins del propi Departament de Medí Ambient, abans que es convertís en
Tactual Departament per a la Sostenibilitat. En concret, es va arribar a detectar que els
funcionaris del Departament es dedicaven a malgastar sumes astronómiques de diners públics
en organitzar llargues i fastuoses conferencies internacionals en paísos del Carib, les quals no
tenien cap mena de justificado política o científica. Afortunad ament, i grácies a la recent
creació de 1*Agencia Ambiental Catalana, la major provisió de recursos económics invertits en
el síndic de greuges ambientáis, i en la flamant Fiscalía per a la Sostenibilitat, és molt difícil
que a hores d'ara aqüestes situacions es tornin a repetir.

Tanmateix, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, els partits sostenibilistes (ara ja no es
diuen ecologistes, ja que van entendre que aquesta etiqueta era massa restrictiva) han pogut
incrementar notóriament la seva presencia parlamentaria, arribant a percentatges d'entre el 25 i
30 per cent de vot de l'electorat. De fet, aqüestes formacions han acabat convertint-se en
"partits frontissa", la coalició amb els quals ha estat necessária per poder formar governs
estables tant de dretes com d'esquerres. Entre les propostes defensades mes aferrissadament
pels partits sostenibilistes hi va haver la reforma fiscal ambiental, que finalment fou aprovada el
2005. Com a resultat, el nou sistema tributan ha redu'it drásticament el conjunt dMmpostos al
treball, ais beneficis i a la renda, a canvi d'augmentar els impostos al consum de recursos
naturals i a la contaminació. (Eís estudis fets a mitjans deis anys noranta ja demostraven sense
cap mena de dubte que tal reforma era plenament factible, i que podria donar grans avantatges
tant en termes d'increments d'ocupació com en millores de quaíitat ambiental). Així, a tall
d'exemple, la nova declarado de PImpost Ambiental de les Persones Físiques (IAPF) es
calcula, sobre la base del consum personal de quilograms equivalents de petroli (Kep), les
emissions personáis de dióxid de carboni (CO2) o el consum d'altres recursos o materials com
el sol o la generació de contaminants, en activitats com el transport, la calefacció o la
producció de deixalles domestiques. (Les calculadores personáis de CO2, que al principi eren
uns jocs molt populars i demanats pels nens a les escoles catalanes a mitjans de la década, han
acabat convertint-se en unes veritables tortures pels adults en els darrers anys). Igualment, els
impostos indirectes han acabat seguint els mateixos criteris de "qui contamini o qui consumeixi
recursos naturals no renovables, que pagui". En suma, la nova reforma fiscal ambiental ha
permés incrementar de manera espectacular I'ocupació (que ara es troba ais nivells mes alts
mai registráis), reduir el consum de recursos i esmorteir enormement I'impacte ambiental
derivat del creixement económic.

Per altra banda, a Catalunya, l'augment de la participació i de la consciéncia ambientalista s'ha
traduít en tot un conjunt de mesures conservacionistes sorprenents. El Pía d'Espais d'Interés
Natural (PEIN) ha passat d'incloure sois el 20 per cent del territori cátala que hi havia a la
década deis noranta al 70 per cent actual, en incorporar tot un conjunt de corredors biológics i
microreserves de propietat municipal fonamentals per a la conservado d'espécies com els
amfibis, els réptüs o els insectes. I no solament aixó, sino que totes les zones del PEIN están
ara vorejades per unes árees d'esmorteiment on no es permet l'ús de pesticides, la realització
d'activitats industriáis nocives, o la generació de residus tóxics o perillosos. Els productes
agrícoles i ramaders produíts en aqüestes zones teñen ara un valor altíssim, ates que s'ha
autoritzat la creació de la denominació d'origen i de quaíitat "PEIN". A mes, i donat que
Catalunya ha aconseguit teñir una major veu i presencia polítiques a BrusseHes, la Generalitat,
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a proposta de les principáis organitzacions conservacionistes del país ha liderat el reeixit
procés de creació del primer pare natural d'abast europeu. Es tracta del Pare Nacional
Europeu deis Pirineus, que compren gairebé la totalitat de les dues vessants francesa i
espanyola des de la Mediterránia fíns a i1 Atlantic. I per altra banda, i donat que la ciutadania
catalana es mostrava cada vegada mes preocupada pels impactes sobre la biodiversitat derivats
de l'alliberament al medí d'Organismes Modificáis Genéticament (OMG), el 2004 el Parlament
cátala va aprovar la llei de prohibició de la introducció i utilització en l'agricultura d'aquests
productes en tot el territori cátala.

En suma, dones, l'increment de la participado i de la col-laboració entre els diferents actors
socials, junt amb una administració molt dinámica i proactiva ha fet possible l'assoliment de
veritables avéneos en Ja qualitat del medi ambient i en els estándards de sostenibilitat. A la
vegada, el moviment de recomposició i reestructurado de responsabilitats que connectaven
aspectes globals i locáis també va donar lloc a una transformado radical en la mena de
relacions.que 1'Administració mantenia amb el conjunt d'actors socials. D'aquesta manera,
s'ha passat d'unes relacions de xantatge i d'engoliment de les agencies publiques per part de les
multinacional (on els polítics formaven part tácita deis seus organigrames empresarials) per
alliberar-se de les constants amenaces d'aquestes empreses (com les de no realitzar els plans
d'inversió locáis previstos), a un conjunt de relacions basades en un major diáleg, equitat,
obertura i bona fe. En aquest nou mónfeiig, tant les empreses com I1 Administració es mostren
mes afables, mes transparents i mes responsables que mai, actituds que han sorprés fins al mes
agut deis analistes poíítics de principis de la década...

//. 4. Socieíats Creatives

"I després de la revoíta... la benauranca". D'aquesta manera resumía la Comissaria de Medi
Ambient, Montserrat Pi i Boix, els resultats de les polítiques portades a terme dins del seté
Programa d'Acció Ambiental de la Unió Europea. L'inici del nou miHenni a Europa es va
caracteritzar per tot un conjunt de conflictes molt violents provocáis per la caiguda deis
mercats borsaris internacionals i peí fort increment de la desocupació, juntament amb les
contundents mesures deis diversos governs de la Unió orientades a contenir la despesa pública
i a flexibilitzar (per raons solament ecónomiques) el mercal de treball. El que en un principi
semblaven uns simples incidents aillats per part d'una colla d'exaltats, es va convertir en una
veritable.i violenta revolta del conjunt de la ciutadania europea. Davant d'aquesta situació, els
representants polítics europeus no van teñir cap altra sortida que acceptar tot un seguit
d'importants reivindicacions de carácter molt divers, entre les quals hi sobresortien les relatives
a les miílores ambientáis i de sostenibilitat.

Tanmateix, i en bona part com a resultat inesperat de les revoltes deis primers anys, un nou
sentiment de responsabilitat global es va apoderar de la ciutadania europea, la qual va
comencar a entendre que calía compensar les externalitats negatives del seu
sobredesenvolupament. El moviment anti-globalització, per exemple, prácticament va
desaparéixer després d'un cicle inicial de virulenta activitat i posterior decaiguda. De fet, i a
partir de l'any 2003, el moviment progressivament es va anar transformant en una nova xarxa
d'associacions mes petites, pero mes organitzades, que comencaven a definir les seves
propostes d'acció de manera molt mes concreta i en positiu. Entre elles, hi figurava el
moviment internacional per a la Renda Mínima Global (RMG) el qual va aconseguir, el 2008 i
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en motiu de la reunió conjunta de les Nacions Unides, del Fons monetari Mundial i els G-10,
l'aprovació de dues mesures espectaculars:- la creació d'una moneda internacional global
independent del dólar i controlada conjuntament per les autoritats de les cinc zones comerciáis
mes gran del món -el Globo- i el dret universal de tots els habitants del planeta a rebre'n una
quantitat mínima. (Val a dir que el financament d'aquesta RMG va ser possible a causa de la
práctica desaparició deis exércits a nivell mundial). El principal objectiu d'aquesta moneda fou
intentar evitar les pobreses extremes -base de la sostenibilitat- així com controlar, limitar i
evitar també la pérdua de rendes deis paísos del tercer món derivada de moviments
especuladors de capitals. La circulació del Globo i la posta en funcionament de la RMG van
reforcar moltíssim el sentiment d'identitat global deis europeus i deis catalans, tot injectant un
alé d'aire frese en els sentiments de competencia política deis ciutadans i en la confianza en les
institucions internacionals per tractar els urgents problemes de medi ambient i de sostenibilitat.

No obstant, i si bé han estat del tot indubtables els beneficis socials que aqüestes increíbles
mesures han suposat pels habitants del tercer món, no han estat exemptes de critiques, ja que
també han provocat alguns efectes inesperats o no desitjats en el primer món. En particular, i
durant els dos primers anys des de la seva implementado, s'ha produít un increment
espectacular en la demanda global de recursos i de materials, així com en els preus de l'energia
i del transport a Europa. Davant la nova situació, les protestes per part deis grups mes
conservadors (que creuen que els paísos rics no han de financar el desenvolupament sostenible
deis paísos mes pobres) no s'han fet esperar. Segons ells, IMncrement de la renda mitjana de les
poblacions mes pobres del món ha fet augmentar encara mes la pressió sobre els ecosistemas
globals i locáis i, per tant, enlloc d'haver millorat els aspectes de sostenibilitat els ha
empitjorat.

Aquesta mena de debats tan transcendentals son exponent de la confluencia de tota una serie
de circumstáncies i de transformacions socials on, segons les enquestes, la gran majoria de la
població creu que no vivim pas ni de cap de les maneres en el millor deis mons possibles i
demana urgentment trobar formes per canviar-lo. De fet, la gran proporció del públie creu
fermament que tenim a má moltíssimes possibilitats senzilles i fácils per "salvar el planeta". En
el cas de Catalunya, en concret, tot i que els conflictes de principis de década i el nou
"despertar ambiental i per a la sostenibilitat" van arribar una mica mes tard, els resultáis no
foren ni menys intensos ni menys espectaculars. Mostra d'aixó foren els canvis que es van
produir dins de la Universitat. Així, per exemple, a moltes facultáis d'economia, especialment
durant els anys 2003 i 2004, es van fer enormes fogueres de Sant Joan amb els manuals
d'economia de primer i segon curs que es basaven amb el model de competencia perfecte. De
fet, aquests llibres van ésser rápidament substituios per uns altres manuals basats en nous
models de solidaritat perfecte i que, naturalment, contenien aspectes relatius a i'equitat
intergeneracional, ais límits al consum de recursos globals o a la perspectiva sistémica
ecologia-economia de la sostenibilitat. El moviment s'estengué també en altres facultats i
disciplines amb tanta empenta i tan bons resultáis que, finalment a l'any 2006, es va crear la
primera Universitat Catalana per a la Sostenibilitat.

Les revoltes deis primers anys van donar lloc també a unes profundes transformacions en la
forma de percebre l'entorn en general i el paisatge en particular. Un nou moviment cultural,
molt participatiu, dinámic i basat en Yestéüca ecológica, va anar invadint les decisions
urbanístiques de tots els ajuntament de Catalunya. S'arribá a entendre que l'apreciació d'un
paisatge com a bell o lleig era indestriable del seu valor ecológic, bé en termes de conservado
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de la biodiversitat, bé en termes de puresa o bé per haver-se deslliurat de la contaminació o de
la pressió humana. Així, una gran quantitat de passeigs marítims, monocultius de gespes verdes
"(transgéniques) o de platges alienes de vida foren eliminats del paisatge -esperem que per
sempre mes- i restauráis per convertir-los de nou en zones naturals i altament biodiverses.
L'odi a la biouniformitat va arribar a ser tan intens que moltes cases i blocs de pisos que ara es
fabriquen a Barcelona teñen jardins a les teulades, contenen caixes-niu per ocells i una gran
quantitat de plantes autóctones. Per la seva banda, la Direcció General de Medi Natural, queja
fa molts anys va prohibir practiques tan primitives (tot i que encara es feien a principis de la
década) com la caca d'ocells amb vesc, ha ampliat la seva política proteccionista fins el punt de
prohibir la caca de tots els animáis salvatges, excepte per raons de greu desequiíibri o dany
ecológics. I al mateix temps, molts deis grans bañes de Catalunya han deixat de financar obres
com els camps de golf, els ports esportius o les pistes d'esquí per passar a financar projectes
de restauració de sois degradats i infraestructures per al lleure i l'educació ambientáis que tanta
falta feien a principis de la década. Evidentment, tot aixó va ser possible grácies a l'aprovació
per part del Parlament de Catalunya, el 2007, de la Llei Integral del Paisatge, que entre d'altres
coses obligava totes les naus industriáis o totes les explotacions ramaderes situades prop de les
zones rurals a respectar l'arquitectura tradicional local, a mes de seguir els criteris de
construcció ecológica. Actualment, el 2010, aquesta estética es troba també en procés de
transformado, ja que comencen a sorgir forca critiques sobre la seva insuficiencia i sobre la
necessitat d'incorporar altres aspectes necessaris per a garantir la sostenibilitat, i en particular
la conservado de la diversitat cultural. Així els defensors de ¡'estética de la sostenibilitat,
s'oposen, per exemple, a la implantado d'infraestructures que donin lloc inevitablement a la
destrucció d'estils de vida, concepcions del temps o d'altres formes culturáis tradicionals i que
suposin incrementar el consum de recursos naturals o la generado de residus.

La revolució estética també va estar acompanyada per tot un seguit de canvis molt profunds
en els valors étics. Així, la nova ética que s'estila ara a Catalunya compren criteris valoratius
sisíémics molt poc compresos fa tant sois pocs anys, pero que han penetrat cada vegada mes
en el conjunt de la nostra vida privada i pública. Per aixó, cada vegada hi ha mes gent que
creu que una cosa és bona si no altera 1'equilibri ecológic i és dolenta si obra a l'inrevés. Es
tracta, dones, d'una transformació tan extensa que ha arribat a afectar fins i tot el conjunt deis
estils de vida i fins i tot la dieta deis nostres conciutadans. Per exemple, ja han passat a la
historia- .aquells acudits de mal gust on ens recordaven que a "Catalunya sou 16 milions, 6
d'humans i 10 de pores": el rebuig a la carn i l'augment del vegetarianisme -per raons etiques,
estétiques, ecológiques o de salut- han estat tan drástics que s'han prohibit totes aquelles
explotacions ramaderes que no complien un mínim d'estándards de dignitat benestar, respecte i
qualitat ambiental per ais animáis, molts deis quals ara viuen en granges de producció
extensiva i a Taire lliure. (De fet i lligat amb la revolució estética i ética, a la gent cada vegada
li fa mes fástic menjar carn, i fins i tot aquest hábit ha comencar ser vist com una forma de
mostrar la classe social d'on hom procedeix). Avui en dia, a cap pare se li acudiría de portar els
seus filis a un circ amb animáis salvatges o, menys encara, a veure una cursa de braus.

En tota aquesta transformació social, l'educació i la comunicació han pres un paper
fonamental. Així, per exemple, l'Associació Europea de Comunicació per a la Sostenibilitat
(AECS) va aconseguir l'aprovació l'any 2009 de la Directiva sobre Comunicació Sostenible.
Entre altres coses, tal com ja va passar amb el tabac o Palcohol fa uns anys, aquesta directiva
prohibeix la publicitat de vehicles impulsáis per energies no renovables o de productes el
consum deis quals suposi la generació d'embalatges dificiís de reciclar o que tinguin un
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reciclatge energéticament costos. A la vegada, s'ha minimitzat la publicitat económica i
comercial i s'ha creat un Consell Europeu de Comunicació Ambientalment Responsable per
abordar específicament aquesta problemática a nivell comunitari. Finalment, i com exemple,
l'Associació Catalana d'Educació Ambiental ha batut aquest mateix desembre de 2010 el seu
record d'afiliats, arribant a teñir mes d'uns quants centenars de milers de socis. Sorprén, fins i
tot, que gairebé la totalitat deis professors d'enginyeria, de química i de bioquímica de les
Universitats de Catalunya hi formen part i treballen molt activament per canviar moltes de les
velles i insostenibles inércies a les que estaven acostumats a fináis del segle passat...

En definitiva, dones, sembla ser que aquell lema que quatre bojos visionaris cantaven a
principis de la década a l'entorn de "Uibertat, igualtat, fraternitat i ... sostenibilitat!" comenca a
fer-se realitat, i sorprenentment, de manera molt mes rápida del que ningú s'esperava.

//. 5. Ve'mats conflictius

"Visca la Terra Lliure!". Aquesta fou la frase de cloenda del discurs del primer President deis
Estats Units deis Paísos Catalans, Tomeu Penyes, després de conéixer, el 2005, la resolució de
les Nacions Unides sobre el resultat de! Referéndum per la Independencia de les Terres
Catalanes. A hores d'ara, pero, continua la greu situació política i económica internacional que
ha perdurat al llarg de la década i que entre d'altres coses ha resultat en el dramátic balanc de
la mort d'uns quants milers de joves catalans caiguts en les virulents i infructuoses missions de
pacificado a 1'Europa de l'Est i al Nord d'Africa. Davant d'aquest terrible context, els
representants de les forces polítiques catalanes no van teñir cap altre opció que cercar reíiigi
en renfortiment i en la creació de les noves institucions amb un ámbit d'actuació restringit i
deixar al marge qualsevol pretensió europeista o universalista.

No obstant, i malgrat l'eufória deis primers moments, ni la creació de noves institucions de la
nova federació d'Estats Catalans ni el progressiu tancament de les fronteres van evitar que la
inestabilitat internacional penetres fins el bell mig de casa nostra, afectant al conjunt de la vida
quotidiana. Les creixents dificultáis en el subministrament d'energia i de materials, i sobretot
els procedents del tercer món com el petroli o el gas natural, es traduiren en un seguit de
conflictes i un malestar general que foren molt dificils de contenir per les autoritats catalanes.
A aquesta situació es va afegir la celebrado del Fórum de les Cultures del 2004, que va posar
a Barcelona en la punta de mira deis nous terroristes internacionals, els quals defensaven el
dret a la no banalització de les cultures no occidentals. Després deis atacs fallits contra els
nous gratacels construits amb el pretext del Fórum, finalment els terroristes van aconseguir
atemptar, i molt greument, contra les instaHacions de l'aeroport del Prat i del Port de
Barcelona, els quals van haver de reduir de manera drástica el seu volum de passatgers i de
mercaderies i abandonar els plans d'expansió que hi havia el 2002. El clima d'insatisfacció i de
terror es va anar apoderant de la ciutadania, cada vegada mes decidida a abandonar les ciutats
a la recerca d'árees mes tranquil-Íes on poder viure. Així, el moviment emigratori al món rural
es va fer especialment intens a partir de la segona meitat de la década, moment en qué, per
exemple, a Barcelona i a causa de Pincrement de robatoris i del imparable nombre d'indigents
que acampaven al bell mig deis pares urbans, molts deis espais verds mes representatius de la
ciutat van haver de ser tancats al públic. De fet, els pares naturals al voltant de Tarea
metropolitana de Barcelona es van anar convertint en llocs massa perillosos com per poder
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ésser visitats per les famíiies els caps de setmana (i a la vegada de complicat accés, donades les
dificultats per aconseguir benzina), i aqüestes optaven per romandre a casa i fer activitats de
lleure que no requerien una excessiva exposició a la via pública.

ParaHelament, i en part com a resposta a la nova situació, la societat catalana ha experimentat
Pesclat de tot un conjunt de moviments reaccionaris, particularistes i xenófobs, obsessionats en
trobar respostes individualistes i parcials a problemes que sense cap mena de dubte mereixien
d'uns plantejaments i d'unes propostes d'acció molt mes col-lectives i integrades. Per exemple,
un deis diaris mes venuts a Catalunya per a la classe mitjana catalana actual, La Retaguardia,
alerta constantment deis greus perills de ruptura social derivats de Pamenaca immigratória i
deis tan perniciosos efectes sobre el deteriorament de la moral pública que aixó podría
comportar. Enfront d'una població cada vegada mes intransigent i cansada, les protestes i els
freqüents ecosabotatges de carácter NIMBY i LULU ("Not in My Back Yard, Local
Unwanted Land Use) s'han anat multiplicant arreu, fins el punt que grans obres com la del
Tren d'Alta Velocitat mai han pogut acabar-se de connectar al conjunt de la xarxa espanyola,
o que projectes com el nou "eix lateral" o la segona superincineradora es paralitzessin
definitivament per raons de seguretat. A mes, i com a conseqüéncia de les noves
circumstáncies, simultániament han anat sorgint tant "gtietos ambientáis" com "oasis
ambientáis11, els primers reservats ais immigrants que viuen i treballen prop de les grans
infraestructures de neteja ambiental (com incineradores o abocadors), i els segons reservats a
les classes benestants dins de zones naturals, evidentment molt exciusives i protegides amb
fortes mesures de seguretat. Així, la desigualtat ambiental no solament s'ha expressat de
manera molt crua i salvatge a nivell territorial, sino que també s'ha reproduit de nou en funció
a l'origen étnic deis ciutadans de Catalunya.

A diferencia del que tothom s'esperava, a principis del segle XXI l'Estat ja no va poder seguir
estratégies clássiques per contenir el conflicte social. Per exemple, al llarg del segle anterior,
una de les principáis vies per mantenir l'ordre social era la incorporació a Padministració i la
corresponent conversió en funcionaris de tots aquells. elements i actors mes virulents,
amenacadors per al sistema polític o difícils d'integrar dins de l'economia de mercat. No
obstant, a partir de llavors, aital manera de procedir no es va poder continuar. Mes aviat al
contrari, la profunda inestabilitat internacional, unida al que el desorbitat creixement de
Padministració pública i deis costos deis subsidis socials va anar provocant enormes problemes
a l'economia, fet que va donar lloc a un considerable augment en el nombre de persones que no
es podien encabir ni en el mercat ni en PEstat. El desordre i el caos social no es va fer esperar:
vagues, mes atemptats i múltiples formes de desobediencia civil, van ser la tónica general del
canvi de miHenni, i aixó va acabar sobrepassant la capacitat de control i de gestió de la molt
frágil i nova Administració deis Estats Units deis Paísos Catalans.

Finaiment, no podem oblidar els greus efectes sobre les exportacions d'aliments de grans
productors internación ais com els EUA i d'altres paísos de l'Europa de l'Est derivats deis atacs
terroristes realitzats amb armes biológiques i químiques per part de les noves organitzacions
terroristes internacionals i que van fer que la demanda i els preus deis aliments produits
localment es disparessin. Malauradament, pero, la major part deis sois mes fértils que hi havia
a fináis del segle passat al Principat simplement han desaparegut. En el decurs de les darreres
dues décades, el concepte de seguretat alimentaria -en el sentit de garantir un abastament
mínim d'aliments básics a partir d'explotacions própies- va ser completament ignorat pels
polítics de totes les administracions. La major part de les zones agrícoles mes productives,
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com les del Delta del Llobregat, del Delta de l'Ebre o de la plana de Lleida es van perdre a
causa la urbanització, la contaminació, la salinització, l'erosió o la sobreexplotació. De fet, tots
els polítics creien que mai tindríem problemes d'abastament d'energia o d'aliments i que
podríem anar incrementant la capacitat de consum i de malbaratament de recursos naturals a
Tinfinit. La realitat, pero, s'ha mostrat molt diferent al que s'esperava, i peí que fa a la
l'agricultura, els camps que encara romanen en funcionament han hagut de ser circumdats amb
tanques i vigilats dia i nit amb fortes mesures de seguretat a fi de poder protegir-los deis
constants robatoris ais que estaven sotmesos per part de les desesperades i afamades
poblacions de les grans ciutats. Enfront d'aquest panorama, Tadministració catalana només ha
sabut respondre creant I1 Agencia Especial de Seguretat Ambiental, amb capacitat d'acció
gairebé militar, a fi d'intentar garantir un mínim de provisions i de servéis ambientáis a les
persones mes necessitades.

En resum, els Estat Units deis Paísos Cataíans no han pogut celebrar massa temps la seva
Hibertat, ja que ara es veuen esclaus de decisions passades i recents que els han enfonsat en la
seva propia insostenibilitat. Vivim avui en una trista i dissortada patria de patries, descontenta,
insegura i travessada de punta a punta de carreteres per on gairebé no hi circula ningú, i on les
famílies de classe mitjana de les grans urbs fugen a corre-cuita al camp per aconseguir els
darrers redueles d'una térra on poder-hi cultivar i recrear tot alió que ni la ciutat ni el mercat ni
l'estat els ha pogut proveir: aliments, seguretat, identitat.

El Maresme Meridional, desembre del 2010.
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III. Discussió

Volem viure en una societat mes sostenible en el 2010? Si és així, quines opcions i quantes vies
tenim per avancar cap a la sostenibilitat? Tenim algún mitjá o alguna capacitat per poder dirigir
Catalunya vers una direcció o vers una altra? O, ans al contrari, el canvi social i ambiental ens
vé donat i no podem fer res per modificat el curs de la nostra historia (futura)? Ates Pabast de
la present exposició, evidentment, és del tot impossible resoldre de manera mínimament
satisfactoria aqüestes qüestions. De fet, es tracta de preguntes tan complexes, gairebé
subversives, la resposta de les quals requería d'un esforc d'análisi prospectiva molt mes intens
i detallat del quejo he utilitzat aquí i que, sobretot, fos fruit d'un procés metodológic molt mes
participatiu. L'objectiu en aquest treball ha estat, dones, molt mes limitat i dirigit solament a
proposar alguns eixos básics per conduir les qüestions de medi ambient i de sostenibilitat de
l'esdevenidor proper de Catalunya en una discussió que necessariament haurá de ser molt mes
amplia, molt mes oberta, i amb molts menys biaixos deis que una sola contribució personal
hagi intentat evitar o superar.

Al meu parer, a l'análisi de la situació internacional actual, per part de ¡'informe de la
Comissió, a partir deis qual s'emmotllen els pressupósits deis diversos escenaris, es fan paleses
algunes postures teóriques de partida forca discutibles. Probablement, i peí que fa ais temes
que a mi m'ha pertocat abordar en aquest capítol, la mes sobresortint sigui la de no haver
introduit les qüestions relatives al medi ambient i la sostenibilitat com una de les dotze forces
conductores clau (key driver) del canvi social. Segons l'informe, la disponibilitat de recursos
naturals o la mateixa qualitat ambiental depenen únicament d'altres forces motrius de carácter
social i no a l'inrevés o amb conjunció amb altres forces relatives a la realitat ambiental. Així,
els mateixos autors de Pinforme ja emmarquen la problemática ambiental des d'una óptica
peculiar i que en sociología ambiental s'anomena exempcionalisme huma -creure que l'espécie
humana está exempta de les constriccions ecológiques i que el desenvolupament només depén
de l'enginy i el coneixement huma. En altres paraules, constitueix un document que pressuposa
que en els propers anys no hi hauran límits significatius al consum de recursos energétics o
dificultats importants a la capacitat deis embornáis ecológics per absorbir la creixent
contaminació, de tal manera que Pestructura social en surtí afectada. Entenc, dones, que
P informe no recull adequadament el significatiu impacte que la complexa dimensió ambiental
anirá tenint sobre la reorganització i sobre la creació de noves institucions socials, polítiques i
económiques, ni tampoc els efectes sobre el medi ambient derivats de l'evolució hipotética deis
supósits deis que parteixen els diferents escenaris.

De particular interés rrihan semblat els pressupósits de l'escenari deis mercáis triomfants.
Segons aquesta situació hipotética, l'ideal de la sostenibilitat desapareix i es reemplaca pels
ideáis del creixement económic i del consum universal. En aquesta situació de "campi qui
pugui", la desigualtat ambiental s'intensifica fruit d'una creixent distribució asimétrica entre
els costos i els beneficis del consum de recursos i la producció de contaminació resultat de la
intensificació del creixement económic. La manca de "temps" deis actors socials per fer altra
cosa que produir o consumir, comporta Peclipsi d'una societat civil que pugui garantir la
minima provisió eficient i equitativa de béns comuns básics, com la quaíitat ambiental o el
benestar social. Així dones, per aquesta interpretació, es dona una relació inversa entre
creixement del mercat i creixement de I'Estat, encara que entenc que en realitat la relació és
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mes aviat directe: el mercat necessita un ordre d'Estat almenys en la mateixa mesura que
l'Estat necessita d'un ordre de mercat. La consolidació de mercats solament queda garantida en
tant que alguna mena d'Estat és suficientment forta com per mantenir una certa estabilitat i
seguretat -vía polítiques monetáries, creació d'infraestructures de transport, o d'altres. I a la
vegada, l'Estat requereix de sistemes de producció efícients i rendibles per poder fínancar, a
través del sistema de taxes, les seves activitats. (Aixó no solament és cert a nivell d'estat-
nació, sino també a nivel! global, perqué un mercat global solament es pot garantir mitjancant
la creació de sistemes de control, seguretat i acord que están en la base de la creació de formes
rudimentáries d'un Estat global). Aquest procés, dones, té alhora conseqüéncies duals. Si
l'expansió del mercat es realitza sense control, certament donaría lloc a Pacceleració inevitable
de la degradació ambiental, pero per altra banda, la mateixa pressió del mercat exigeix d'una
qualitat ambiental elevada que en moíts casos solament pot ser proveída per l'Estat. Es tracta
d'una transformació ambivalent que resulta a la vegada en efectes simultanis de degradació i
de neteja ambiental. I aixó és possibíe grácies a l'increment en e! consum d'energia i de
recursos, derivats tant d'una major producció com d'una major necessitat de tractar i controlar
la creixent contaminado. (Altrament dit, una major disponibilitat d'energia permet a la vegada
embrutar mes i netejar mes). Per aixó, en una situació normal de creixement, encara que
aparentment la qualitat ambiental pot semblar millorar a curt termini, el que pot ocórrer a la
práctica, és una major insostenibilitat a Ilarg termini o a escala global derivada de la menor
capacitat d'absorció de la contaminació deis ecosistemes naturals i del progressiu exhauriment
de recursos no renovables. Com a resultat, es produeix una coneguda fal-lácia ambiental, que
no és cap altra que la d'observar millores substanciáis en determináis aspectes de la qualitat del
medi ambient -aquella que está mes propera en el temps i en l'espai-, a costa de reduir l'estoc
global de recursos, empitjorar la qualitat ambiental de árees llunyanes o hipotecar la capacitat
de regeneració futura deis ecosistemes globals i local. En suma, i en relació al que entenc com
una de les debilitáis teóriques mes notables deis pressupósits d'aquest escenari -i que en certa
manera es recull en part en els altres-, és que ni els mercats poden créixer a mig i llarg termini
en detriment deis Estats, ni les millores locáis en la qualitat ambiental son incompatibles amb
una certa expansió deis mercats o amb el debilitament actual deis Estats, ni fins i tot, que la
col-laboració o participado deis diferents actors socials menen automáticament a la
sostenibilitat. No hi ha una sola recepta ni un sol procediment per millorar la sostenibilitat, i
tanmateix, per avancar vers aquest gran objectiu encara tenim moltes opcions obertes tant amb
mes o menys mercat com amb menys o mes Estat.

A diferencia d'altres procediments metodológics que aparentment poden semblar molt mes
"científics", encara que molt mes limitats en el seu abast, la realització d'escenaris ens permet
acostar-nos a realitats latents o ideológiques que molt sovint romanen implícites en gran part
de les análisis i de les discussions polítiques de l'actualitat. Per aquest motiu, i respecte a les
qüestions que a mi se m'ha encomanat desgranar, alguns deis elements que contenen els
anteriors escenaris poden entendre's també tant com critiques a la situació present com un
possible esbós mes sostenibles o menys coherent d'elements del que al meu parer formarien
part d'unes societats mes o menys sostenibles. Ates que la política ambiental o, mes en general,
el sostenibilisme no és únicament una "política" -almenys no ho és en el sentit tradicional-,
sino que sobretot constitueix una forma d'estructurar la societat, la confecció conjunta de
narratives i taules s'ha realitzat amb I'objectiu d'aportar una petita mostra de la gran diversitat
de futurs possibles amb major o menor contingut de sostenibilitat. D'aquí que solament espero
que els escenaris dissenyats hagin portat al lector a preguntar-se el perqué no disposem
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d'algun d'aquests elements, quines son les dificultáis per aconseguir-los, i/o posar de relleu les
raons que ens menen a acceptar els elements que mes ens desagraden de la Tactual situació.

Malgrat que ha estat voluntat de les línies anteriors de fer explícites algunes de les peculiaritats
i la idiosincrasia del cas cátala, en realitat és molt difícil de pensar, independentment de la
direcció que prengui el canvi social, que l'evolució de Catalunya no estigui cada vegada mes
lligada i es comporti de manera mes sincrónica amb les tendéncies que es produeixin dins del
conjunt de la Unió Europea. Com he comentat en la introdúcelo, la execució d'una análisi que
intentes "d'encertar" el futur no és possible, encara que sí és possible posar de relleu aquells
futurs i tendéncies que son mes o menys desitjables en el present. La realització d'aquesta
ingent tasca en materia ambiental i de sostenibilitat, requeriría d:un esforc de recerca
participativa que suposaria la incorporació de molts mes actors i de moltes mes idees de les
que jo de manera afilada i individual he pogut aportar7. Hi ha, pero, una cosa que amb tota
seguretat podem afirmar del futur ambiental i de la sostenibilitat a la Catalunya del 2010: de
ben segur la realitat de llavors no s'ajustará a cap deis cinc escenaris descrits en les línies
anteriors. La realitat, vulguem o no, acaba sempre superant a la fantasía.
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(^Quadrej) TENDÉNCIES GENERALS I
GÜVEIÍNANCA.

C:\... Versió final - Bofill- Tabara (Taules)

CONJUNTES RELATIVES ALS ASPECTES AMBIENTALS DE LA CULTURA I LA

ESCENARI
/FORCES CLAU

CULTURA

• Valors, creences 1
¡ictituds
predominants

Mercats Triomfants

Émfasi en la llibertat

en la competitivitat i en
la universalització deis

valors i gustos presents
a TOccident
industrialitzat.

Creenca en la modemitat

Cosmopolitisme urbá. Menyspreu a la
diversitat cultura! i biológica.

Preferencia temporal molt positiva, a la
"time is gold". Oblit de les generacions
fiitures.
Creenca en l'existéncia de recursos
naturals illimiuts, i en la capacitat infinita
del coneixement i la tecnología per superar

Les cent flors

Émfasi en la comunitat, en
1' autosuficiencia ¡ en la diversitat
cultural.

Notable defensa de la post-modemitat

Rumlisme, "nou localismo" i
practiques "post-tradicionals"
Major importancia donada al temps
social i per la comunitat per sobre del
temps económic i per la productivitat.

Creenca en la necessitat de conservar els
recursos locáis.

Responsabilitats
compartides

Émfasi en la participado, el díáleg i la
responsabilitat i el civisme.

Aferrissada creenca en la modemitat ¡ en
particular deis discursos sohre la
"modem ¡Izado ecológica".

Regionalisme i federalisme. Respecte i
defensa a la diversitat cultural i biológica.

Augment deis discursos per la defensa deis
drets uníversals de les generacions futures
de totes les especies.

Societats Creatives

Emfasi en l'expressivitat de les
emocions, en l'espontaneílat i en la
revolució.

Notable influencia deis valors post-
modems.

Local isme intemacionalista.

Defensa de polítiques actives per la
compra i desacceleració de temps
social ¡ económic per motíus de
millora amhicntnl Í de sostenihilitat.

Revolució "estético-ecológica".

Ve'ínats conflictius

Émfasi en la nostalgia d'un passat
imaginan, permanent i harmonios
amb la natura i amb la cultura.

Notable influencia de valors contra la
modemitat, sense proposar-ne
d'altrcs.

Localisme excloent.

Fragmentació i tribal isme culturáis.

Menyspreu a la diversitat cultural.
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GOVERNANQA:
• Discurs

ideológic
ecologista*

• Partits polítics i
politiquea

Altres

• Pnrtldpnciti del
(lúblicldc IÍI
societat civil

• Admití istmo ¡ó

les constriccions ecológiques.

Ecologisme liberal (barroer) i tecnocrátic.

Inexistencia de partits verds. Apatía
politico-ambíental.

Completa manca de considerado deis drets
de les generacions futures.

Consumerisme verd i reciclatge com
¡ilgunes de les úniques possibilitats de
"participado" ambiental.
Manca de confianca en la competencia de
control ambiental de l'Estat sobre les CTN
i la globalització.

Polítiques publiques de restaurado i de
neleja s "apliquen un cop els problemes
ambientáis ja han estat creats.
Acords ambientáis voluntaris amb les
CTN. Desregulació ambiental.
Polítiques de creixement económic "a tot

Ecologisme comunitarista.

Partits polítics verds atomitzats i
desintegráis.

"Agendes Localístes 21 "de carácter
festiu i emocional impulsades per Iíders
locáis carísmátics pero ineficients.

Fort increment de les formes de
participado ambiental per parí del
públie en general. Accions, pero, mal
articulades, centrades en la comunitat i
sense considerado d'aspectes globals o
intergeneracionals.

Descoordinació i ineficacia
general i tzades per part de
•'administració. Incapacita! d'integrar
les demandes i les reivindicadora
ambientáis i per a la sostenibilitat de la
socictat civil.

Ecologisme democrátic, universalista i
social.

Consolidado deis partits ccologistes a
nivell europeu, estatal i cátala, amb
possibilitat de convertir-sc en "partits
frontissa". Integració de les reivindicacions
sostenibilistes al conjunt del sistema
electoral. Agendcs Locáis 21 forca eficaces
Í equitatives.

Notable increment de la participació
ambiental de la ciutadnnia en diversos
camps, pero limitada ¡i ¡iccions amb electes
visibles a curt i mitjá termini.
Participació ambiental proactiva.
Proliferació de plans d'acció ambiental.

Increment de polítiques de control,
prevenció Í vigilancia ambientáis, sobretot
ii nivell local. Increment de lessancions
ambientáis. Descobriment de casos de
comipdó. Polítiques de desenvolupament
sostenible basades en el creixement del PIB
enl" 1-3%.

Ecologisme intemacionalista, d'origen
anarquista.

Presencia de partits verds estructuráis,
pero sense re lleva neja estratégica
parlamentaria.

Creacio de consells de ciutadans i de
grups ecologístes ais órgans de decisió
de les multinacionals i de
l'Administració.
Participació ambiental proactiva i
exteasa en el temps (generacioas
l'ulurcs), en l'cspai (recursos globals) i
en els objectes de drets (especies no
humanes). Creació d'incentius de
discriminació positiva per garantir
I'eqtiitat en la participació ambiental.

Defensa de politiquea pro peres al
descnvolupnmenl soslcniMc liasndes
en el creixement zcro del PIB.
Administració basada en príncipis com
el de "pensa globalment, actúa
localment" (que supera cls propis

Ecologisme reaccionan i ultra-
conservador.

Increment deis moviments de protesta
i de resistencia anti-sistema ¡ anli-
organització.

Localisme ambientalista extrem.

Participació ambiental reactiva i
basada en la por, l'individualismc i la
xenolobia.

Forta regulado i planificado
territorial en alguns ¡imhits molí
determináis, unides al descontrol
gairebé generalitzat en la resta.

8 A fi de fer mes comprensible el conjunt de valors a qué es refereix aquest apartat sobre la ideología, he utilitzat el terme "ecologisme'', quan en realitat caldria referir-se a
"sostenibilisme".
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preu ambiental". Co-responsabilització de la degradado
ambiental estat/empreses/ciutadania.
Prolilcració de plans d'acció ambiental.

límits de 1'Administrad ó).

Quadre 2. EFECTES HBPOTÉTICS EN EL CONJUNT DEL SISTEMA PRODUCTIU I EN ALTRES POLÍTIQUES AMB
CONTINGUT AMBIENTAL A CATALUNYA.

ESCENARI
/FORCES CLAU

REFORMA INSTITUCIONS
EUROPEES

Impacte general ¡i les polítiques
i institución* ambientáis de
Cutiiluny» c«m a rcsuitut deis
canvis a les institucions
europees

Mercats Triomfants

Fort debilitament de les competéncies de
la Generalitat sobre la política i la
planificado ambiental de Catalunya.
Forta dcsregularització de l'economia en
materia ambiental.
Paralisi en la innovado institucional.

Les cent flors

Desgavell e ineficacia de l'administració
ambiental a Europa i Catalunya.
Parálisi en la innovado institucional.
La debilita! i l'excés de descentralització
administrativa a nivell cátala impedeix
Icxccudó de grans ohres
d* infraestructura per a la mi llora
ambiental.

Responsabilitats
compartides

Incrcment de les competéncies de la
Generalitat i major capacitat de
negociado directe amb Brusselles en
materia ambiental.
Creació d'una Agencia Ambiental
Calillara independen!, ¡iml> capacita! de
qualtficactó Í control.
Creació del Departament per a la
Sostenibilitat

Societats Creatives

Creació d'una Agencia Ambiental
Catalana independen!, amb capacitat
de qualificació i de control.
Creació del Departament per a la
Sostenibilitat
Creació del defensor del medí amhient
(el sindic de greuges ambientáis a
Catalunya).
Creació de la Fiscalía per la

VeTnats conílictius

Creació deis Estats Units Catalans,
com a resposta a la crisi internacional

Incapacita! de TAdmínistració per
controlar els conflictes i proveir els
servéis ¡ segurctat ambientáis básíes.
Creació de l'Agéncia Especial de
Seguretat Ambiental (amb capacitat
d'arrest i competéncies pseudc-
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REORGANITZAC1Ó DEL
SISTEMA PRODUCTIU

• Discurs económic
domfnimt

• Mercal de treballi
estructura productiva

• Reforma fiscal i de
l'estat del benestar

• Relacions entre
1'Administració i les
corpomcimis
econóniiques

Elogi de les virtuls i suposats avantatges
ecológics de les liéis "naturals" del
mercat.

Increments de competitivitat derivats de
una major explotado del trcball precari i
del medi ambient.

Inexistencia d'impostos vcrds i
increment deis impostos indirectes sobre
eltreball.

Intensificado de relacions proptes del
corporativisme ambiental. Fotta
influencia de les CTN dins de
1'Administra ció.*

Defensa de polítíqucs eeonómiques
dirigides a "1'autosuficiéncia"
energética i alimentaría. Aferrissada
exaltado i protecció.dels mercats de
producció local.

Increment de l'ocupació en el sectors
primaris, ecológics i en el món rural.

Increment del bescanvi de productes en
els "mercats d'autosuficiéncia" local.

Increment deis "insubmísos tributaría per
raons de sostenibilitat".

Notable incapacita! per part de
['Administrado ¡imhicnlal per cslaMir
relacions estables, efectives o de
carácter vinculant amb les empreses.
Disminució de la dimensió mitjana de
les corporacions cconómiques i de la
seva influencia sobre l'administració.

Modcmització ecológica.

Fort ¡ncrement del mercat laboral
ambiental i del sector ambiental en
general. Creació de noves professions
dirigides a la mi llora ambiental.
Increment de les propostes verdes per
part deis sindícate i les corporacions
cconómiques. Descoratjament deis llocs
de treball mes contaminants. Increment
de productes verds procedents del
"comerc just".

Reforma fiscal-ambiental: increment
d'ecotaxes compensades en reduccions
impositives al treball i ais beneficis.

Major ¡ntegració economia-medi
ambient. Promoció de / 'ambientalisme
corporatiu10. Equilibri de les relacions
entre les empreses i l'Administració.

Sostenihilitat.

Discurs de la sostcnibilització de
l'cconomia. Avenaos reals en la eco-
eficiencia i la desmaten al itzaci ó de
1'estructura productiva. Flexibització
del treball per raons de sostenibilitat.
"Reforma del treball a preu fet"
orientada a incremcntal la llibertat de
lloc Í de temps en la real itzaci ó de les
tasques laboráis i disminuir el consum
de recursos.
La revolta deis "insubmísos tributaris
per raons de sostenibilitat" fa plantejar
la creació de dos modalitats
tributan es, una pels sostenibi listes i
una altra pels "creixementistes".
Creació d'impostos i ¡ncrement deis
subsídis per b eimservüció de la
biodiversilat.
Polítiques de reduce i ó de la influencia
de les CTN a la política ambiental
catalana.
Creació de cooperatives per a la
sostenibilitat.

militars).

Iiconomia del "campi qui pugui" i de
l'aprofitat ifree-ridef) ambiental.
Increment de les justificadora
politiques al "dumping ambiental"
(competencia il-lícita basades en
pretextos sobre diferencies en els
estándards ambientáis del productes
propis) tant dins com fora de
Catalunya.

Corrupció administrativa en la gestió
de les competencies ambientáis.

Aparicio de máfies en la provisió de
recursos naturals i els béns ambientáis
de qualitat.

Reladons entre les empreses i
l'Administració principalment
orientad es a contenir els conflictes i
garantir el subministrament deis
servéis básíes.

'} Entcncín per corporativisme ambiental la coHaboració tancada i antidcmocnilicn cnlrc les corporacions polítiques i cconómiques per decidir qüeslions collcctivcs de
decisiva importancia relatives al consum de recursos naturals, qualitat ambiental i sostenibilitat. Aquí hem triat el terme Corporacions Transnacionals (CTN) per referir-
nos a les grans empreses multinacionals.
10 En canvi, per ambientalisme corporatiu s'entén l'actitud proactiva, oberta i dinámica d'algunes corporacions per integrar de manera voluntaria i efícient en les seves
organitzacions els principis de ínillora ambiental i de sostenibilitat.
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TENDÉNCIES I
IMPACTES EN/SOBRE
ALTRES POLÍTIQUES
RELACIONADES:

• Planiflcació
territorial,
itrhnní.slicii i ile ln
construcefó

• Energética

• Industrial

• Transport i
comunicación*

• Turisme i lleure

Mercats Triomfants

Planificació del territori deixada en mans del
mercal i de l'especulació urbanística. Creixent
peri-urbanitzaejó i consum descomunal de sol
previament considcral com no urliá per satisfer
el nou ideal de la "casa amb jardi i 4x4".

Forta demanda de recursos energetics,
principalment peiroli i gas.
Manteniment de les centráis nudears i del
percentatge de contribució de les energies
renovables en relació a la distribució total de
consum.

Deixadesa en la política industrial ambiental.
Greu contaminado i sobreexplotació del medi
ambient per raons de rendibilitat económica.
Manca d'inversió ambiental en els sector
industrial.

Fort increment de la xarxa privada i
"competitiva" de transports. En particular,
considerable augment en ta construcció
d'autopistes á la "Catalunya Scalextric".

Creació "dilles ambientáis" per a l'esbarjo i el
turisme de luxe, privades i en zones abans
d'accés o propietat públics. Massiñcació i
desgavell urbanistic a la resta i en particular al
litoral.

Les cent flors

Proliferació "d'ecc-comunes
autosuficients". Construcció de carrils-
bici pertot Catalunya. Aturament de la
construcció del Tren d'Altn Velocilal, de
les noves macroincineradores i de les
grans autopistes.
Disminució del consum de combustibles
fossils de procedencia internacional i
increment de la generado local i
descentral itzada d'energia.
Tancament centráis nuclears.

Política desorganitzada i amb poca
capacitat de control, com a resposta
reactiva i ineficient a les greus protestes
de la societat civil.

Pol¡tiques de disminució de la mobilitat
obligada de persones i el transport de
recursos naturals i d'aliments.

Fort increment del turisme rural, local i
naturalista, especialment a l'interior.
Creació de la xarxa de rutes eco-
nacionalistes en bicicleta i a peu "Josep
M* Espinas".

Responsabilitats
compartides .

Restauració i regeneració del 75 per cent
deis sois degrádate i contamináis.
Coastrucció de barris, pobles i zones
industrial de cicle l;inc;il ¡ cdil*icís
ecológicament inteHigents.

Creació de mercats d'energies renovables
per millorar la seva competitivitat i
descentralització. Reducció de les
subvencions a les energies insostenibles.
Tancament centráis nuclears.
Sotcrrament de les línies eléctriques d'alta
tensió.

Modemització ecológica de la industria.
Obligatorietat de realitzar auditories ¡
plans ambientáis a les empreses. Promoció
d'aven9Os vers el tancament de cicles en la
producció industrial. Disminució
moderada (e.g. 20-30%) de la producció o
utilització deis productes químics respecte
al 2001.

Promoció de polítiques de compartiment
del transport privat.
Inerement deis sistemes de transpon
integra OÍ a les zones urbanes basáis en
energies renovables (e.g. abonaments de
tren + cotxe eléctric).
Limitado del nombre i renaturalització de
camps de golf, ports esportius ¡ pistes
d1 esquí.
Creació de sistemes equitatius per a la
limitado de Centrada de turistes en zones
ecolófcicament frágils.

(Quadre

Societats Creatives

Promoció de barris, pobles i zones
industriáis de cicle tancat i de la
construcció d edificis ecológicament
intel-ligenlN.
Aprovació de la Llei Integral del
Paisatee.
Tancament de les centráis nuclears.
Mi llora en l'aprofitament d'altres fonts
d'encrgics renovables menys
convencionals, com els corrents marins.
Soterrament de les línies eléctriques
d'alta tensió. Inici de les polítiques per
reduir el consum d'energia a Catalunya
el 2050 a un 50%.
Forta disminució (e.g. 30-50%) de la
producció o utilització deis productes
químics respecte al 2001. Substitució
d'aquests productes de sintesi química
per altres de base biológica i molt mes
rápidament biodegradables.
Profunda descarbonització,
descontaminació i desmaterialització de
1'economía.

Impuls de "desespacialització" i
flexibilització del treball per motius
d'estülvi d'energia i millora ambiental.
Intens desenvolupament de les Noves
Tecnologies de la Informado per motius
de sostenibilítat.
Prohibido de la cafa d'animals
salvatges, excepte per raons ecologiques
o de dany económic greu. Creació de
sistemes equitatius per a la limitació de
l'entrada de turistes en zones
ecolóeicament frá^ils.

2. Continuació).

Veinats conflictius

Disminució de la xarxa de carretere
Creació de ciutats jardí i oasis amb
protegits per forte sistemes privats d
segurctat, juntament amb zones alia
degradades.

Manteniment de l'únic reactor nucí
sobrevisqué ais aternptats terroristes
mitjans de la década.
Grans dificultáis d'accés i provisto
recursos naturals i d'energia, especi
procedent del 3r món com el gas na
el petroli.

Retom a una economía altamcnt
generadora de dióxid de carboni (C
com el carbó o la fusta, tant per ús
doméstic com industrial.

Polítiques de reducció a la mobilitat
persones, transport de recursos nat
d" alimente.
Empitjorament de Testal de la xarx
transports tant privats com públics.

Tancament deis pares naturals de Y
metropolitana de Barcelona.
Promoció d'activitats de lleure a ca
motius de seguretat.
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• Asronlimentaria

• Fiscal i flmncern

Abundó i inlesifieadó de les explolaeions locáis
degul a la concenlració de la producció
mundial d'alímcnts hásjcs en unes poques
d'empreses mu lunación ais. Penetrado de
productes alimentans procedente deis nous
palsos adherits a la UE. Forta contaminado d1

Or^anismes Modificáis Genéticament (OMG).
Inacció i "laisser-faire" generalitzat No es
creen ni ¡mpostos verds, fons d'estalvi verd ni
d'altres opcions per millorar la sostenibilitat del
sistema ftnanecr. Creixent fmancament públíc
a polítiques de "subdesenvolupamenl
insostenible".

Desaparició deis subsidis n l'agrieultura
insostenible i no competitiva. Abandó de
• 'agricultura intensiva í ¡nerement de la
extensiva, biológica i orientada ¡i
1'autosuficiencia.
Prohibido deis OMG.

Increment deis crédits per a la realització
d'ecobarris i eco-comunes.
Aparicio de formes de bescanvi al marge
del sistema monetari.
Creado de sistemes de liiuincamcut de la
producció de béns i de gran qualitat i
durabilitat

Oran increment del productes produTts per
agricultura biológica.
Forta regulado ilels pestiudes i adobs
químics a ('agricultura. IVolileració de les
eco-etiquetes en els productes alimentaris.
Prohibido deis OMG.

Reforma fiscal ambiental.
Forta participado pública en el control de
les entitats financcrcs. Creado de fons de
pensions verds i d'altres ¡nstniments per
lin:iiic;ir el dcscnvolitpamunt suslcniblc.

Politiquea dirigidos a reduir el consum
de cam, minimítzar el patiment deis
animáis i millorar el sen honestar. Fort
control de la pesca insostenible ¡ de la
importació de peix congelal d'ultramar.
Increment del guaret a l'agricultura.
Eliminado deis OMG.
Reforma fiscal ambiental. Creació del
primers pressupostos públics per a la
sostenibilitat, basats en dedicar una
proporció igual de díners segóos el
model "tradicional" a la d'inversión.1*
orientades a la restauració, mi llora i
conservació ambiental. Defensa de la
renda básica universal.

Circus coullictcs i preocupado a I'e
la seguretat alimentaria. L'abastam
determináis productos hasíes no que
garantida en determinad ex zones del
Incapacita! per controlar els OMG.
Sorgiment d'un mercal negre d'ali
procedents d'agricultura ecológica.

Aparicio de formes de bescanvi de
productes básics al marge del siste
monetari.

Retorn a la utilització de l'or i d'altr
dipósits de valor tradicionals.

Quadre 3. CONSEQÜÉNCIES I RELACIONS AMBIENTALS ESPECIFIQUES A LA CATALUNYA 2010.
ESC. /VECTOR
AMBIENTAL

QUALITAT AMBIENTAL
URBANA

Modificncions en la qunlitat
ambiental de les urbs i en la
sevn gestió

PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE
RESIDUS

Tendenries en la generado
de resfdus i respostes a la
seva gestió

Mercats Triomfants

Fort empitjorameni de la qualitat ambiental a
les zones urbanes i periurbanes.
Augment descomunal deis residus urbans.

Creixement exponencial en la generado de
residus (tant doméstíes o industriáis com
energétics) i dt les dificultáis per gestionar-
los. Increment del nombre i la capacitat de les
incineradores en fundonameirt.
Greu contaminado difusa amb grans
dificultats de gestió i control.

Les cent flors

Millora de la qualitat ambiental a les
zones urbanes principalment deguda a
una dísminució del transport de
persones i materials.

Moderada reducció de la producció de
residus tóxics i pelillosos.
Notable increment de l'aprofitament de
residus orgánics per a la producció de
compost.

Responsabilitats
compartides

Millora de la qualitat ambiental
urbana principalment grácies a la
integrado de sistemes de transport
basats en energies netes i renovables.

Profunda reducció deis residus
industriáis i doméstíes. Prohibido de
la majaría deis embalntges no
fácil ment reciclables.
Tancament de tols els emissaris
marins que aboquen residus a la
Mcditerránia.

Socíetats Creatives

Mtllora de la qualitat ambiental,
principalment grácies a la proliferació de
nous sistemes de transport, basats en
energies netes renovables.

Espectacular reducció deis residus
qutmics i eliminado de residus nuclear*
d'origen eléctric.
Fort aprofitament del biogas proceden!
deis abocadors municipals.
Gran impuls a la reutilitzadó de residus
orgánics, inclosos els excrements
humans

Veínats conflictius

Profund empitjorament de la qualitat de
vida urbana, acompanyat d'una relativa
millora de la qualitat de Taire degut a
una dísminució del transport de
superficie.

Creixement exponencial de la
contaminado difusa.

Greu proliferació deis abocadors
¡ncontroiats.
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RISCOS, CONFLICTES I
SEGURETAT
AMBIENTA LS

I la se va reí n ció sobre I» salut
i el benestar social

BIODIVERSITAT I MEDÍ
NATURAL

Evolució en la conservado o
pérttua de patrinioni natural,
en la informado genética, i
deis sois

CANVI GLOBAL

Incloent-M el canvi cliniátic i
la disminució de la capa
d'ozó.

Increment deis problemes respiratoris,
reproduettus i deis casos de cáncer,
especialment a le; zones urbanes i industriáis
i en oís seclors imis vulnerables (e.g.: geni -
gran i nens).
Augment deis confiíctes per la gestió i
localització d'infraestructures peí tractament
de resídus.

Gran pérdiia de biodiversitat vegetal deguda
:i la penotrució i la liheralització
d'Organismes Modificáis Genéticamcnt
(OGM). Proliferació de les bioinvasions.
Increment inicial de zones boscoses sense
gestió i grans incendis a partir del 2005.
Notables pérdues de sol fértil a causa de la
creixent intensificació de l'agricultura en
determinades zones properes ais centres
urbans.

Fort increment de les emissions de CO2.

Oblit deis acords i responsabilitats de Kioto
sobre canvi climátic. Catalunya comen9a a
patir els efectes de l'allau de refugiáis
ambientáis, especialment procedents del
Nord d'Afriea.

Increment deis riscos d'accidents
nuclears i d'altres de gran magnitud, a
causa de la negligencia de
1'Administrado.

Procés dual: en algunes zones, pérdua
de patrimoni natural degut a
rincrement de l'ocupació del territori
dedicat a l'agricultura i ramaderia; en
altres, millora i recuperació de zones
ambientalment degradades.

Primeres accíons adaptatives i
mitigadores catalanes deis efectes al
canvi climátic a nivel! local, encara
que no veritablement preventives.

Notable millora de la seguretat en les
noves tecnologies i en particular en les
relatives a la producció d'aliments.

l'orl incremenl de coaliciona i de l'ús
de técníques de mediació per evitar
conflictes ambientáis i proveir mesures
factibles per millorar la sostenibilitat

Gran ¡ncrement de les zones
compreses itins del Pía d'Espais
d'Interés Natural.
Extensió deis mecanismes de
revalorització económica i social de la
biodiversitat.

Inici d'accions veritablement
preventives del canvi climátic a nivell
cátala.
Forta transferencia al tercer món de
recursos económics i de tecnologies
per abatre el canvi climátic.
Prohihició de la importado de fusta
tropical no certificada.

Espectacular desenvolupament de les
xarxes de ciutadans per a l'avaluació i la
gestió pnrticipativa del risc, tins i tot dins
de les multinacion;ils.

Pol (tiques intenses de restaurado
tTespais naturals i de relbrcslació ¡imh
especies autóctones de zones degradarles.
Renaturalització de "platges dures" i
passeigs marítims "morts" en
ecosistemes per la conservació de la
biodiversitat.

Eliminado definitiva de tots els
productes comerciáis que danyen la capa
d'ozó.
Dures polítiques de reducció Í
compensado de dióxid de carboni.
Aparicio de la "henzina ncutre de CO2".

Les centráis nuclears de Catalunya
pateixen atemptats de grups terroristes i
greus accidents per deixadesa i manca d
control.
Augment en la virulencia i ocurrencia d
les "guerres d'aigua".
Extensió deis conflictes de carácter "Not
in Mv Back Yard" (NIMBY) i "Local
Unwanted Land Use" fLULU).

Gran perdua de biodiversitat, a causa de
la caca ¡Ilegal d'especies animáis i el
descontrol sobre la conlaminació.
Forta desforestació per ús de la rusta
com a combustible doméstic, degut a la
manca d'altematives.
Conservació i tancamenl deis pocs sois
tertils i productius que romanen sota
fortes mesures de seguretat.

Retom a la producció de gasos
destructora de la capa d'ozó.

Reducció relativa de les emissions de
C02 den vades del consum de pctroli i
gas natural, pero increment de les
emissions procedente d'altrcs cnergies
com el carbó.

Quadre 4. APLICACIO DEL MODEL IPAT (IMPACTE AMBIENTAL = POBLACIO X ABUNDANCIA DE CONSUM X
TECNOLOGÍA)11. Tendéncies per ais cinc escenaris tant a nivell global com a Catalunya i la seva incidencia sobre la sostenibilitat de
desenvolupament _ _ _ ^ _ _

ESC. /VECTOR
AMBIENTAL

Mercats Triomfants Les cent flors Responsabilitats
compartides

Societats Creatives VeTnats conflictius

1' Aquest model, aplicable per a la construcció d'escenaris de sostenibilitat, entén l'impacte ambiental en un context donat com una funció de les variacions que es
produeixin en els volums de població d'aquest context, les quantitats de recursos que aquesta població consumeixi així com la tecnología que utilitzí per tenir-hi accés o per
desfer-se'n deis residus que generi (D. Tábara et al. 1999). Aquí s'ha desagregat el component Tecnología (T) en dos, un relatiu de manera específica a les noves tecnologies
i un altre dedicat a la comunicado, coneixement i educació ambientáis.
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POBLACIÓ (P)

• Tendéndes i impacte
sobre elconsunt de
recursos i la qualitat
amhicntal

• Alguns resultáis a
Catalunya.

CONSUM D'ENERGIA,
AIGUA I D'ALTRES I
RECURSOS NATURALS (A)

• Tendéncies i impacte
sobre el consum de
recursos i la qualitat
ambiental.

• Alguns resultats n
Catalunya.

NOVES TECNOLOGIES I
MEDIAMBIENT (T)

• Tendéncies i impacto
conjunt sobre el consum
de recursos i la qunütat
ambiental.

• Alguns resultáis 11
Catalunya.

Estabilització/moderat augment del
creixement natural de la població.

Increment exponencial de la immigració.

La major ¡inmigrado permet millorar la
qualitat del medí ambient de determinades
zones riques de Catalunya a base
d'explotar immigrants, fortament ocupáis
en tasques de neteja i restaurado
ambiental.

Increment exponencial de la demanda
absoluta d'energia, d'aigua i de recursos
naturals.

Gran augment en els sectors de població
que passen a teñir alts nivells de consum de
recursos.
Augment exponencial de la demanda de
recursos degut a la multiplicado de les
"necessitats".

Promoció de noves tccnologies que
accelcren ¡ precipiten el desastre
ambiental, cada cop mes a prop.

Principal aplicació de les tecnologies de la
informado per a l'increment en el consum
de recursos natural*.

Penetrado de les multinacionals de les
cnergies renovables. Manteniment Í
expansió de les central nuclears.

Notable increment del creixement
natural de la poblado.

Contenció moderada de la immigració.

Emigrado de les ciutats al camp.

Relativa integrado d'un nombre
limitat d'immigrants en comunes
ccológíques i associacions per a la
defensa del medí ambient.

Estábil ització en el consum de
recursos com l'aigua i energía.
Relativa disminució de recoeficiéncia
tecnológica.

Disminució en el consum d'energies ¡
materíals procedents de zones
Ihinyanes. Gestíó de l'aigua i de
recursos naturals basada en la
reducció d'escales de distribució i de
consum.

Proliferacíó de sistemes de producá ó i
distribució d'energia descentra! itzats.

Proliferació de tecnologies i mercats
de petita escala a la "smali is
bcaulilul".

Estigmatizació de la industria pesant i
de les tecnologies "dures".

Estabilització/moderat augment del
creixement natural de la població.

Creixement moderat de la immigració.

Creado de coalicions amb associacions
d'immigrants i grups ambientalistes, per
a la defensa conjunta d'ambdós classes
de drets i la mí llora deis cstándards de
sosten ¡hilitnt.

Estabilització/Ileugera reducció en el
consum de determinad recursos has i es
com l'aigua o l'cnergia.

Reducció drástica deis regadius i
explotacions intensives en el consum
d'aigua. Reducció en el consum
d'energies no renovables.

Notable increment de la ecoeliciénda
tecnológica.
Forta reducció del consum de recursos i
de la generado de contaminado per
unitat de producció.

Augment de la transferencia al tercer
món de les millón: tecnologies ¡
concíxcincnLs ambientáis disponibles a
Catalunya i encoratjament de
tecnologies eco-eficients.
Tancamem progressiu de les centráis
nuclears, i increment compensatori de
l'ús d'energics renovables.

Estábil ització del creixement natural de
la població.

Creixement moderat de la immigració.

Aprovació de politiquea per a la defensa
conjunta de la diversitat cultural i
natura!.

Estabilització/Ileugera reducció en el
consum de determináis recursos has íes
com l'aigua o l'energia.

Polítiques dirigides a reduir les
necessitats de consum de recursos, a la
manera de "viure millor amb menys".

Fort incrcmenl de la ccoelidcncia
tecnológica.
Forta reducció del consum de recursos i
de la generado de contaminado per
unitat de producció.

Expansió de tecnologies d'informado
api i cades a la mí llora ambiental i al
menor consum de recursos.

Notable increment deis vehicles híbrids i
solars.

Perfeccionament de les técniques de
biodepuració de residus.

Evolució molt desigual del creixemen
natural de la població segons les
zones.

Forta contenció de la immigració.

Exclusió deis immigrants de les zones
amb millor qualitat ambiental..
Creació de "guetos" d'immigrants a
l'entom de les grans infraestructures
de neteja ambiental (depuradores.
deixalleries, abocadors...). Emigrado
de les ciutats al camp.

Reducció en el consum de recursos
naturals com el petrolí, estábil ització
del consum d'aigua i dificúltate
d'abastamcnt en ambdós.

Fortes mancances, racionaments i
dificultáis en l'abastament de recursos
naturals i energía de consum quotidiá.

Kctom a les tecnológica ecológicamen
ineficients.

Retom a l'ús d'energies com el carbó
o la fusta.
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Quadre 4 bis . APLICACJO DEL MODEL IPAT (Continuado)

ESCENARI
/VECTOR

AMBIENTAL-II

COMUN1CACIÓ,
CONEIXEMENT I
KDUCACIÓAMR1KNTAUS

Mercats Triomfants

Analfabetisme i cinisme ambientáis
galopants, excepte en sectors molt
rendibles economicament o necessans per a
la seguretat i la salut deis consumidora mes
benestants.

Greu confiísió ideológica provocada en
bona part peí constant bombardeig de
"márqueting ambiental" de les CTN en
productes com els "cotxes ecológics", o els
"transgénics sostenibles"

Les cent flors

Notable confusió en els aspectes de
comunicado i educació ambiental.

Fort ¡mpuls a ¡'educació amhicntnl
interpersona! ¡ comunitaria.

Responsabilitats
compartides

Notable increment del potencial per
millorar estructuralmcnt la comunicado
i l'educació ambientáis.
Prohibició de la puhlicitat d'aulomóhils
propulsáis amb encrgies no renovables.

Universalització del dret a l'accés a les
noves tecnologies de la informado
dirigides a l'aprenentatge social de
coneíxement per a la sostenibilitat.

Societats Creatives

Forta innovació en materia de
comunicado i educació ambientáis.

Creació de la Universitat Catalana per
a laSostenibilitat.

Plena aplicado de les tecnologies de la
informació al servei de l'educació
ambiental i per a la sostenibilitat
Limitació a la comunicado económica
de l'espai públic a favor de la
comunicado social i ecológica.

Veí'nats conflictius

Greu Í progressiu analfabetisme
ambiental aman» amb intolerancia,
violencia i incompetencia per
resoldre els prohlemes ambientáis i de
sostenihilitat mes hasics.

IMPACTE AMBIENTAL (I)
IRESULTATS SOBRE EL
DESENVOLUPAM ENT
SOSTENIBLE

Impacte real, evolució i
integrado de les dimensión*
ecológiques, económiques i
socials en el desenvoliipamcnt »
Cntnltmyn.

Creixent subdesenvolupament
insostenible sobretot en els aspectes socials
i ecológics. Atenció posada únícament en
els elements económics a eurt termini.
Creix la desígualtat ambiental a nivell
territorial també i és especialment marcada
entre el Nord i el Sud de Catalunya.

Avéneos notables en els aspectes de
desenvolupament sostenible a nívell
local en deteiminades zones.. Efectes
positius, indirectes i involuntaris sobre
el medi ambient derivats d'un menor
creixement económic.

Consolidado de processos de
participado i d'entesa social necessans
(encara no suficicnts) per a l'avcnc del
desenvolupament sostenible a míg i llarg
tennini.
Increment notable de la capacitado deis
actors socials per a la reforma estructural
vers la sostenibilitat.

Avéneos lents, pero sóltds, en els
aspectes socials del desenvolupament
sostenible.

Increment notable de la capacitado
deis actors socials per a la reforma
estructural vers la sostenibilitat.

Retrocés en els aspectes relatius al
desenvolupament sostenible en tots
els aspectes.
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CAPÍTOL 9.
ESCENARIS DE FUTUR
PER A LES POLÍTIQUES SOCIALS A CATALUNYA

Quim Brugué i Ricard Goma

L'objectiu d'aquest informe és analitzar el document Europa 2010 i valorar l'impacte que
els diferents escenaris de futur aquí identificáis podrien teñir per a les polítiques socials a
Catalunya. Les polítiques socials conformen un ampli ventall d'activitats publiques i
privades destinades a millorarel benestarde la pobtació i, pertant, analitzar-les i especular
sobre el seu futur reclama certa capacitat de síntesi i una bona dosi d'imaginació. La
síntesi ens ha de permetre identificar tant els principáis ámbits de treball de les polítiques
socials com els aspectes mes rellevants d'allo que podríem anomenar el model social
cátala. Sense aquesta simplificado difícüment podríem avangar cap a la següent fase, on
haurem d'utilitzar una barreja d'intuTció i d'imaginació per visualitzar la possibte evolució del
model cátala en funció deis diferents escenaris de futur identificáis en el document Europa
2010. Així dones, desenvoluparem aquest exercici a partir de tres interrogants:

- Quines son les principáis activitats que es duen a terme sota l'etiqueta de polítiques
socials ?

En l'ámbit cátala, quins son els trets mes destacats en el desenvolupament d'aquestes
activitats?

- A partir d'aquests trets, quina evolució podríem preveure en les polítiques socials a
Catalunya en funció deis 5 escenaris definits en el treball Europa 2010?

I. POLÍTIQUES SOCIALS: ELEMENTS CONCEPTUALSI DE CONTEXT

Tal i com ha estat definit per molts autors, el camp de les polítiques socials s'estén, per un
costat, a les intervencions publiques sobre el pía laboral, és a dir, sobre les pautes
d'inserció i exclusió de les persones en e!s mercats de trebali; i, d'altra banda, sobre el
conflicte distributiu, és a dir, sobre les tensions per l'assignació de tot tipus de valors,
recursos i oportunitats entre persones, grups i col-lectius socials. Ca! destacar, a mes, que
les politiques socials no s'esgoten en la interacció entre estat i mercat, com tampoc el seu



2
impacte queda cenyit a la mera corTecció de desigualtats materials. Així, d'una banda, les
politiques socials operen en l'entramat de relacions que s'estableix entre les esferes
pública, mercantil, famiiiar i associativa; mentre, d'attra banda, les politiques socials, per
mitjá d'un ampli ventall de regulacions i programes, operen com a potents factors
d'estructuració social: articulen i desarticulen; intensifiquen i erosionen; alteren i
reprodueixen desiguaitats i fractures económiques, generacional, étniques, digitals,
territorials o de genere.

El desplegament generalitzat de les politiques socials a Europa occidental no presenta una
naturalesa estrictament lineal. De fet, després d'una primera fase de fonamentació (1945-
1960), els régims europeus de política social es diversifiquen. D'aquesta forma, la fase
1960-1980 contempla la consolidado de les tres grans variants empíriques de l'estat de
benestar keynesiá: els tipus socialista, democristiá i liberal. Aquests models es distingeixen
entre si a partir de quatre aspectes principáis: els seus referents ideológics no son els
mateíxos; estructuren de manera diversa els seus sistemes de fiscalitati protecció social;
presenten esquemes específics de relacions laboráis; i generen diferents tipus d'impactes
socials. Finalment, al llarg de les dues ultimes décades (1980-2000), es desenvolupa la
transido deis models clássics de benestar a un conjunt de noves variants profundament
redefinides de política social. Des d'una voluntat de síntesi, podem destacar tres
dimensions transversal de canvi:

A) la dimensió territorial: el monopoli de l'estat nacional de benestar dona pas a un
progressiu federalisme de benestar, que va articulant les esferes supranacionals (UE)
amb les de proximitat (governs locáis i regionals) en l'elaboració de politiques socials.

B) la dimensió de govemance: el monopoli de la burocracia en la provisto de servéis
socials se substitueix per escenaris pluralistes de producció de benestar, amb
reforgament deis espais de participació ciutadana.

C) la dimensió temática: l'agenda de les politiques socials s'estén cap a camps inédits (la
interculturalitat, l'exclusió, l'alfabetització digital, el genere...) que reflecteixen les notes
emergents de la nova societat postindustrial.

Mes enllá deis canvis estratégics en els paradigmes clássics de política social, la geografía
europea.del benestar s'estén cap al sud. La democratització de l'Estat espanyol, Portugal i
Grecia, i el desglag de les condicions de guerra freda a Italia (especialment dures en
l'ordre socioeconómic per la gran torga electoral del PCI) generen nous escenaris polítics
que possibiliten, des deis anys vuitanta, la irrupció d'un régim de benestar propi deis estats
de l'arc llatí-mediterrani d'Europa. La variant espanyola d'aquest régim sud-europeu de
politiques socials es caracteritza pels aspectes básics següents:

Simultaneítatdels processos de construcció i reestructuració del pacte keynesiá
Centralitat del sistema de seguretat social públic, contributiu i de repartiment, molt fragmentat
i categoritzat, i amb intensitats de protecció desiguals

Establiments de models universals de salut i educació, finangats ambdós per via impositiva,



coexistint amb sectors privats mes amplis que a la resta de la UE
Esquema familiarista d'assiténcia, amb forta desigualtat de genere. Servéis socials públics i
programes de rendes mínimes de cobertura i intensitat baixes
Models de relacions laboráis amb cobertura alta per negociació col.lectiva, pero densitats
sindicáis molt baixes. Mercats laboráis poc flexibles pero precaritzats
Impacte rellevant de les polítiques de cohesió de la UE: quantitatiu (despesa derivada de
fons comunitaris) i qualitatiu (experimentació i aprenentatge social)
Articulado multinivell de l'estat de benestar: predomini central en el mercat laboral i la
seguretat social, descentralizado autonómica deis servéis públics universals i
municipalització deis servéis personáis

II. LES POLÍTIQUES SOCIALS A CATALUNYA

Per analitzar i resumir la política social catalana podem fer-ho des de dues perspecfves.
Podem, en primer lloc, enfocar l'análisi cap ais continguts de les polítiques o, en segon lloc,
centrar l'atenció en la dímensió instrumental, és a dir, en els espais d'actuació a través deis
quals es fa operativa la política social. Ambdues perspectives es complementen i
sobreposen, tot i que també ens ofereixen alguna matisacíó enriquidora:

Des de la perspectiva substantiva, es poden subratllar les característiques distintives
en el disseny deja política social (valors dominante, tipus de discurs i contingut
principal), i el paper deis diferents actors en la formulació d'aquesta [xarxa d'actors).

Des de la perspectiva operativa, en canvi, és possible detectar com els instruments
de la política social es relacionen amb els seus continguts (característiques de gestió
o modei de provisió) i, també, quin és el paper que hi juguen el diferents nivells
administratius i els diferents actors socials en la prestado deis servéis socials (govern
multiniveíS i prestado pluralista deis servéis).

Som conscients que existeixen solapaments entre ambdues óptiques. Tot i aixó, donada la
seva capacitat per oferir-nos una visió completa, les mantindrem com a guia d'análisi.

11.1. LES POLÍTIQUES SOCIALS A CATALUNYA DES D'UNA PERSPECTIVA
SUBSTANTIVA

En el context europeu i estatal considerat, Catalunya ha anat desenvolupant un ventall de
polítiques socials des de la recuperado de l'autonomia política, el 1980. El camp de les
polítiques socials és complex i fragmentat. A efectes descriptius i de síntesi, farem una
triple distinció que ens permet estructurar l'agenda social de la Generalitat:
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• Les politiques socials d'autonomia: bases i eines per al desenvolupament personal
(educació, ocupació i habitatge)

• Les politiques socials de protecció: accions contra processos i situacions de risc i
d'exclusió (sanitat, servéis socials i rendes mínimes)

• Les politiques socials de quotidianitat cap a noves relacions interculturals i de genere
(familia, genere i immigració)

11.1.1. Les politiques socials d'autonomia: ocupació. educació i habitatqe

Després de guanyar les eleccions generáis britániques de 1997, el neolaborista Tony Blair
pren una decisió discutible pero suggerent fa desaparéixer el ministeri de trebali i l'integra
al departament d'educació. El missatge era ciar. Per tal d'assolir el seu principal objectiu, la
lluita contra l'atur i per millorar l'ocupabilitat de les persones, els instruments classics de
política laboral (regulacions del mercat de trebali i garantía de rendes de la poblado
aturada) servien de ben poc. Els nous instruments s'havien d'anar a buscar a fámbit
formatiu. D'alguna manera, la política laboral del govern Blair estava transferint al sistema
educatiu bona part de la responsabilitat de la taxa d'atur.
Calia, per tant, refor$ar els instruments de formado i fer-ne la palanca central de l'acció
contra l'atur. La connexió educació-ocupació quedava així explícítament fixada. Aquest
paradigma de política pública ja s'havia estés per l'Europa continental. El mateix Llíbre
Blanc de Delors n'havia estat precursor. El trobem també expressat a Catalunya? Val a dir
que les condicions de partida hi están donades.

La política laboral presenta una estructura complexa de camps d'acció. A Catalunya,
pero, aquesta estructura está travessada per una divisió multinivell forc.a clara: les
politiques regulatives del mercat laboral i els programes de prestacions per atur segueixen
en l'ámbit estatal; tot el bloc de politiques actives (PAO) és progressivament assumit peí
govem de la Generalitat En primer lloc, aquest n'assumeix la formació ocupacional i
continua. Mes tard queden també transferides les politiques d'orientació i intermediació
laboral. En clau institucional, les politiques actives vehiculades per l'antic INEM central es
traslladen tant a les Oficines de Trebali de la Generalitat com al Servei Cátala de
CoMocació.

Mes enllá d'aquesta configurado, els discursos, els continguts i els estils de les politiques
laboráis autonómiques mes aviat es distancien de les politiques europees de "welfare to
work". Les politiques actives d'ocupació a Catalunya han vingut recolzades per un discurs
polític fluctuant i intermitent, i per un estil dialogant i cooperatiu en el disseny-marc de
certes iniciatives (per exemple, el Pacte per l'Ocupació a Catalunya, 1998-2000). Peí que
fa ais continguts, la baixa intensitat de l'actuació pública i el poc impuls innovador han
predominat. Els programes de formació no han incorporal mecanismes eficaces d'inserció;
les politiques d'intermediació i col-locació han estat mes reactives i rutináries que
estratégiques; i s'han esmerc,at poc esforgos en les iniciatives mes innovadores a escala
europea: les 35 hores, els nous filons d'ocupació o els pactes territorials. Val a dir que el
govem de la Generalitat ha donat suport tant a les politiques desreguladores del mercat de
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treball, aprovades a l'estat durant els governs del PSOE, com ais acords deis governs del
PP amb els sindicáis majoritaris en materia d'estabilitat laboral, treball a temps parcial o
regulació de les ETTs. Finalment, les PAO autonómiques han apostat per una xarxa
d'actors poc pluralista, tancada i estable: mes orientada a la gestió privada que a la gestió
associativa deis programes, al diáleg amb les direccions sindicáis que a la participado
d'entitats o grups propers al sectors destinataris de les polítiques, i al monopoli autonómic
que a Cobertura cap a l'esfera local.

El contingut de les polítiques educatives a Catalunya ha vingut marcat per les tensions
derivades del fet d'apostar si multan iament per l'extensió de l'oferta educativa pública i
l'escola comprensiva d'una banda, i per consolidar, d'altra banda, un sistema de doble
xarxa amb una presencia significativa -per sobre de les mitjanes espanyola i europea-
d'escoles concertades de titularitat privada, un bon nombre de les quals de carácter
religiós. A aixó cal afegir els déficits regulatius i de control sobre la xarxa privada-
concertada, en materia de, per exemple, possibles processos de selecció negativa
d'alumnes amb necessitats educatives especiáis. Aquesta tensió substantiva es trasllada
ais impactes: l'escola a Catalunya segueix reproduint les desigualtats de classe social,
genere, i territori. La distribució de l'alumnat entre les branques académica i professional
de la secundaria ha estat esbiaixada per nivells de renda familiar, la distribució d'opcions
universitáries entre nois i noies presenta un ciar biaix de genere, t els nivells d'obtenció de
credencials educatives entre comarques son dispars.

L'esfera relacional de la política educativa catalana ve marcada per dos fets. En primer
lloc, una xarxa d'actors amplia, complexa i relativament potent, que ha anat trobant espais
de vertebrado interna i, a partir d'ells, espais de pressió i interlocució amb l'administració
pública de Catalunya. En segon lloc, una concepció de gestió educativa poc estratégica i
recelosa de l'esfera local. El Departament d'Ensenyament s'ha distingit mes com una
administrado escolar centralizada que com una instancia formuladora / coordinadora de
polítiques educatives. En aquest sentit, l'esfera autonómica coexisteix, de forma creixent,
amb processos de disseny de Projectes Educatius de Ciutat, impulsáis des d'ámbits
municipals, sense tenir-ne, en la majoria de casos, mes que estratégies adaptatives.

Les polítiques d'habitatge a Catalunya s'han mogut sistemáticament en una certa
contradicció. El govern de la Generalitat no ha impulsat polítiques potents en aquells
camps en els quals té competéncies exclusives: la promoció pública, la rehabilitado o la
regenerado de barris en crisi. En canvi, les polítiques d'habitatge a Catalunya han girat
molt mes entom ais dos camps on el govern autonómic ha pogut incidir-hi menys: la
regulació del mercat de lloguers i la regulació de la promoció i l'accés a l'habitatge protegit
de promoció privada. En conjunt, l'habitatge ha estat potser l'element mes feble i
vulnerable de les polítiques socials. No ha esdevingut en cap moment un veritable dret
social de ciutadania; al contrari, els esfor$os economics familiars per accedir-hi s'han situat
en aquests últims anys -sobretot a les ciutats metropolitanes- molt per sobre del que es
considera adequat (flns a un 60% deis ingressos familiars a Barcelona). Així dones, amb
l'excepció d'algunes experiéncies locáis de pisos públics de lloguer per a joves, les



6
polítiques d'habitatge han aportat molt menys que l'educació i que les polítiques actives
d'ocupació en l'objectiu de garantir l'autonomia i la factibilitat deis projectes vitáis deis
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

11.1.2. Les polítiques socials de protecció: sanitat, servéis socials i rendes mínimes

Els régims europeus de protecció social s'han vingut configurant sobre la base de dues
gran árees: d'una banda, la prestació de servéis de salut; d'artra banda, els sistemes
públics de pensions. Mes enllá d'aquest nucli, les seguretats socials anglo-escandinaves
han ofert un ampli ventall de transferéncies familiars i d'habitatge. Mes recentment, els
sistemes de protecció social han incorporat una nova dimensió: les polítiques de lluita
contra l'exclusió social. Polítiques sovínt conformades per una xarxa de servéis socials i
per programes de rendes mínimes d'insercíó o pensions assistencials. A Catalunya, com ja
passava amb les polítiques laboráis, el régim de protecció social presenta una configuració
multinivell. En concret, la part contributiva de la seguretat social i, per tant, tot el sistema de
pensions de jubilado ha quedat fins ara exclós de l'esfera autonómica. En conseqüéncia,
el régim cátala de protecció social queda cenyit, d'una banda, al sistema de salut i, d'altra
banda, al sistema d'acció contra l'exclusió, és a dir, xarxa autonómica i local de servéis
socials i PIRMI. Vegem-ne els aspectes básics.

La política sanitaria catalana ha estat un ámbit de reformes constants que han resuftat en
un model de provisió de servéis diferent al de la resta de l'Estat. En el sistema espanyol de
salut ha predominat la provisió pública directa: la prestació de servéis a través de
proveídors integrats en les estructures de gestió de l'administració sanitaria. En canvi, en el
cas cátala, l'autoritat sanitaria contracta amb una xarxa de proveídors que han estat
acreditats per oferir servéis de cobertura pública, i que son heterogenis quant a la seva
propietat i formes de gestió.

En efecte, la sanitat ha estat la política del régim catata de benestar que ha comptat amb
un discurs polític d'impuls mes potent i sostingut Aquest discurs, alhora, ha marcat de bon
principi nivells afts d'autonomia i diferencies nitides amb el disseny institucional de la
sanitat pública espanyola. Tanmateix, el model universal de provisió pluralista ha estat
possible;a Catalunya, mes enllá de l'impuls polític esmentat, per fexisténcia d'una amplia
tradició d'implicació social en l'espai sanitari. La xarxa de mútues, cooperatives i centres
privats han prefigurat les bases del model. La combinació d'ambdós factors -xarxa social i
líderatge polític- ha generat un model viable no mancat, pero, de tensions de fons. Cal
esmentar un finangament poc autónom, basat en transferéncies de l'Estat en gran part
finalistes; una dialéctica permanent entre equitat i eficiencia, en el marc d'un discurs i unes
practiques que posen mes l'accent en la segona que en la primera; i una erosió
progressiva de l'ampli consens polític a l'entorn de la normativa sanitaria catalana, posada
de manifest en la ruptura del consens parlamentan quan s'aprova la reforma de l'atenció
primaria que introdueix la possibilitat de formules de gestió privada deis CAPs.
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Peí que fa a la govemance de la política sanitaria, es pot dir que el model cátala ha estat el
resultat d'un llarg procés d'acomodació entre interessos d'actors públics i privats. Aquest
procés s'ha caracteritzat per una negociació constant en el si d'una xarxa d'actors de
controlen recursos complementaris i que son, per tant, fortament interdependents. Els
incentius que es deriven d'una situació com aquesta afavoreixen pautes de comportament
cooperatiu en qué les relacions de poder s'articulen en base a la confianca a llarg termini.
En aquest sentit, el model sanitari aconsegueix implicar actors amb ideologies, recursos i
preferéncies diferents en una coalició promotora que comparteix un interés comú: el
manteniment del model.

Si traslladem l'análisi de les polítiques sanitaries a í'acció contra la pobresa i l'exclusió,
trobem a Catalunya dos components básics de política pública: una xarxa de servéis
socials d'articulació complexa, amb l'atenció primaria ubicada majoritariament en l'ámbit
local, i l'atenció especializada en l'ámbit autonómic. I un programa interdepartamental de
rendes mínimes d'inserció (el PIRMI), el disseny del qual és responsabilitat directe del
govem autonómic, per bé que els servéis socials municipals d'atenció primaria participen
intensament de la seva gestió operativa.

Els sen/eis socials catalans, en la seva configurado substantiva, presenten quatre notes
remarcables: a) un marc de valors de referencia on predomina el familiarisme, aixó és, la
ubicació de responsabilitats directes d'atenció i cura de persones depenents en l'ámbit
familiar, amb nivells de suport públic molt baixos o inexistents; b) conseqüéncia de
l'anterior, un feble reconeixement legal de drets subjectius a l'atenció i la inserció social. A
diferencia de l'educació, la sanitat o la seguretat social, l'ámbit de necessitats cobert pels
servéis socials queda molt poc integrat en els drets socials de ciutadania a Catalunya; c)
unes taxes de cobertura i ús baixes, amb dinámiques de segmentado: els col-lectius mes
normalitzats accedeixen principalment a la xarxa pública, els sectors mes exclosos son
majoritariament atesos per les xarxes associatives (Caritas, Creu Roja); d) finalment, els
mecanismes de finangament deis servéis socials d'atenció especializada incorporen
formules de co-pagament, a partir de criteris de renda personal i familiar (estesa ais fills/es)
de la persona usuaria.

El PIRMI neix a Catalunya el 1990. El govem de la Generalitat el crea seguint ('experiencia
basca, i en un context de pressions des de la UE. La UE vol que tots els paísos i regions
de la Unió disposin de programes de transferéncies assistencials per tal de fer front ais
cada cop mes importants buits de cobertura deis sistemes contributius. Val a dir que el
PIRMI naixia, el 1990, com a dimensió completament autónoma del régim cátala de
benestar, sense cap referent a escala d'Estat, mes encara, amb l'oposició inicial a aquest
tipus de polítiques del llavors ministeri espanyol d'afers socials. Si alguna cosa caracteritza
l'evolució del PIRMI, al llarg deis anys 90, és la manca de voluntat política d'estendre la
seva cobertura i d'intensificar la protecció que ofereix. Els impactes del PIRMI sobre la
pobresa i la inserció han estat també febles. Les taxes de pobresa a Catalunya
prácticament no han variat durant els anys 80 i 90. En la mesura que la inserció laboral és
difícil, i que els déficits en materia d'habitatge social de lloguer a Catalunya no s'han resolt,
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resulta torga clara la ¡ncapacitat del PIRMI per resoldre les situacions personáis de
pobresa i exclusió.

11.1.3. Les poiítiques socials de quotidianitat: familia, genere i immigració

Fins a cert punt, I'EBK es va construir sense alterar les bases de la desiguartat de genere.
Moltes poiítiques socials van assumir de forma acrítica resquema segons el qual el treball
assalariat, majoritáriament masculí, es recolza en un treball doméstic-familiar, poc o gens
valoritzat, i en exclusiva femení. Els régíms de benestar ja madurs deis anys 70 i 80 van
desplegar una incipient agenda de la iguartat entre dones i homes. El consens básic va
consistir a transitar cap a poiítiques de suport a la incorporado de les dones al mercat de
treball en condicions d'igualtat formativa, retributiva i de protecció. Aixó pressioná, a curt
termini, cap al disseny de noves poiítiques de servéis a les famílies, les quals permetessin
absorbir, en part, les tasques de treball reproductiu desfamiliaritzades (atenció a la petita
infancia, a les persones grans...). Mes enllá d'aquests perfils básics, els diferents models
de benestar desenvolupen agendes de genere própies. On se sitúa aquí el cas cátala?,
presenta especificitats respecte del seu context estatal i Europeu del sud?

Durant els períodes de construcció deis régims de benestar a l'Estat espanyol i a
Catalunya, a! llarg deis anys 80, no es van formular de manera explícita poiítiques
familiars. Tots els actors polítics i socials voüen fugir de 1'imaginari que el franquisme havía
creat en les relacions del poder polític amb les famílies. Pero res no va poder impedir que
Catalunya i la resta de l'Estat visquessin amb forca el procés d'incorporació de les dones al
trebaíl assalariat i les tendéncies a la diversificado en ['estructura de les llars. En aquest
nou context de certa desfamiliarització cultural, la inexistencia de poiítiques havia provocat
una certa bomba estadística: les dones catalanes presenten la fecunditat mes baixa del
món.

En aquest context la familia accedeix tímidament a l'agenda pública. El govern de la
Generalitat aprova el 1993 el Pía Integral de Suport a les Famílies (PSIF). Aquest Pía
planteja uns continguts en línia amb les perspectives conservadores a escala europea,
favorables a un rol extensiu de les famílies en la generació de benestar. El PSIF, en
concret, sitúa el valor deis recursos assistencials familiars per sobre deis recursos públics,
i adopta una concepció de la familia com si aquesta estigués lliure de conflictes
d'interessos, ni en clau de genere ni intergeneracionals. Malgrat tot, el PSIF reconeix la
necessitat de poiítiques publiques de servéis a les famílies, així com de regulacions que
facin possible la concíliació entre familia i treball. Els rendiments en ambdós terrenys han
estatdesiguals, encara que mes aviat minsos.

• La regulado del régim de permisos laboráis amb l'objectiu de teñir cura deis filis i filies
queda exclosa del camp competencial de la Generalitat. Aquest és, dones, un altre
component que s'escapa de la possibtlrtat de bastir un espai social cátala en el marc
europeu. La llei estatal de conciliacíó família-treball, de 1999, que comptá amb el
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suport del govern cátala, ve a emplenar en part aquest buit. La protecció per maternitat
és avui Túnica eina de política familiar en qué Catalunya se sitúa en nivells UE.

• Peí que fa ais servéis a les famílies, la responsabiütat és directa de Testera autonómica
i els resultáis son clarament decebedors. L'any 1998 només el 25% deis infants entre
0 i 3 anys estaven escolaritzats, deis quals només una tercera part en la xarxa pública,
xarxa conformada en la seva majoria per escoles bressol de titularitat municipal. Peí
que fa ais servéis a la gent gran, la taxa de cobertura del SAD se sitúa en un
percentatge molt baix del volum de necessitats. Finalment, la participació de la xarxa
pública en l'oferta de places residenciáis i de centres de dia és minoritaria a Catalunya:
8.034 publiques sobre 36.779 privades, d'aquestes ultimes només 4.961 son places
concertades proveTdes des de la iniciativa social.

Mes enllá del tractament públic del genere per la via deis models alternatius de política
familiar, cal esmentar l'existéncía a Catalunya de tres plans consecutius á'lguattat
d'Oportunítats per a les Dones, al Harg deis anys 90. Son plans formuláis peí govern de
la Generalitat, emmarcats en l'evolució deis respectius plans de la Unió Europea, i
pretenen dotar d'un sentit d'integralitat i estrategia les polítiques per a la igualtat. El Primer
pía (1988-92) se centra sobretot a fer desaparéixer les desigualtats formáis encara
existents en els textos legáis. El Segon pía (1994-96) pretén que la igualtat formal ja
garantida esdevingui real, sent la igualtat d'oportunitats l'eix vertebrador d'unes accions
que se centren, quasi exclusivament, en l'ámbit productiu. El Tercer pía (1998-00) amplia el
camp i s'introdueix en l'ámbit reproductiu. Aposta per la conscienciació social, peí canvi
d'actituds i per un nou contráete social entre homes i dones, basat en l'equilibri i la paritat

Malgrat aquests plantejaments, els resultáis tomen a estar aqui lluny deis objectius.
Només algunes dades: la taxa d'activitat de les dones a Catalunya se sitúa 24 punts per
sota de la deis homes; malgrat aixó, el 1998 ni havia a Catalunya un atur registrat femení
absolut superior al masculí, cosa que expressa una taxa d'atur diferencial de les dones
molt per sobre de la deis homes. La temporalitat i la parcialitat en el treball afecten també
molt mes les dones que els homes: el 1998 hi havia a Catalunya 42.000 contractes a
temps parcial d'homes, per 149.700 de dones. La taxa d'accés a funcions de
representado política per part de les dones és també baixa: el 1998, teniem a Catalunya
un 15,5% de parlamentarles, un 4,9% d'alcaldesses i un 13,8% de regidores. Val a dir
finalment que, malgrat aquesta infrarepresentació de les dones en l'esfera productiva i
pública, l'edat i la taxa de fecunditat no han deixat de moure's, a Catalunya, en direccions
contraríes: avui les mitjanes se sitúen en 30,3 anys d'edat (mes alta que mai) i en 1,14 filis
per dona (mes baixa que mai).

Mes enllá de les polítiques que s'orienten a reformular les relacions de genere i familia, les
polítiques socials de la quotidianitat a Catalunya incorporen una dimensió emergent: les
relacions d'interculturalitat derivades del fet ¡mmigratori. Pot sostenir-se que durant els
anys 80, década en la qual el govern de la Generalitat va anar a remole de la regulació
d'estrangeria impulsada peí govem de l'Estat, no existeix encara a Catalunya una política
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d'immigració. Durant els anys 90, el disseny del Pía Interdepartamental d'lmmigració i
l'activisme politic del govem de la Generalitat en el procés de reforma de la llei estatal
d'estrangeria mostren un gir cap a l'existéncia d'una política catalana en l'ámbit de la
inserció sociocultural deis col-lectius d'immigrants. Tot i així, la múltiple precarització
d'aquests collectius -legal, laboral, relacional i familiar- a Catalunya, així com els
conflictes puntuáis o latents derivats d'una societat que encara no ha assumit plenamentel
seu carácter multicultural, expressen la necessitat d'enfortir la dimensió d'inserció integral
de les polítiques d'immigració.

11.2. LES POLÍTIQUES SOCIALS A CATALUNYA DES D'UNA PERSPECTIVA
OPERATIVA

Des d'una óptica instrumental, les polítiques socials es projecten sobre dos grans ámbits
d'actuació: els servéis universals i els servéis personáis. Els primers pretenen millorar el
benestar i la qualitat de vida del conjunt de la població, mentre que els segons s'adrecen
majoritáriament a aquelles persones o col-lectius en situació de major vulnerabilítat o
exclusió social.

- Els servéis universals es corresponen, en primer lloc, amb alió que en l'apartat anterior
hem anomenat polítiques socials d'autonomia. És ciar que l'educació s'ha
un ¡versa litzat, mentre que el dret a l'habitatge i la feina están reconeguts pero, per les
raons que siguí, no s'han dut a la práctica. En segon lloc, la sanitat s'ha convertit
també en un servei universal; mentre que, com ja apuntávem, els servéis de protecció i
les polítiques de quotidianietat es defineixen per la seva voluntat d'adrec,ar-se a
persones i/o col-lectius específics.

Els servéis personáis, per altra banda, presenten una naturalesa mes sofisticada i, per
tant, mereixen alguna precisió addiciona!. En primer lloc, cal distingir entre els servéis
personáis destináis a les persones i/o col-lectius que están integráis en el sistema
socioeconómic dominant, i els servéis a les persones i/o col-lectius en situació
d'exclusió. Els primers volen millorar la qualitat de vida deis ciutadans, mentre que els
segons pretenen convertir en ciutadans a persones excloses d'aquesta categoría.
Tanmateix, l'exclusió social es pot entendre des d'una doble perspectiva: com a
situació (persones i grups amb determináis déficits) i com a procés (dinámiques
socials i económiques que generen l'aparició de situacions d'exclusió). Quan pensem
en l'exclusió com a situació, les polítiques publiques es concentren en objectius
assistencials (alleugerir una situació de necessitat) i integradors (provocar, a través
d'iniciatives com les rendes minimes d'inserció o deis popuíars üineraris d'inserció la
normalüzació de la situació d'exclusió). Quan ens fixem en l'exclusió com a procés, en
canvi, les polítiques preñen una dimensió preventiva i han d'incidir en les dinámiques
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de desenvolupament económic, en els models socials dominants o, utilitzant un terme
académicament popular, en el capital social de les diferents comunitats.

A partir d'aquesta exposició esquemática, en la següent figura resumim les principáis línies
d'activitat (operativa) que englobaría la política social, cdfn podrá observar-se, dins els
servéis universals només hem llistat sanitat i educado, ja que hem considerat que l'ámbit
de l'habitatge era massa feble per ser-hi indos, mentre que la política ocupacional de la
Generalitat se centra en aquelles actuacíons d'ínserció i intermediado que, de fet, adopten
la forma de servéis personáis. En relació a la dimensió substantiva tractada anteriorment,
s'observará també que els diferents ámbits d'actuació identificáis en aquest apartat
cobreixen amb torga precisió les polítiques d'autonomta i protecció, mentre que deixen al
marge les polítiques de quotidianítat. Es tracta d'una situació previsible, especialment si
prenem en consideració el carácter novel! i transversal d'aquestes polítiques.

1. Les poíitigues socials a Catalunya des d'una perspectiva operativa

POLÍTICA SOCIAL

Servéis
Universals

Servéis
Personáis

Sanitat Educado Adrecats a
l'exclusió

Qualitat de
vida

Com a situació Com a procés

Assistencials Integradors
(PIRMI)
(Id'l)

Model económic
¡social

Capital social
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11.2.1. Els servéis universals: sanitat i educació

Tant sanitat com educació son servéis que es concentren en \'administrado autonómica i
que s'articulen a través d'un model pluralista de provisió, tot i que en la seva formalització
es detecten algunes diferencies notables:

- En í'ámbit sanitari, l'activitat reguladora del Servei Cátala de la Salut, com també el
control exercit a través d'un sistema d'acreditació innovador i eficient, ha permés a
l'autoritat pública situar-se en e! centre de ia xarxa i determinar els continguts de la
política sanitaria. Aquesta situació ha facilitat l'expansió d'uns servéis en els quals
l'universalisme i l'equitat son els factors mes posítius, mentre que hi ha dubtes sobre la
seva economía i la seva eficiencia.

La situació en í'ámbit educatiu és similar en el punt de partida pero diferent en el punt
d'arribada. Es parteix, com en el cas sanitari, d'una densa i complexa xarxa d'actors
que conformen la base d'un model pluralista en la provisió deis servéis educatius. A
partir d'aquí, pero, la capacitat de regulació pública i de control sobre els productes
educatius es mostra molt mes feble, deixant que siguin els propis actors socials els
que defineixin l'agenda i les característiques de la política educativa. El resultat és
l'apárició d'una doble xarxa escolar (pública i privada-concertada) on es produeix
rincrementde les desigualtat entre ambdues. Aquesta desigualtat és el resultat tant de
la desviado de fons públics cap a les escoles concertades com de la capacitat
d'aquestes per seleccionar els seus alumnes. A diferencia de sanitat, en definitiva, el
model pot ser económic i eficient (de fet Catalunya és una de les CC AA amb un volum
de recursos per alumne mes baix), pero pateix de les imprescindibles garanties
d'equitat i igualtat d'oportunitats. Dit d'una altra manera, mentre un deis problemes del
model sanitari cátala és el seu elevat cost, en el cas de l'educació creiem que la
principal dificultat no és tant instrumental com de valor i rau precisament en el déficit
d'equitat en el sistema.

11.2.2. Els servéis personáis de qualitat de vida

Dins aquest apartat s'inclouen tot un conjunt de servéis de l'ámbit sociocultural (cultura,
esports, joventut, formacíó o participado ciutadana) que s'ofereixen básicament des de les
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administracions locáis i que segueixen el principi del nou universaiisme comunitarí. Es
tracta dones d'uns servéis adrecats al conjunt d'una comunitat local, tot i que els seus
receptors efectius acostumen a ser la poblado mes normalizada d'aquesta comunitat.

A Catalunya, els ajuntament dediquen aproximadament un 60% deis recursos destinats a
les politiques de benestar a aquest tipus de servéis, els quals, juntament amb els servéis
d'atenció primaria (un 30%) conformen el nucli de les seves contribucions al benestar
social. Es tracta de totes formes d'uns servéis que s'ofereixen també seguint un model
pluralista de provisíó, el qual es projecta en una doble dimensió:

- D'una banda, les relacions amb d'altres administracions o instáncies governamentals
{govern multinivel!) son molt freqüents, ja que bona part del financament prové
d'aquest entramat de relacions. Aquest entramat, a mes, genera unes relacions de
dependencia que condicionen el propi desenvolupament de les politiques. La dinámica
de les relacions intergovernamental és, dones, crucial per entendre aquests servéis de
qualitatde vida.

Per altra banda, dins el propi ámbit local es detecta la presencia d'una xarxa
horitzontal de proveídors públics i privats d'aquests servéis. Aquesta xarxa és molt
fragmentada, pero dominada per les ¡nstitucions publiques que controlen els recursos i
estableixen vineles de tipus clientelar amb la resta deis actors. Aquest domini no
s'exerceix, pero, des d'una visió integrada de la política, sino que es dispersa en
relacions bilaterals i actuacions segmentades en la fragmentada xarxa de proveídors.

11.2.3. Els servéis personáis adrecats a l'exclusió

Els servéis de lluita contra l'exclusió a Catalunya s'ofereixen básicamentdes deis sistemes
d'atenció primaria de base local, tot i que la Comunitat Autónoma reté la competencia en
l'atenció especializada. A partir d'aquest marc, apareix un conjunt divers i fragmentat
d'intervencions destinades a modificar les situacions d'exclusió social.

Un primer paquet d'actuacions son les estrictament assistencials; és a dir els ajuts
domiciliaris, alimentaris, l'acoilida ais sense sostre o totes aquelles altres activitats que
teñen com a objectiu pal-liar una situació de necessitat intensa. Aqüestes actuacions
es desenvolupen a partir deis servéis d'atenció primaria municipals, tot i que els
instruments d'actuació d'aquests han estat dissenyats des de la Generalitat. Aquesta
situació provoca freqüents queixes, sobretot perqué obliga les persones a adaptar-se
ais requisits deis programes quan alió mes lógic seria que els programes s'adaptessin
a les necessitats de les persones. La fragmentado i la rigidesa deis instruments de
treball han estat, dones, les principáis dificultáis que s'han trobat els assistents socials
en el desenvolupament de la seva tasca. Potser per aquesta mateixa rao, les
institucions publiques han acabat concentrant-se en l'assisténcia ais exclosos mes
normalizáis (aquells amb possibilitats d'adaptar-se ais requisits deis programes),
mentre que els exclosos en situacions de precarietat mes extrema només han pogut
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comptar amb l'ajut, mes flexible i rápid, d'una xarxa d'associacions socials i religioses
amb objectius benéfics i carítatius.

- A banda de les actuacions estrictament assistencials, les politiques socials també han
intentat revertir les situacions d'exclusió a partir d'iniciatives com els itinerarís
dlnserció o els PIRMl. Sense entrar ara en detalls, la lógica que inspira aquests tipus
de programes es basa en la culpabilització de l'exclós social. No es tracta de
criminalitzar la seva situado, pero sí de considerar que son els seus déficits personáis
els que han provocat la situació. Des d'aquesta óptica, com és previsible, les politiques
d'inserció han de centrar-se en estimular, formar i educar els exclosos. Es tracta de
modificar els seus hábits i les seves habilitáis, amb l'esperanca que la societat i el
mercat els torni a trobar acceptables. A mes a mes, aquesta tasca s'ha desplacat
normalment a ámbits municipals poc sensibles socialment, com ara les árees de
desenvolupamenteconómic, i, pertant, ha acabat produint-se un desviament respecte
ais objectius iniciáis; un biaix que ha afavorit la poblado mes normalitzada i que ha
tornat a deixar al marge la mes exclosa (la que mes difícilment pot tornar a ser
acceptada pe! mercat i la societat).

La lógica deis itinerarís d'inserció i deis PIRMl ha apropat les politiques socials i les
laboráis, concentran! bona part deis esfonjos per lluitar contra l'exclusió social en tasques
de formado ocupacional i intermediado en el mercat laboral. Aquesta óptica ha mostrat,
pera, importants déficits en els seus resultats.

Davant d'aquest fracás, des d'algunes autoritats locáis s'ha coinencat a plantejar un
canvi de perspectiva i a proposar que la lluita contra l'exclusió s'ha d'ampliar (no
desplagar} de la situació al procés. L'objectiu no pot ser només el de normalitzer les
persones, sino que cal treballar sobre les dinámiques territoriaís, socials i económiques
que generen l'exclusió o, des de perspectives mes radicáis, afirmar que no estem
davant d'un problema de normaützació, sino ó'acceptabilitat {no cal transformar la
persona sino forcar la comunitat a acceptar-la). Aquests punts de vista, tot i que van
incorporant-se en el discurs d'alguns professionals deis servéis socials, no apareixen
en les politiques socials catalanes. De fet, alguns assistents socials es perceben a ells
mateixos com a exclosos institucionals, mentre que abordar els processos generadors
d'exclusió suposaria coHocar-los en el centre i fer que les altres politiques
{urbanístiques, económiques, culturáis, etc.) es dissenyessin en funció de les seves
orientacions i prioritats.

En una línia similar s'insinua que la lluita contra l'exclusió ha estat excessivament
centrada en déficits materials (habitatge, treball, sanitat, etc.), mentre que en una
societat com Tactual caldria no oblidar-se deis déficits relacionáis. Els exclosos no sois
teñen mancances materials (les quals eventualment podrien ser superades per les
actuacions assistencials), sino que també han quedat fora de les xarxes de relacions
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que els converteixen en membres d'una comunitat Sense reconstituir aqüestes xarxes
de relacions sembla impensable pensar en la integrado social; ja que, ta! com es
dedu'ía d'un estudi fet a partir de les manifestacions deis propis exclosos, "el pitjor no
és el fred ni la gana; el pitjor és la sensació de solitud i les mirades de la geni, unes
mirades que et fan saber que no ets d'aquest món". Treballar contra els déficits
relacionáis és una tasca complexa i, amb alguna meritoria excepció, oblidada en el
conjuntde la política social catalana.

11.3. LES POLÍTIQUES SOCIALS A CATALUNYA: ELEMENTS DE SÍNTESI

Per mitjá deis dos quadres següents, volem mostrar de forma gráfica i resumida els
principáis aspectes de les dimensions substantiva i operativa de les politiques socials a
Catalunya. És a partir d'ells que, tot prenent-los com a guia de referencia, construirem la
projecció deis cinc escenaris.

Quadre-q. Les politiques socials a Catalunya: síntesi dimensió substantiva
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multínivell,

estratégica, simétrica
(Elaborado propia)

Quadre^ Les polítiques socials a Catalunya: síntesi dimensió operativa

1

2

' i

3

f

6

$

f

í

Oferta polítiques
publiques

Servei universal de qualitat,
pero amb costos económics
molt elevats

Servei universal de qualitat
variable i condicionat per
l'aparició d'una doble xarxa
educativa (pública i
concertada)

Servéis de baixa cobertura i
baixa tntensitat. Oferta
fragmentada i residual,
tecnocrática i de baixa
sensibilitat personal

ídem anterior

El model social a remole de
la competencia económica i
l'especulació urbanística

.Inexistent o experimental (en
alguns centres cívics)

Ihtensitat i cobertura
moderada, amb presencia en
cultura, esports i lleure; pero
amb déficits en gent gran,
medi ambient, etc.

Xarxa d'actórs

Xarxa d'actórs públics i privats,
pero amb un control del centre
(públie) regulador i financador

Xarxa d'actórs públics i privats,
amb un fort pes del sector
empresarial i eclesiástic, com
també de determinades
associacions de pares. Baixa
capacitat de regulació des del
centre (públie)

Xarxa d'actórs públics i no-
lucratius (ONGs,
organitzacions reügioses, etc.).
Certa especialització deis
segons amb les situacions de
precarietat mes intenses

Xarxa d'actórs públics, privats i
no-lucratius. Xarxa molt
tancada entorn del repartiment
deis fons

Régim urbá dominat per la
coalició entre els poders
públics i els interessos
económics

Incipient relació entre els
poders públics i les
associacions de la comunitat

Xarxa d'actórs públics, privats i
associatius, ambforta
presencia de dinámiques
el i entelars

Relación?
¡ntergóverrianiehtals

Domini de la Comunitat Autónoma

Domini de la Comunitat Autónoma

Disseny de la Comunitat
Autónoma i implementació local:
relació conflictiva i incoheréncies

ídem anterior

Coincidencia entre el model de la
CC AA i de la majoria deis
ajuntaments

Local

Local amb financament autonómic

(Elaborado propia)

III. ESCENARIS DE FUTUR:
EUROPA 20101 LES POLÍTIQUES DE BENESTAR A CATALUNYA

La intenció d'aquest darrer apartat és partir de les dues simplificacions anteriors i projectar-
les sobre els escenans de futur que planteja el document Europa 2010. Mantindrem l'ordre
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deis escenaris tal com es proposen en el document de la Comissió Europea, tot i que
personalment hauríem considerat millor fer un parell de modificacions:

En primer lioc, pensem que els escenaris 1 {mercáis triomfants) i 2 (les cent flors) es
podrien reconvertir en un de sol, ja que no observem diferencies significatives entre
tots dos, sino mes aviat pautes de complementarietat.

- En segon lloc, pensem que l'ordre es podría modificar per tal de situar-les en un eix
político-ideológic clássic. Així, mantindriem els escenaris de mercáis triomfants i de les
cent fíors en primer lloc, pero tot seguit passaríem a la projecció de l'escenari 4,
l'escenari de les turbuléncies. La rao és ben senzilla. Els escenaris 1 i 2 impliquen, per
a les polítiques socials, l'hegemonia de les formulacions neoliberals. L'escenari de les
turbuléncies implica, en clau de política social, el predomini de les formulacions
neoconservadores. Així dones, tots dos escenaris se sitúen claramenta la dreta, en un
eix dreta-esquerra tradicional. Els altres dos escenaris van mes enllá del predomini
liberal-conservador: el de les responsabilitats comparíides se sitúa en línia amb els
programes de modernització de la socialdemocrácia; mentre el de les societats
creatives connecta amb les propostes mes innovadores de ['esquerra no
socialdemócrata que aposta per la radicalitat democrática.

Quadre'fr. La reconfiquració deis escenaris en termes de polítiques socials

L'escenari
Neoliberal

L'escenari
Neoconservador

L'escenari L'escenari
Neosocialdemócrata de la nova esquerra radical

(escenaris 1 i 2) (escenari 5) (escenarí 3) (escenari 4)

Espai ideológic de la dreta Espai ideológic de l'esquerra

(Elaboració propia)

Les modificacions esmentades anteriorment son, pero, impressions personáis i no les
recollirem en el text que segueix, en el qual, per sobre d'altres consideracions, interessa la
possibilitat de comparació amb els exercicis de síntesi i especulado que s'han fet,
parallelament, per altres companys/es i en altres ámbits sectorials.

Així dones, per cadascuna de les projeccions de futur, comencem amb una breu descripció
de cada escenari i continuem valorant el seu eventual impacte sobre les característiques
de la política social catalana. Com a variables definitóries d'aquesta política farem servir
els tres apartáis de la dimensió substantiva (autonomía, protecció i quotidianitat) i els tres
grans apartats de la dimensió operativa (servéis universals, servéis personáis d'exclusió i
servéis personáis de qualitat de vida). Pensem que, d'aquesta forma, la projecció deis
escenaris és mes comprensiva i presenta panorámiques mes integráis.
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ESCENAR11. MERCATSTRIOMFANTS

En aquest escenari, els interessos privats deis mes poderosos han guanyat els coHectius,
la qual cosa ha comportat una reducció tant en la regulado governamental com en la
prestado deis servéis públics. El resultat és una situado que fa compatible el creixement
económic amb el desequilibri i la desiguattat social. Es tracta de ia victoria deis valors
económics, individualistes i no solidaris, la qual cosa no pot deixar de teñir un fort impacte
sobre les polítiques socials.

i. Polítiques Socials d'Autonomia

En aquest escenari, seria clara la reorientado cap a parámetres de mercat de les tres principáis
polítiques socials d'autonomia a Catalunya.

En el terreny laboral, seria previsible un nou gir cap a la desregulació i precarització del mercat
de treball. S'imposarien els models que predominen en el món anglosaxó: donar prioritat a la
creació neta d'ocupació a costa de la reducció de la qualitat d'aquesta en qüestions com els
drets laboráis, els salaris minims o la protecció social de l'atur. Seria igualment previsible la
progressiva implantació d'un nou marc de relacions laboráis que erosiones la capacitat de
negociació col.lectiva deis agents socials i sitúes els convenís en e! nivell d'empresa, de forma
totalment fragmentada i descentralitzada. Les polítiques actives d'ocupació quedarien
estancades. El govern de !a Generalifat seguiría mantenint programes de formado professional i
ocupacional, pero tendirien a cancel.lar-se els intents actuáis d'anar mes enllá i formular Pactes
territorials per l'Ocupació o Programes de Nous Jaciments.

En el terreny educatiu, Tactual política del govern cátala, de servei universal de doble xarxa,
donaria un tomb qualitatiu cap a un modei de progressiva monetarització del servei: s'introduirien
de forma,progressiva experiéncies de xec escolar que anirien reorientant la despesa educativa.
La política educativa s'entendria cada cop mes com el suport a l'elecció de les famílíes i menys
com la ¡nversió en una xarxa pública universal, integradora i cohesionadora.

Peí que fa a l'habitatge, les actuáis polítiques publiques no sortirien de la seva residualitat Els
programes de promoció pública tendirien a desaparéixer i les ajudes a l'accés es vehicularien bé
a través deis promotors a canvi d'un cert preu taxat, bé a través de desgravadons fiscals sobre
les hipoteques que afavoririen, fins i tot mes que ara, Íes classes mitanes de la societat i no els
sectors mes necessitats.

Polítiques de Protecció
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Les polítiques sociats de protecció, seguint el model de les d'autonomia, accentuarien el seu
perfil mercantilitzador. La sanitat pública catalana abrasaría definitivament criteris empresarials
de gestió, amb els quals l'economicisme eficientista s'imposaria per damunt de les
consideracions d'equitat.

La protecció social faria un gir qualitatiu. Seria previsible que una coalició formada per partits de
centre-dreta, organitzacions empresarials, institucions financeres i cercles d'experts de
tendencia neoliberal acabessin generant el clima apropiat per a que Tactual sistema de pensions
publiques de repartiment fos substituís per un sistema mixt, en qué la contribudó a la caixa
pública passés a ser optativa i es legisles una quota de capitalització obligatoria en un fons prívat
de pensions.

El sistema cátala de servéis socials tendiría a disminuir les seves coberturas i el seu cataleg de
servéis i equipaments. L'émfasi no es posaria tant en un retom ais valors assistencials de la
familia, com en la promoció de servéis privats de proximitat (des d'escoles bressol fins a
residencies de gent gran). El govem de la Generalitat, fins i tot, podría promoure una legislado
d'assegurances oblígatóries de dependencia, a contractar amb entitats privades. El rol de
Caritas i Creu Roja seguiría sent molt important, pero necessáriament limitat davant l'increment
de l'exclusió social.

i. Polítiques Socials de Quotidianitat

Molt lligat al que sosteníem en el punt anterior, les polítiques socials de quotidianitat retrocedirien
per obrir espais de mercat Seria previsible l'extensió sempre parcial d'algun tipus de política
autonómica de xec-servei. Per exemple, la Generalitat podría financ,ar parcialment per mitjá d'un
xec a les famííies, l'accés d'aquestes a servéis personáis de titularitat privada. En el terreny
familiar, s'apostaria fort peí model d'accés massiu de les dones al mercat de treball. Ara bé, aixó
no comportaría ni polítiques d'acció positiva per a la igualíat de genere ni polítiques publiques de
suport a les famííies. La doble assalarització de dones i homes hauria de provocar un increment
de poder adquisitiu que permetés el pagament de servéis privats. D'altra banda, la flexibilitat
podría permetre períodes d'inactivitat laboral de les dones, per bé que sense permisos parentals
ni drets de reducció de jornada.

Peí que fa a la immigració, aquesta s'acceptaria des d'una lógica de mercat. Els immigrants com
a má d'obra per realitzar, amb salaris baixos, els tipus de feines rebutjades per la població
autóctona. En canvi, el govern de la Generalitat no es plantejaria polítiques actives d'integració,
les quals recaurien en uns ajuntaments sense financament espec'rfic per impulsar-les.

Servéis Universals
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Peí que fa ais servéis universals, l'impacte de l'escenari neoliberal seria molt ciar: es tendiria per
una via mes táctica que normativa cap a la desuniversalització de la sanitat i de l'educació
pública. En el camp de la sanitat, el govern de la Generaliíat tendiria a desmantelar el Servei
Cátala de la Salut, per tal de gestionar una xarxa no integrada de CAPs i d'hospitals orientats a
la població amb menys recursos económics. Fent ús de la seva capacitat normativa sobre els
trams cedits de NRPF, el govern cátala incentivaría per la via fiscal la contractació
d'assegurances privades de salut.

En el camp educatiu, el model actual de doble xarxa accentuaria els seus perfils mes duals.
Cada vegada mes la despesa educativa s'orientaria cap al financament de concerts educatius
amb regulacions publiques molt febles sobre els seus beneficiaris. L'escola pública passaria a
jugar, en la práctica, un paperde subisidiaritat.

Servéis Personáis de Qualitat de Vida

Els servéis personáis de qualitat de vida senzillament quedarien esborrats de l'agenda pública.
En un escenari de valors neoliberals predominants, els servéis púbücs socioculturals serien
potser i'element mes vulnerable de les polítiques socials i del model de benestar. No costaría
gaire iniciar un procés de privatització deis servéis culturáis i lúdics rendibles des de l'óptica del
mercat, i de tancament d'aquells que no ho fossin. Les polítiques municipals d'esport de base,
per exemple, quedarien fortament ressentides. L'oferta d'activitats d'educació en el lleure infantil i
juvenil també. Tot aquest camp retómaria íntegrament cap al mercat o cap al teixit social.

i. Servéis Personáis adrecats a 1'ExcIusió

L'exclusió social, en aquest escenari, es reconceptualitzaria plenament. El discurs predominant
del govern passaria a ser el d'aíribuir ais exclosos la responsabiütat principal de la seva situació,
amb tot el que aixó comporta de generar dinámiques culturáis d'estigmatització de les poblacions
excloses. Aixó seria compatible amb certes poíítiques d'atenció -sempre residuals i
personalidades- cap "ais que no poden seguid, expressió que s'utilitzaria cada cop mes per tal
d'eliminar qualsevol connotació col.lectiva i d'arrel social al problema de l'exclusió. Com déiem
abans en l'apartat de les polítiques socials de protecció, la xarxa de servéis anti-exclusió
passaria novament a ser la d'institucions com Cáritats i Creu Roja, les quals podrien oferir
programes assitencials i palliatius, pero díficilment anar mes enllá cap a dinámiques de
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prevenció i d'inserció. Finalment, la política de rendes mínimes quedaría estancada en els nivelís
de residualitat actuáis. Fins i tot es retrocediria cap a una concepció amb menys garanties
jurídiques de percepció de la renda mínima. Lluny, pertant, de qualsevol considerado d'aquesta
com a un dret social de ciutadania.

ESCENARI2.CENTFLORS

Aquest escenari, tal com nosaltres el veiem, representa la resposta social a una situado
creada peí domini deis mercáis. Així, la progressiva desintegració i desmantellamentde tes
institucions publiques de solidaritat hauria comportat tot un seguit de reaccions socials
purament adaptatives al nou ordre de mercáis imperants. Algunes d'aquestes reaccions
aprofundeixen encara mes en els valors hegemónics (evasió d'impostos, abstenció...);
d'altres, apunten a un cert aflorament de valors solidaris, pero sense cap mena de
possibilitat de fer-los viables a gran escala {ajuda mutua, xarxes informáis...). En l'ordre de
la governance, no es percebeixen avernos cap a esquemes posburocrátics des de la
lógica de l'espai públic. Mes aviat, els vells autoritarismes burocrátics se substitueixen per
nous autoritarismes gerencials, amb arrel en les empreses privades, o per records de les
tradicions caritatives decimonóniques. L'escenari de les Cents Flors podría conformar un
magnífic quadre per al nostre futur social, pero pensem que aqüestes Cent o Mil Flors,
sense compromisos públics i nous valors de solidaritat social no passaran, quedaran
pansides. Les flors, com els animáis doméstics, son bonics i ens donen caliu; pero també
reclamen compromisos: cal que algú els regui i els porti a passejar. En l'escenari de Íes
Cent Flors no hem sabut veure qui tindria cura d'aquestes flors i, per tant, hem considerat
que les conseqüéncies sobre els diferents ámbits i aspectes de la política social serien
prácticament les mateixes que en el cas deis Mercats Triomfants. Quan ningú es
responsabiliza, alió que queda -en el nostre entorn occidental- no és res mes que el
mercat . Hi ha reaccions socials, és ciar, pero aqüestes -al menys en els termes de
l'escenari que ens ocupa- son puntuáis i no conformen un model alternatiu de regulació
social.

i. Polítiques Socials d'Autonomia

Tal com véiem anteriorment, l'escenari mercantil orienta la política laboral cap a la desregulació ¡
la precarització, l'educativa cap a la doble xarxa i la monetarització, i la d'habitatge des de la
residualització actual fins a la práctica desaparició. La progressiva aparició de "flors socials" com
a resposta a aquesta situado suposa:

la consolidació de l'economia informal, en la qual sobreviure pero pagant el preu de
renunciar ais drets laboráis.
la dualització educativa i l'aparició d'experiéncies margináis destinades a suplir la manca de
compromís públic amb un ámbit de creixent importancia; i
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la intensificado deis moviments socials destináis a l'ocupació i recuperado d'espais, pero
sense abandonar la incertesa i el conflicte que avui pateixen.

i. Polítiques de Protecció

L'aportació de l'escenari de les Cent Flors a les polítiques de protecció podría ser molt
interessant, pero només en el cas de donar suporto complementar les inicíatives publiques. En
canvi, en un context de Mercat Triomfant on es privatitza la sanitat, les pensions i els servéis
socials, Túnica possibilitat de les iniciatives socials és trebailar en la marginalitat i des de la
marginalitát Com molt bé saben els assistents socials, treballar des de les zones residuals ens
acaba convertint en organitzacions residuals.

i. Polítiques Socials de Quotidianitat

Si tenim en compte que les polítiques de quotidianitat requereixen accíons de discriminado
positiva (per genere, origen, edat, etc.), es fa mott difícil pensar que aquesta actuació pugui
assolir la intensitat necessária des de l'ámbit estrictament social. De nou, sense els suports i els
compromisos públícs, podem esperar inicíatives tan imaginatives com inútils per revertir les
situacíons sobre les que es vol actuar.

Servéis U ni versáis

El progressiu desmantellament deis servéis universals en una situació on ningú en té cura ni
n'és responsable ens sembla evident Com també ens sembla evident que les Cent, Milers o
Milions de Flors no poden fer res al respecte. L'aposta per la universalitat de determináis servéis
és, per definido, una aposta col-lectiva.

Servéis Personáis de Qualitat de Vida

Aquests serien probablement els servéis que mes afavorits es veurien per una situació com la
descrita en l'escenari de les Cent Flors. Serien objecte de la iniciativa social mes solvent i que en
podría gaudir-ne mes directament i, per tant se'n podría esperar l'expansió. A diferencia del que
esmentávem en relacíó a altre tipus de servéis, ara si hi hauria qui estaña disposat i tindria
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\aigua suficient per regar i teñir cura de les seves flors. La condició, pero, seria la no-
universalització d'aquests servéis; la possibilitat, amb d'altres paraules, de seleccionar aquells
que podrien gaudir-ne.

i. Servéis Personáis adrecats a l'Exclusió

En aquest apartat reproduiriem gairebé fil per randa e! que ja haviem escrit en referencia a
1'escenari deis Mercats Triomfant Només volem posar l'accent en les dificultáis associatives i en
els déficits relacionáis que defineixen, ai menys en part, les situacions i els processos d'exclusió,
i preguntar-nos com, en aquesta situació, podem confiar en les Cent Flors. L'escenari de les
Cent Flors es basa en la capacitat de reacció social, una capacitat que malauradament no está a
l'abast de tothom.

ESCENARI 3. RESPONSABILITATS COMPARTIDES

El document Europa 2010 ens presenta aquest tercer escenari com la recuperado, tot i
que amb importants novetats, del model europeu de desenvolupament económic i social.
Comporta, per tant, la superado del neoliberalisme anglosaxó (o \'America way) que ha
caracteritzat la política i l'economia europea durant les darreres dues décades, i,
paral-lelament, la victoria de les tesis que retóricament ha defensat la Comissió Europea
durant els últims anys. Ens desplacem, amb d'altres paraules, de les tendéncies
efectivament dominants (les polítiques neoüberals) a la concreció del que fins ara han estat
els discursos de la CE.

En la concreció d'aquest model europeu, abans d'acostar-nos al seu impacte sobre les
polítiques socials a Catalunya, hi ha dos elements generáis que valdria la pena destacar:

- En primer lloc, l'escenari de les responsabilitat compartides suposa recuperar l'equiübri
entre alió que és económic i alió que és sociat, el qual, en els darrers anys, s'havia
esbiaixat tot provocant la centralitat de la dimensió económica i la progressiva
residualització de la social. Com sembla evident, la recuperado d'aquest equilibri tindrá
un efecte mott important sobre el contingut de les polítiques socials.

En segon lloc, queda ciar en l'elaboració d'aquest l'escenari que la recuperació deis
principis distintius del model europeu (sintetitzats en el nou equilibri entre alió que és
económic i alió que és social) només será viable si es produeixen transformacions
radicáis en les formes de govemar i de gestionar el sector públic. Sense entrar ara en
detallls, sí que cal destacar que l'escenari de les responsabilitats compartides també
té, dones, un efecte molt important sobre la forma de desenvolupar les polítiques
socials. Un impacte que, resumidament, suposa l'éxit d'alló que des de diferents
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fórums polítics i académics s'ha anomenat govem relaciona!, govem multiniveíl,
postburocracia, nova gestió pública, xarxes de polítiques, etc.

A continuado traslladem aqüestes dues consideracions iniciáis a una reflexió sobre com
aquest escenari afectaría el futur deis servéis socials a Catalunya:

Polítiques socials d'Autonomia

En una situado com la descrita en l'escenari de les Responsabilitats Compartides el factor huma
adquireix major importancia. En aquesta direcció, a mes, les persones ja no sol son agents
económics i/o familiars, sino també ciutadans amb compromisos cívics i socials. Finalment, es
reconeix que la revaloració d'una ciutadania plena (que combini el respecte a l'individu amb la
solidaritat social), només podrá assolir-se a través d'una transformado del govern i de la gestió
pública; és a dir, d'una renovada intervenció del sector públic.

A Catalunya aquest escenari provocaría canvis importants, ja que avui per avui sembla que les
polítiques d'autonomia están mes orientades a una concepció individualista i/o familiarista;
mentre que la idea de generar ciutadania plena a través d'intervencions publiques tendeix a
presentar-se com una interferencia en la llibertat individual.

Així, entronitzant el principi de la llibertat, les polítiques d'autonomia a Catalunya han seguit dos
tendéncies: la residualitzacíó (habitatge) o la selecció (educado i polítiques actives d'ocupació).
La residualització suposa la no intervenció en un ámbittantbásic pera l'autonomía personal com
és el de í'habitatge; mentre que la selecció cal interpretar-la com la utilització de la llibertat
d'eleccíó com a justificado per crear una doble xarxa escolar (seleccionant en fundó de criteris
diversos com ara la renda, els resultáis escolars, etc.) o una complexa xarxa de formació
ocupacional utilitzada només per determináis segments i beneficiant gairebé exclusivament ais
propis prestadora deis servéis formatius.

En definitiva, Tambada de l'escenari de les responsabilitats compartides revertiría clarament la
primera de les tendéncies, intensificant l'abast i la qualitat de les polítiques socials d'autonomia.
No queda tant ciar qué passaria amb la tendencia a seleccionar [la flor i la nata, utilitzant una
expressió de l'argot académic), detectada en les polítiques laboráis i educatives. D'una banda,
podriem esperar-ne una intensificado, ja que la major preocupació pels recursos humans així ho
recomanaria. Per aftra banda, a mes, les formules contractuals o descentralitzadores propiciades
per aquest escenari podrien millorar la gestió, pero també mantenir les desígualtats -la selecció-
en l'accés a les xarxes educatives i laboráis. Pensem que la lógica de les Responsabilitats
Compartides incorpora una major preocupado peí control {de les condicions, per exemple, sota
les que operen els centres de formació ocupacional o les escoles concertades), pero no queda
clara la seva capacitat per fer efectiva aquesta preocupació.



25

i. Polítiques socials de Protecció

Quant a les poütiques socials de protecció, no sembla que l'escenari de les Responsabilitats
Compariides aporti moltes novetats substantives, mentre que aqüestes es concentrarien en
aspectes de carácter marcadament operatiu.

Am tot i aixó, hi ha un aspecte substantiu que ens sembla importan! de destacar. Ens estem
referint a la propia percepció d'aquelles persones en situació de necessitat o exclusió social.
Així, mentre que les polítiques actuáis consideren els exclosos com a culpables individuáis de la
seva situació (per qui cal sentir compassió, pero ser ferm en la seva reeducado), el nou escenari
ve acompanyat d'una retórica social que pot ampliar les "culpes" des de l'individu fins a la
col-Iectivitat En aquesta ampliado de les culpes no es produeix una redefinició radical de les
polítiques de protecció; pero sí una ampliado de la seva agenda. Les polítiques socials de
protecció, en aquesta direcció, s'ocuparien mes d'aspectes comunítaris i relacionáis (tractament
collectiu de l'exclusió o, dit d'una altra forma, l'exclusió com a problema de tots); alhora que la
seva capacitat per incidir en altres ámbits -fins avui impermeables a la sensíbilitat
sócioassistencial- com l'urbanisme o la promoció económica, es veuria reforcada.

En el vessant instrumental és, pero, on detectaríem les transformacions mes significatives. Les
actuáis polítiques de protecció de la Generalitat es caracteritzen per la centralització i la
homogeneítat, mentre que el nou escenari comportaría un canvi radical en els plantejaments.
D'una banda, l'aposta per la descentralizado d'aquests servéis suposa una prestació des de la
proximitat i, en conseqüéncia, mes adaptada a les particularitats de cada territori, de cada
collectiu i de cada persona. Per altra banda, aquest procés comporta una redefinició del paper
deis diferents nivells administratius; amb el potenciament de l'ámbit local i l'aprofundíment d'alló
que hem anomenat el govern multinivell. El perill, com abans, prové tant de les diferencies que
aquesta nova situado pot comportar com de les dificultáis per controlar i coordinar una xarxa
cada cop mes diversa i complexa.

Malgrat tot, donada la propia diversitat de les sítuacions en qué intervé lá política de protecció,
avaluem la descentralització i la proximitat com a factors positius. Hem de recordar, pero, que
caldria també un lideratge polític i govemamental que garantís alió que en l'escenari s'anomena
win-win situations; és a dir, un reforcament de les lógiques cooperatives en detriment de les
lógiques competitives que sovint acompanyen els instruments contractuals de la nova gestió
pública!

Aquests impactes, finalment, es concretarien en el cas cátala en certa continurtat en l'ámbit
san i tari {tot i que caldria aprofundir la lógica multinivell); mentre que generarien una radical
transformado de les poütiques de servéis socials.
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i. Polítiques socials de Quotidianitat

En primer lloc, en l'ámbit de la familia, podríem esperar tant una reducció de la retórica
actualment utilitzada des del govern de la Generalitat (molt lligada a una visió que atorga una
especial relleváncia ais cercles privats de cada persona) com una intensificado del suport a les
famílies (en tant que ccllaboradors des de la proximitat amb les polítiques publiques). Podríem,
per tant, preveure una sortida de Tactual cercle vicios (on es traslladen responsabilitats a les
famílies sense donar-los cap ajut) i una progressió cap a un nou espai de col1 laborado on la
familia col-labora amb un sector públíc que, a canvi, li ofereix suport (llar d'infants, servéis
d'acompanyament, ajuts fmancers, etc.)

En segon lloc, i en paral-leí al que esmentávem anteriorment, les polítiques de genere es
convertirien en un eix prioritari en les actuacions publiques. L'aprofundiment en les
responsabilitats publiques podría alliberar les dones de partde les seves cárregues actuáis, de
la mateíxa forma que un major émfasi en la soüdaritat social propiciaría Tapando de polítiques
d'acció positiva.

Finalment, l'ámbit de la immigració quedaría probablement com a assignatura pendent El model
de les Responsabilitats Compartides no sol representa \'European-way, sino que ens apareix
com un model sofisticat d'actuacions publiques en una societat madura. Aquest model, per tant,
presenta fortes dificuttats de relació amb d'altres realitats i, en conseqüéncia, és previsible una
tendencia al tancament dins les fronteres europees. Aquesta ja és la situació actual i, per tant,
es produiria una continuTtat només modificada per un fet important Ens estem referint a la
descentralizado o municipalització de les polítiques adrecades ais ímmigrants, la qual, des de la
nostra perspectiva, podría millorar moft Tefectivitat de les diferents actuacions. Amb d'altres
paraules, potser els plantejaments genérics entorn de la ¡mmigració no es modificarien
substantivament, mentre que sí ho farien -millorant la situació actual- les estratégies operatives.

Servéis U ni versáis

Els servéis universals son, per la seva propia naturalesa, servéis que s'ofereixen de forma
centralitzada, uniforme i en els quals, en conseqüéncia, la racionalitat burocrática hi juga un
paper molt important. Aqüestes característiques xoquen frontalment amb el procés de
modernització administrativa que es troba en el cor de Tescenari de les Responsabilitats
Compartides. Podem preveure, dones, un canvi ¡mportant en aquests tipus de servéis.

De totes formes, la sítuació de partida a Catalunya és peculiar, ja que servéis universals clássics
com els sanitaris o els edúcate ja han experimentan! un procés de modernització. Una
modernització que s'ha concentra! en els aspectes contractual i privatitzadors de la Nova
Gestió Pública; pero que, al mateix temps, ha marginat tant la descentralizado com les
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relacions de col-laborado. Seria en aqüestes dues direccions on trobaríem les modificacions
mes importants en relació a la situació actual.

Servéis Personáis de Qualitat de Vida

La sofisticado de l'administració pública representa, en bona part, la voluntat de donar resposta
a les demandes personalidades d'uns ciutadans també mes sofisticats. Cal esperar, per tant,
que aquest escenari vingui acompanyat d'una intensificació d'aquests servéis personáis
destinats a millorar la qualitat de vida deis ciutadans.

Aquesta tendencia es pot interpretar com de continuítat, ja que es tracta d'uns servéis que han
anat creixent en les darrers anys. El canvi es podría detectar en la forma de creixement. En la
situació actual, aquests servéis son mott depenents de les voluntáis i les capacitáis de les
administracions territorials, les quals actúen sense la col-laboracíó (sovint fins i tot amb
l'oposició) d'un govern autonómic vocacionalment centralista. El nou escenari modificaría
aquesta situació i, en conseqüéncia, propiciaría una intensificació d'aquests servéis.

Per altra banda, la prestado d'aquests servéis és avui mott depenent d'un món associatiu que ha
patit un ílarg procés de desestructuració {en el qual hi han col.laborat les actituds centraüstes i
clientelistes de l'administració). L'escenari de les responsabilitats coHectives propiciaria, en
termes generáis, una millora en el capital social de les nostres comunitats i, per tant, també la
possibilitat d'intensificar la presencia de servéis personáis de qualitat de vida.

i. Servéis Personáis adrecats a l'Exclusió

Ja ens hem referit a aquests servéis al parlar anteriorment de les polítiques de protecció,
esmentant importants canvis substantius (aproximació col-lectiva al fenomen de l'excíusió social)
i operatius (descentralització i proximitat). No volem, dones, repetir-nos i, per tant ens limitarem
a subratliar que aquests servéis veurien incrementada la seva presencia, alhora que es
modificaría la forma d'abordar el problema de l'excíusió.

Utiiitzant els termes aportats en l'apartat II, l'excíusió com a situació seria objecte d'intervencions
mes flexibles, mes personalidades, mes municipalitzades i mes intenses (amb mes recursos). A
mes, l'excíusió deixaria de ser tractada exclusivament com una situació i es tractaria també com
un procés, obligant els responsables públics a actuar sobre les dinámiques socioeconómiques
que generen l'excíusió. En conjunt, es superaría una aproximació a l'excíusió molt
tecnocratitzada i reactiva (la que avui tenim) i s'afavoriria l'aparició d'enfocaments mes
estratégics, anticipatius i promocionals.
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ESCENAR14. SOCIETATS CREATIVES

Aquest quart escenari contrasta tant amb \'American way (el neoliberalisme anglosaxó)
com amb l'European way {la posició mes socialdemócrata de ia CE). Se'ns presenta,
dones, com una novetat, com un model que trenca tant amb les tendéncies com amb els
discursos dominants. Aquest new way presenta dos trets distintius que voldríem subratllar:

- D'una banda, suposa un nou trencament de l'equilibri entre alió que és económic i alió
que és social (model europeu), tot i que aquest trencament no serveix per centrar-se
en la dimensió económica (model neoliberal) sino per posar l'émfasi en la social.
Aquesta prioritat social, com també el redescobriment de les dimensions humana i
comunitaria, donen contingut a les novetats substantives que aporta l'escenari de les
Sodetats Creatives. També, des d'aquesta perspectiva, es preveu que el seu impacte
sobre les polítiques socials será significatiu.

- D'altra banda, des de l'óptica instrumental no es detecten tantes novetats en les
formes de gestió {com era el cas de l'escenari anterior) com en les formes de govern.
H¡ ha un ciar canvi en les prioritats governamentals, pero també s'introdueixen
practiques governamentals mes preocupades per la participació i la involucració deis
ciutadans, mes vinculades a les iniciatives comunitáries i, en definitiva, menys
tecnocrátiques i mes dialogants amb el conjunt de la societat civil.

Tot seguit intentem concretar com aquests trets generáis afectarien les poütiques socials a
Catalunya.

i. Polítiques socials cf Autonomía

La importancia que atorga aquest escenari a la dimensió humana és radical; fins i tot superior a
la que se li concedía en l'escenari de les Responsabiiitats Compartides. Es tracta d'una
importancia radical perqué no ve condicionada per cap altra atribut ni la situació laboral ni el
nivell educatiu, per exemple, poden ser esgrimits per identificar diferencies entre ciutadans. En
aquesta situació, les polítiques d'autonomia serán importants, pero no crucials com a forma de
valorar uns ciutadans que ja están valorats peí simple fet de ser-ho.

Podríem esperar, per tant, que aqüestes polítiques es traslladessin d'un objectiu de capacitació
individual (que els individus aconsegueixin educació i així podran treballar i, mes tard, trabaran
un habitatge) a un reconeixement de drets ciutadans (tothom té dret a un habítatge i a una vida
digna, independentment de la seva formació i la seva posició en el mercat laboral). Estem davant
d'un gir copemicá en la propia concepció de les polítiques socials d'autonomia.
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En relació a la situació catalana, per tant, el primer que podríem esperar és una espectacular
intensificació de les polítiques d'habitatge, una transformació radical de les polítiques laboráis i
certa contínuítat en les educatives. Les primeres, de forma moft plañera, apareixerien en
l'agenda pública amb forca, sortint de l'oblit i la marginado actual. Les segones, en canvi,
veurien com es modificaría la seva orientado: tant per 1'ampliació de les activitats que son
considerades treball com per la relativítzació de la importancia del món laboral com a única
palanca perassolirdetermínats nivells de benestar.

i. Polítiques socials de Protecció

Dins les polítiques de protecció, el sistema sanitari -com l'educatiu- podría mostrar certes
pautes de continuítat, potser amb la tendencia a millorar la seva qualitat i la intensitat de la seva
cobertura. La transformació principal es trobaria, pero, en els servéis socials, els quals
superarien la seva tradicional posició periférica i es convertirien en l'eix principal de l'actuació
política.

Tal com succeía en l'escenari anterior, es produiria una ampliado de l'agenda (l'exclusió com a
situado i com a procés) i una modificado de les formes de treballar (mes obertes i flexibles). A
diferencia de l'escenari anterior, la política de protecció dependria menys de les iniciatives locáis
(tot i que aqüestes continuarien essent crucials en el terreny operatiu) i mes del reconeixement i
la garantía de drets feta des del govern de la Generalitat Aquí observem, tal com apuntávem
abans, que la seva principal particularitat no rau en el món de la gestió sino en el del govern.

Aquest reconeixement de drets es concretaría en transformacions radicáis en les polítiques
socials, i apareixerien iniciatives com les del repartiment del treball, la salarització d'activitats de
servei comunitari, la introducció d'un salari de ciutadania, models menys intensius i mes
sostinguts de desenvolupament, 1'ampliació i la intensificació deis diferents servéis de protecció,
etc. És ciar que totes aqüestes iniciatives suposen un obvi trencament amb la línia política
actualmentdominant a Catalunya.

Polítiques socials deQuotidianitat

També en la mateixa direcció d'alló que succeía en l'escenari de les Responsabilitats
Compartides, Europa apareix com una excepció, com un paradís social en un entorn agressiu i
en conflicte. Aquest fet no sol dificulta la viabilitat futura d'aquest escenari, sino que, acurti mig
termini, també comporta un aiilament i un tancament de fronteres. La ¡mmigració es converteix
en una amenaza i, per tant, tot i que no es condemnada explicitament, s'observa una clara
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tendencia a limitar-la i controlar-la. Tot i així, aquest escenari aporta polítiques d'integració deis
immigrants, amb mes voluntat d'inclusió social i mes respecte pels elements de pluralisme
cultural.

En quant a d'altres ámbits de la quotidianitat, com la familia i el genere, aquest escenari
avancaria en el reconeixement de drets, com ja hem esmentat anteriorment, pero retrocediria en
Tactual tendencia a usar l'espai privat com a mecanisme per a la resolució de problemes que ara
es consideren com a col-lectius. L'exemple de la familia és el mes ciar: les polítiques socials han
de garantir unes rendes familiars mínimes i unes condicions de vida adequades (a través de
servéis com les llars d'infants, l'educació deis filis, etc.), pero no teñen perqué fomentar el rol de
la familia com a espai de cobertura social. Es produiria, per tant, un procés de publificació de
responsabilitats privades, en ciar contrast amb Tactual procés de prívaiitzadó de les
responsabilitats publiques.

Servéis Universals

Els servéis universals de carácter públic, en aquest escenari, recuperarien part del prestigi que
van perdent en els darrers temps. En aquesta direcció, es podría revertir la tendencia a crear
dobles xarxes {educatives i sanitáries) i accentuar la voluntat {ara sense vergonya) de crear uns
servéis amplis, garantistes i contraíais públicament Després de décades desmantellant
Tadministració burocrática i escapant del dret adminístrate, el redescobriment d'una vocació
garantista i igualitaria ens podría portar a recordar i recuperar els origens.

Servéis Personáis de Qualitat de Vida

Aquests servéis experimentarien una gran expansió i una gran sofisticado. La revaloració de la
condició;humana posa faccent en la qualitat de vida deis ciutadans, com també en la possibilitat
d'utilitzar els servéis ais altres com a font d'ingressos alternativa al treball tradicional. La
combinació d'ambdues círcumstáncies provoca una auténtica explosió deis servéis personáis de
qualitat de vida.

Aquests servéis, a mes, deixen d'estar ancoráis en un associacionisme feble i depenent, com a
l'actualitat. Apareix, en canvi, un tercer sector potent i autónom, amb el suport pero sense la
tutela permanent de les esferes governamentals. El factor territorial i el criteri de proximitat també
condicionen l'aparició d'uns servéis cada cop mes especialitzats i sofisticáis.

i. Servéis Personáis adrecats a I'Ex el u si ó
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En aquest darrer apartat reproduiríem les consideracions tetes per a l'escenari de les
Responsabilitats Compartides: canvis substantius en la propia definició de l'exclusió social i
canvis operatius en un tractament mes intens i que inclou no sol els resultats sino també els
factors desencadenants de l'exclusió.

Les diferencies, pero, apareixerien en un doble pía. D'una banda, aquests canvis es propiciarien
de forma mes agressiva i decidida en aquest escenan, ja que les voluntáis polítiques son mes
clares i decidides. Per altra banda, tot i que les innovacíons operatives serien menys visibles,
l'activitat reguladora seria molt mes intensa, i es crearía un marc jurídic on la lluita contra
l'exclusió trobaria les garanties necessáries per adquirir la importancia que els discursos li
atorguen.

ESCENARI 5. VEÍNATGES TURBULENTS

Aquest escenari es caracteriza sobretot per un increment substancial deis nivells de
conflicte i de risc a escala global; increment que, alhora, ve acompanyat d'uns models
predominants de gestió d'aquests conflictes i riscos molt mes basats en l'ús de la torga i en
la defensa a uítranga d'interessos económics, que en l'ús de la negociació i del
reconeixement mutu d'interessos i de valors. La tolerancia i el pluralisme moral pateixen un
fort retrocés en benefici de fonamentalismes culturáis i de cosmovisions simples i bináries
del món.

Aquest escenari té una influencia sobre les polítiques socials molt mes forta del que pugui
semblar. En concret, podem destacar els eixos básics d'impacte que s'antrien reproduint
de forma transversal en les diferents polítiques:

a) una concepció mes autoritaria deis poders públics en relació a la capacitat de les
persones per definir les seves própies necessitats i demandes.

b) una reacció contra tots els possibles elements de pluralisme i relativisme moral-cultural
que hagin pogut incorporar les polítiques socials mes avancades.

c) un retorn ais valors familiarístes mes tradicionals.
d) un impuls ais valors de conservadurisme compassiu, legitimadors de certes polítiques

patemalistes contra la pobresa i la marginado.

En el terreny deis models de govemance, aquest escenari -a diferencia del neoliberal- no
aportaría cap visió explícita de canvi. S'atrinxeraria en les seguretats i les certeses d'una
gestió pública burocrática i seria molt reticent a qualsevol procés de descentralització i de
participado ciutadana. Intentarem visualitzar, tot seguít, com aquests trets es projectarien a
Catalunya sobre les polítiques socials actualment existents.
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i. Polítiques socials d'Autonomia

L'escenari deis veTnatges turbulents impactaria de pie les polítiques socials d'autonomia a
Catalunya. En el camp laboral, les tendéncies cap a la desregulació entrarien en conflicte amb
les demandes de seguretat laboral en temps de riscos creixents. Aqüestes demandes podrien
provocar la reintroducció de certs parámetres de rigidesa laboral, sobretot en els sectors mes
qualificats. Ara bé, aixó no implicaría ni mes drets ni mes participado, sino un cert retorn a
l'autoritarisme empresarial, amb forts probiemes per ais sindicats.

El retorn ais valors tradicionals es faria present en l'escola pública i també en les polítiques
publiques d'habitatge. Aqüestes donarien suport a l'accés a l'habitatge, pero sempre condicionat
a la formació de nuclis familíars tradicionals, és a dir, matrimoniáis i heterosexuals.

Polítiques socials de Protecció

La sanitat i la seguretat social publiques entrarien en una perspectiva de dualitat El Servei
Cátala de la Salut seguiría existint, pero hi hauria una frenada en la introdúcelo de processos
d'innovació organizativa i de gestió. Els aspectes mes innovadors i de qualitat es
desenvoluparien en el sector privat. La sanitat pública catalana seguiría sent universal, pero
arrossegaria forts probiemes de burocratisme i ineficiéncia.

Peí que fa a la protecció social es reforjaría el principi contributiu; és a dir, la concepció de les
pensions no com a instrument de redistribució social de la renda, sino com a salari diferit que
hauria de reproduir les diferencies deis ingressos previs. Aquest reforcament de la contributivitat
seria letal,per a les pensions no contributives ¡ la resta de transferéncies assistencials, incloses
les rendes mínimes, que tendirien de forma progressiva a desaparéixer.

Polítiques socials de Quotidianitat

En aquest terreny, l'impacte de l'escenari deis veTnatges turbulents seria previsiblement nítid i
preets. Les polítiques familiars es reorientarien cap ais valors tradicionals. No s'impulsarien
polítiques actives d'increment de la taxa d'activitat de les dones. Ans al contrari, les polítiques
aniñen adrecades a donar suport al paper cuidador i assistencial de les dones en el context
familiar. En altres paraules, el model del male bread-winner s'estendria tant com fos possible.

La immigració i la diversitat cultural no serien considerades en cap cas un valor positiu per a la
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societat Les consideracions identitáries i d'uniformisme cultural estarien fins i tot per sobre de
les funcionalitats de la immigració en el mercat de treball. Seria, dones, previsible una actitud del
govern de la Generalitat favorable a discursos que posarien l'émfasi en les dificultats d'integració
de certs col-lectius immigrants i la preferencia per una societat catalana quant menys diversa
millón El model assimilacionista de tipus francés (si vols ser francés, d'acord, pero has de
renunciar al teu passat i a la teva cultura i adoptar la nostra) s'adoptaria com a estrategia enfront
deis models mes pluralistes d'arrel anglosaxona (on s'accepta i, en els millors deis casos, fins i
tot es té cura de la diversitat sense que aquesta comporti desigualtat de drets).

ii. Servéis Universals

El tradicional principi de la subisidiarietat educativa de l'escola pública quedaría també reforgat
en aquest escenari. Ara bé, a diferencia de l'escenari anterior, el rol secundan de l'espai
educatiu públic no seria formulat tant en benefici del mercat com de l'escola religiosa concertada
i del paper educatiu de les famílies. Així dones, seria previsible que Tactual política de concerts
educatius de la Generalitat es reforcés quant a volum de despesa i alhora es concentres encara
mes en la destinado de recursos a les diferents xarxes d'escoles religioses del país. A l'escola
pública serien previsibles conflictes quant a l'ensenyament quasi-obligatori de la religió, que
s'intentaria impulsar, i quant a la transmissió de valors culturáis predominants, d'arrel católica,
poc respectuosos del pluralisme mora! ja present en les escoles de Catalunya a hores d'ara.

ii. Servéis Personáis de Qualitat de Vida

Els servéis personáis de qualitat de vida, és a dir, el conjunt de l'oferta pública de carácter
sociocultural, tendiria a debilitar-se en la mesura que es debilitaría la capacitat política i financera
deis poders locáis en el marc d'aquest escenari. Tot i aíxí, les dualitats própies d'altres polítiques
sociats també es reproducen aquí. Seria previsible que el govern de la Generalitat mantingués
en el sector públic autonómic i amb nivells adequats de finangament un ventall d'equipaments
culturáis de referencia, ates el seu valor simbólic ¡ identitarí.

ii. Servéis Personáis adrecats a l'Exclusió

En el terreny de t'exclusió social, els discursos individualistes de l'escenari neoliberal quedarien
aquí matisats per les retoriques de la compassió i d'un cert moralisme social respecte de les
responsabilitats col.lectives sobre "els que no segueixen". Aquest fil retóric es traduiria en certes



34

polítiques centralitzades de servéis socials, amb mes émfasi en l'atenció especializada i
residencial que en l'atenció primaria i preventiva. Els servéis socials de Caritas i Creu Roja
serien públicament potenciáis, fins i tot seria previsible la formulació de concerts-marc i de
contractes-programa de tal manera que aqüestes xarxes assistencials poguessin assumir la
major part de l'atenció social primaria en detrimentde la xarxa pública municipal, que quedaría
molt debilitada. El paper de la familia i deis Magos familiars de solidaritat intergeneracional seria
també impulsat peí govern de la Generalitat.

IV. ELEMENTS DE SÍNTES1

Després del desplegament pormenoritzat deis cinc escenaris sobre el conjunt de les
polítiques socials a Catalunya, cal aportar alguns elements de síntesi que permetin una
visió mes panorámica, pero també mes integrada i global de l'exercici de prospectiva fins
ara realitzat

Cal destacar que en la projecció deis cinc escenaris hi trobem tant continuTtats com
discontinuTtats en relació ais aspectes avui predominante en el model cátala de politiques
socials. Les continu'iíats están mes presents en els escenaris de responsabilitats
compartides i de mercats triomfants, en la mesura que Tactual sistema cátala de benestar
se sitúa d'alguna manera entre aquests dos escenaris. Els elements de ruptura
predominen en els escenaris d'entorns turbulents i de societats creatives. Encara que son
rupturas en direccions contraríes. La primera cap al reforcament de! conservadurisme

la segon cap a l'enfortiment de l'espai social i participatiu. Vegem tot aixó en un
'quadre/nal de síntesi.



35

Quadre i. Possibles escenaris per a les polítiques socials a Catalunya, Quadre-Sintesi.

Escenari de
Mercats Triomfants

Escenari de
Les Cent Flors

Escenari de
Ve'fnataes
Turbuíents

Escenari de
Responsabilita ts
Compartides

Escenari de
Societats Creatives

Polítiques Socials
ú'Autonomia

-Desregulació laboral
-Polítiques de
xec escolar

-Consolidado de la
informalitat i renuncia ais
drets
-Dualització en l'ámbit
educalíu
-Dualitat laboral
-Política d'habitatge com
a política de familia
tradicional

-Intensificado de l'abast
i
qualitat de les polítiques
d'habitatge

-L'ocupació, l'educació i
l'habitatge de qualitat
com a drets socials de
ciutadania

Polítiques Socials
de Protecció

-Gestió empresarial
de la sanítat

-Protecció social per
capitalització privada

-Treball públic des de la
marginalitat
-Informalització de ía
protecció social

-Involucró burocrática
de la sanitat

-Enfortiment protecció
social contributiva

-Ampliado agenda de
servéis socials
Proximitat i xarxes
relacionáis

-Renda básica de
ciutadania universal i
garantida

Polítiques Socials
de Ouotidianitat

-Servéis privats de
proximitat

-Im mi gradó funcional
al mercat de treball

-Polítiques i servéis
duals i marginalitat del
compromís públic

-Les dones, en el
contaxt
familiar, com a principal
instrument assistencial

-Rebuig a la diversitat
cultural

-Polítiques de suport a
les famílies sobre la
base d'igualtat de
genere

-Polítiques publiques
fortes de servéis de
proximilat

-Model intercultural

Servéis
Universals

-Selectivitzacíó
sanitaria i educativa

-Desmantellament

•Escola pública
subsidiaria. Más
concerts amb la
privada religiosa

-Sanitat i educado
publiques reformades
i descentralitzades

-Sanitat i educado
publiques com a
instruments per a la
igualtat social

Servéis Personáis
de Qualitatde Vida

-Privatització extensiva
de l'oferta pública

-Potenciació d'aquests
servéis
-Focalització i
segmentado de l'oferta

-Aíeblíment de l'oferta
local. Manteniment d'una
oferta central: simbólica i
de referencia

-Estratégies d'impuls
públic al capital sodal

- Ampliado de l'oferta
pública. Col.laborado
entre governs locáis
i teixit social

Servéis Personáis
Antiexclusió

-Indi vi dualització de
l'exclusió

-Servéis socials i rendes
mínimes residuals

-Residualització deis
servéis

-Conservadorisme
compassiu, moralisme i
rol extensiu de Caritas i
de Creu Roja

-Servéis de proximitat
Relacionáis, flexibles i
promoción ais

-Polítiques potents i
partid patives contra
elsfactorsgeneradors
d'exclusió





CAPÍTOL 10.
Escenaris de futur per a les polítiques culturáis a
Catalunya

Xavier Cúbeles

1. Introducció

L'objectiu d'aquest treball és analitzar les perspectives de futur desenvolupament
de les polítiques culturáis de Catalunya a partir del marc defínit a l'estudi Escenaris
Europa 2010. Per aixó, i en primer lloc, es procedeix a exposar una breu
aproximado al concepte de cultura, per tal de delimitar l'ámbit sectorial
d'intervenció de les polítiques culturáis a Catalunya en l'actualitat A continuado,
es passa a analitzar la situació i caracterís tiques deis sectors culturáis de Catalunya
en el moment presentí el sector privat amb ánim de lucre (el mercat), els agents
privats sense ánim de lucre (la participado privada en activitats d'interés general), i
el sector públic (les polítiques culturáis). Aquesta visió de conjunt de les activitats
culturáis respon a la necessitat de donar un significat ampli al concepte "política
cultural", que no pot quedar circumscrit a les accions realitzades directament pels
governs. En paraules de Teconomista David Throsby, "una política cultural
il- lustrada será, probablement, en Fépoca moderna, una política que es proposi
forjar una coalició cooperativa que s'esforci per assolir els objectius culturáis d'una
societat: d'una associació en la qual els organismes públics, les organitzacions no
govern amen tais i el sector privat tinguin un incentiu per actuar junts i no
independentment" (Throsby, 2001: 165). Finalment, el document se centra en
l'análisi de les perspectives de futur de les po|ítiques culturáis de Catalunya en el
marc deis 5 escenaris donats per al 2010.

2. Una aproximació al concepte de cultura

La major part deis estudis i análisis sobre les polítiques culturáis (i també sobre els
sectors anomenats "de la cultura") contenen un apartat introductori en el qual es
planteja, de manera mes o menys reeixida, el propósit de definir el concepte de
cultura. La dificultat d'aquest propósit recomana, a efectes del present informe,
tractar la qüesrió en la justa mesura per tal d'establir —almenys de forma
aproximada— l'objecte de les polítiques culturáis a Catalunya.

L'informe final de la Conferencia Mundial sobre Polítiques Culturáis, promoguda
per la UNESCO l'any 1982 a la Ciutat de Méxic, dona la següent definido de
carácter general: "la cultura, en el seu sentit mes ampli, és el total de trets
distintius espirituals, materials, intel- lectuals i emocionáis que caracteritzen una
societat o grup social. No solament inclou les arts i les lletres, sino també els
modes de viure, els drets fonamentals de l'ésser huma, els sistemes de valors, les
tradicions i els costums, ...". Donada l'amplitud d'aquest concepte, els autors d'un
altre informe —en aquest cas impulsat peí Consell d'Europa i titulat Somnis i
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Identitats. Una aportado al debat sobre Cultura i Desenvolupament a Europa-, proposen
"treballar amb una definido mes limitada". Així, es presta "una atenció especial a
l'art i la cultura i a les seves activitats relacionades", és a dir, a "tots els tipus
d'activitat creativa, no sois les tradicionals o arts majors, sino també la cultura
popular de masses (...). Son una font de creativitat, reflexió, moral i crítica social".
Així dones, "la cultura és tant la totalitat deis valors i costums d'una societat, com
la seva destil- lacio en la producció artística" (Consell d'Europa, 1999: 24-29).

Des d'una óptica económica, les activitats culturáis teñen en comú "uns modes de
formado de la demanda análegs", i el fet que el treball d'un creador artístic "está
al cor de la formació de valor" (Benhamou, 1996: 6). D'aquesta manera, el sector
cultural es circumscriu en les activitats denominades de creació artística, tot
reconeixent "el paper essencial de les arts en la formació de valor culturar
(Throsby, 2001: 168).

Mes concretament, i des d'una perspectiva operativa, en l'actualitat hi ha un ampli
consens respecte a l'abast deis sectors culturáis, que abarca les següents activitats
fonamentals:

a) les belles arts: obres d'art en pintura, escultura, obra gráfica, fotografía,
etc.

b) les arts interpretatives: música en viu, teatre, dansa Í altres espectacles
escénics. .

c) i les industries culturáis: lHbre, música gravada, audiovisual,
multimedia, etc..

Les fronteres entre aquests sectors son sovint difoses, ja que el treball creatiu no
reconeix límits en les formes de producció artística. Així mateix, el progrés técnic
fa evolucionar rápidament les possibüitats de creació (el segle XX és un ciar
exemple en aquest sentit: el cinema, la música gravada, els multimedia, etc.), de
manera que successivament emergeixen "nous" generes i formes de manifestació
artística, que amplíen els territoris de conreu de l'expressió cultural.

En relació a aquesta classificació cal fer dos consideracions. Per una banda,
assenyalar que no s'ha identificat específicament com a sector el patrimoni
cultural, que és una de les esferes d'intervenció cultural mes importants en
l'actualitat i amb una Ilarga tradició a Europa. S'ha de teñir en compte que en els
models mes avancats de política cultural, el patrimoni cultural abarca el conjunt de
les manifestacions culturáis.1 Per tant, s'ha considerat que les activitats
relacionades amb el patrimoni cultural es projecten de forma transversal a tots els
sectors de la cultura, ja que en tots ells es planteja la necessitat de conservado.2

D'altra banda, i respecte a l'últim conjunt d'activitats (les industries culturáis), s'ha
de teñir present que en un sentit mes ampli també s'hi poden incloure els mitjans

1 Patrimoni material (moble i immoble), patrimoni immaterial (documents d'arxíu, tradicions
populars, etc.), patrimoni natural, etc..
2 Veure apartat 3 d'aquest informe.



de comunicació (premsa, radio i televisió), respecte ais quals no hi ha unanimitat:
poden ser considerats com a part ¡ntegrant deis sectors de la cultura, o bé tan sois
com unes activitats que teñen unes fortes interrelacions amb les industries
culturáis (enteses en un sentit estríete).

L'abast de les polítiques culturáis a Catalunya es correspon, fonamentalment, amb
aquesta delimitado donada en un sentit operatiu, tenint en compte les següents
observacions mes destacables:

a) Com a molts altres paísos de l'entorn mes proper a Catalunya, la major
part deis governs (locáis, autonómic i central) no assignen la competencia
pública sobre el sector deis mitjans de comunicació ais departaments o
árees de cultura.3 Malgrat aixó, aquests darrers anys i en certs casos, s'han
fet passes per millorar Í ampliar les relacions entre aquests rnitjans
(sobretot la TV pública) i els departaments de cultura (qüestió clau en el
cas de l'audio visual).

b) En general, també es constata un cert "retard" en l'adaptació de les
polítiques culturáis de Catalunya respecte a l'emergéncia de "nous generes
de producció cultural". En aquest sentit, cal destacar que en l'actualitat es
requereix una rápida capacitat d'adaptadó ais can vis que suposa per al
sector cultural el desenvolupament de les tecnologies digitals: en la
implementació de mesures relatives a la creado en arts digitals, a l'edició
d'obres en suport electrónic, a la conservado del patrimoni cultural
produ'it a Catalunya en aquests nous suports, etc.

En darrer líoc, s'ha de fer referencia a la llengua com a element fonamental de la
cultura d'un país. En general, totes les llengües incorporen —a mes a mes de la
seva fundó instrumental com a eines de comunicado entre les persones—, altres
valors de naturalesa simbólica (com els valors de llegat, d'identitat col-lectiva,
etc.). "Les implicacions de les polítiques lingüístiques apareixen en la majoria deis
camps de producció artística, incloent les comunicacions electróniques". Amb
l'objectiu d'assegurar la diversítat lingüística a Europa (i al món), "el paper de la
llengua en la política cultural ha de ser plenament reconegut en l'ámbit regional,
nacional Í supranacional" (Consell d'Europa, 1999: 289).

3 L'Área de Promocio de la Premsa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya té
per fundó "donar suport i estimular la presencia de la llengua catalana a la premsa, i de potenciar
la difusió i la lectura de publicacions periódiques en catalá"f i per tant aquest servei és
primordialment un ínstrument de política lingüística.
4 Hi ha altres exemples en aquest sentit: des deis inicis de la década deis 90 que els documentáis
son objecte d'atenció per part de les polítiques culturáis en certs paísos d'Europa. El
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya no va incloure específicament el
documental en els seus ajuts a les cadenes de televisió per a la producció audiovisual fins l'any
1999 (veure Cúbeles, Sanchis, 1999). Per determinar les causes i l'abast d'aquesta situado caldria
una analisi aprofundida de la qüestió, ja que tant pot ser conseqüéncia de la inercia de l'acció de
les administracions publiques (que dificulta una ampliado o reassignació deis recursos
pressupostaris disponibles), com per la manca d'un sector prou vertebrat a Catalunya en aqüestes
activitats (fet que requeriría la definido de mesures de foment públie de les activitats culturáis
emergents).
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Des de l'inici de l'etapa democrática, els governs de Catalunya han desplegat
polítiques en l'ámbit de ta promoció de la llengua catalana. Majoritáriament, la
competencia sobre aquesta materia s'ha atribuít ais departaments o árees de
cultura. Del conjunt d'accions relacionades amb la política lingüística hi ha dos
qüestions que teñen una relació directa amb les polítiques culturáis sectorials.
D'una banda, la necessitat (o no) de regular unes quotes que assegurin la presencia
d'una llengua en la difusió de la cultura al propi territori. D'una altra banda, la
consideració de la llengua com a criteri de reconeixement de la "identitat" o la
"nacionalitat" de les obres culturáis. Actualment, mentre la primera qüestió encara
no s'ha resolt de forma definitiva, respecte a la segona hi ha una opinió
majoritária segons la qual la política cultural del govern té per objecte totes les
obres culturáis fetes a Catalunya, amb independencia de la seva llengua de
producció.

3. Situació i característiques del sector cultural de Catalunya

L'estructura deis diferents sectors culturáis de Catalunya es pot establir segons la
naturalesa económica d'aquestes activitats en tres grans subsectors:

a) el sector privat amb ánim de lucre: la cultura Í el mercat

b) el sector privat no lucratiu: la participació privada en activitats
culturáis d'interés general

c) i el sector públic: les polítiques culturáis.

Per considerar el procés de producció i consum cultural en la seva integritat s'ha
de teñir en compte que aquest es desenvolupa en diferents fases, a partir de les
quals es poden definir els següents estadis d'intervenció en cultura: la
creació/producció de l'obra cultural, la seva difusió i consum, la seva conservado,
i la formació d'arustes, de públic/consumidors, etc..

A continuacio es procedeix a analitzar Pestructura del sector cultural de Catalunya
segons els tres grans subsectors assenyalats anteriorment, tot prestant una atenció

5 Tot indica que els problemes de determinado de la "identitat nacional" de les produccions
culturáis augmenten amb el pas del temps, i que aquests no solament es plantegen en els territoris
bilingües com Catalunya. Pensi's, per exemple, en el debat exístent al voltant de la recent
concessió de 8 Prcmis Goya a la pellícula "Los otros" d'Alejandro Amenábar.
6 Ates l'objecte d'aquest informe, i donada la complexitat del sector cultural, no es fa una
descripció detallada de la situació actual deis diferents sectors culturáis de Catalunya. Entre les
principáis fonts que s'han consultat i que poden proporcionar mes informado en aquest sentit, hi
ha les següents obres de carácter general: Esladístiques Culturáis de Catalunya (2000), Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Informe de la Comunicado a Catalunya (2000), Incom-
Univcrsitat Autónoma de Barcelona; Informe per a fa Catalunya del 2000, Fundado Jaume Bofill i
Editorial Mediterránia; Elfuturdesenvolupament de la industries de continguts d'informaáó de la áutat de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona; La evolución de la Industria de la Culturay el Ocio por Comunidades
Autónomas (1993-1997), SGAE-Fundación Autor, etc.
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especial a les lógiques dominants que poden condicionar la seva futura evolució
de cara al 2010. Per completar aquesta breu introdúcelo sobre les activitats
culturáis, aquest apartat es completa amb una consideració específica sobre la
1 lengua.

3.1. El sector privat amb ánim de lucre: la cultura i el mercat

Amb el procés de mercantílització de la cultura en íes societats occidentals, hi ha
un conjunt de béns Í servéis culturáis que es produeixen i s'intercanvien en el
lliure mercat, i que poden ser generadors d'excedent económic.'

En aquest sentit, i en primer lloc, hi ha les denominades industries de la cultura
que es caracteritzen per produir i difondre obres que son reproduíbles
mecánicament. En aquest cas, el progrés tecnológic ha permés (i permet) millorar
progressivament la productivitat del treball en aqüestes activitats: ja sigui
mitjancant la reducció deis costos de reproducció, o bé perqué s'amplien les
possibilitats de comercialització al diversificar-se els cañáis de difusió de l'obra
cultural (a través de les anomenades secondary nñndoivs com, per exemple i en el cas
del cinema, el vídeo, les diferents modalitats de televisió, etc.).

També com a conseqüéncia del progrés técnic ha estat possible augmentar de
forma creixent la dimensió deis mercats: així, amb la transnácionalització de les
industries culturáis és possible generar unes majors economies d'escala. L'exemple
mes ciar en son les industries culturáis deis Estats Units que, amb l'excedent
económic generat en el seu gran mercat interior, han aconseguit expandir-se arreu
del món. Paral- lelament a la tendencia de mundialització de la cultura, hi ha hagut
una creixent concentració de les empreses en oligopolis que ocupen una posició
clau en la cadena de generació de valor (sobretot en Pámbit de la distribució deis
productes culturáis). Aquesta evolució s'ha intensificat darrerament amb noves
fusions i aliances entre empreses, fruit del procés de convergencia digital (que
resulta de la possibilitat de produir i difondre qualsevol tipus d'informació —text,
so i imatge— amb un mateix suport).

El tret característic mes rellevant de l'estructura de les industries de la cultura de
Catalunya és el contrast entre la fortalesa del sector del llibre (tant en les activitats
de producció com de comercialització) i la feblesa de la producció audiovisual i
fonográfica (sectors on predominen les activitats de comercialització interior).
Així, el sector del llibre de Catalunya ocupa una posició de lideratge en el conjunt
del mercat espanyol, mentre ['audiovisual i la música gravada que s'hi produeixen
teñen un impacte forca marginal en els mercats (per exemple, el cinema), o bé
están destinats a segments de públie molt específics (com en el cas de la industria
fonográfica).

Completen el mapa de les industries culturáis de Catalunya els sectors del comerc
a l'engrós (distribuidores) i al detall (llibreries i altres punts de venda de Uibres,
botigues de dises, sales de cinema, etc.). Respecte al comerc majorista, a Catalunya
hi ha algunes de les principáis distribuidores "independents" de les grans

7 Históricament, aquest procés és relativament recent: a prinripis del segle XIX el pensament
económic considerava les activitats culturáis com a acn'vitats improductives.
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multinacionals d'Espanya en els sectors del llibre, cinema, vídeo i discográfic.
Algunes d'aquestes empreses del sector del cinema i del vídeo han iniciat aquests
darrers anys un procés de creixement vertical cap a les activitats de producció i/o
d'exhibició cinematográfiques.

Quant a la xarxa de comerlos culturáis a Catalunya, es poden fer íes següents
remarques: d'una banda, hi ha una considerable concentració d'aquestes activitats
en els municipis de major dimensió (sobretot a Barcelona); d'altra banda, aquests
darrers anys s'ha produit un procés de modernització en les formes de comerc
minorista, que ha exigit un esforc d'adaptació notable per part deis empresaris
tradicionals (creació de multisales de cinema, aparició de grans superficies
especialitzades en cultura i lleure, introducció deis productes culturáis en els
hipermercats, etc.).

Les causes de la situado de les industries culturáis a Catalunya son diverses i
complexes, pero poden assenyalar-se certes qüestions que han tingut una
importancia decisiva en aquest sentit. D'una banda, s'ha de teñir en compte que
els sectors de 1'audÍovÍsual Í fonográfic es troben, arreu del món, fortament
concentrats en unes poques grans multinacionals del sector. Així mateix, i
sobretot en relació a l'audiovisual, cal dir que es tracta d'activitats amb unes
elevades barreres d'entrada, com a conseqüéncia de Pelevat cost de producció del
prototipus (i, per tant, son activitats amb un risc económic major). Finalment, hi
ha les desíguals possibilitats de generar economies d'escala en el mercat segons si
Pobra es difon només a Catalunya (en llengua catalana, per exemple) o al conjunt
d'Espanya (en llengua castellana).9

L'actual panorama de les industries culturáis de Catalunya té diferents
conseqüéncies rellevants a teñir en compte de cara a l'análisi de possibles
escenaris de futur:

a) D'una banda, s'ha de teñir present que el sector del llibre constitueix un
mercat molt madur, en el qual els creixements interanuals de les vendes en
el mercat interior del conjunt d'Espanya han arribat a assolir valors
negatius en termes constants aquests darrers anys. En canvi, aquesta no és
la situació de l'audiovisual, ja que es tracta d'un sector emergent que en els
paisos mes avancats tendeix a créixer per sobre del conjunt de l'economia.

b) D'una altra banda, tot indica que el capital "cátala" no s'ha decantat per
invertir decididament en les "noves" activitats culturáis de carácter

8 Tradicionalment, i en general, Catalunya ha estat la porta d'entrada de les industries de la cultura
a Espanya en la seva fase de desenvolupament inicial. Tanmateix, amb el pas del temps, la majoria
de les grans empreses trans nación ais han centralitzat la seu de la seva delegació comercial a
Espanya a la capital de l'Estat (Madrid). Aquest fet s'explica, entre altres coses, per l'elevada
centralització que hi ha en aquesta ciutat de les cadenes de teíevisió, que son una eína fonamental
per al llancament comercial deis productes de les industries culturáis, per la proximitat al poder
polític i financer que hi ha a Madrid, etc.
9 Inexperiencia del sector del llibre és alliconadora respecte a aquesta qüestió. En el cas de
¡'audiovisual, la grandária de les empreses del sector a Catalunya també está dírectament
relacionada amb la seva capacitat de projecció deis productes a l'exterior (a la resta d'Espanya i a
l'estranger).
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industrial (audiovisual, fonogrames, multimedia, etc.), amb vocació de
projectar-les en els mercats exteriors.10 Aquesta manca de disposició del
capital respecte de la cultura difereix sensiblement de la que es va donar a
principis de segle XX, quan la burgesia catalana va apostar clarament per
unes determinades activitats culturáis. De nou cal remarcar la importancia
d'aquest fet si es té en compte que aqüestes activitats constitueixen una de
les vies de modernizado de les economies mes avancades de cara al segle
XXI.

c) Finalment, cal dir que en el marc del procés de convergencia digital,
Fexisténcia equilibrada d'empreses de serveis/proveídores en tots els
sectors culturáis (llibre, premsa, audiovisual, multimedia, arts
interpretatives, etc.), esdevé un ciar avantatge competitiu per a la
localització d'activitats culturáis en el territori. Per tant, la rapidesa en
assolir un cert "re-equilibri" entre els sectors culturáis de Catalunya té una
importancia estratégica notable (sobretot en el desenvolupament de
l'audiovisual i en l'aprofitament de l'oportunitat que suposa l'emergéncia
del sector multimedia).

La generació d'excedent económic també es dona en la resta d'activitats culturáis,
pero aquesta possibilitat té una important restricció: en general, les altres
produccions culturáis (belles arts i arts interpretatives) no son reproduíbles
mecánicament i, per tant, es caracteritzen per teñir unes "formes de treball de
productivitat estancada, malgrat la utilització parcial d'algunes noves tecnologies"
(Zallo, 1995). Aquest fet no suposa que aqüestes activitats no es desenvolupin en
el lliure mercat, sino que ho fan de forma limitada o particular:

a) Les arts interpretatives es caracteritzen peí que es coneíx com la "llei de
Baumol": son sectors en qué el factor treball és decísiu per a la difusió de
l'obra, que es realitza mitjancant successives repeticions del prototipus (i
no grades a la seva reproducció mecánica). Per tant, amb el pas del temps,
tendeix a haver-hi un augment deis costos en aqüestes activitats superior
al que es dona en el conjunt de l'economia.11

b) Les belles arts son, en general, un sector amb baixes barreres d'entrada,
ja que es requereix una baixa inversió per produir una obra plástica.
Tanmateix, es tracta d'un sector que produeíx Í comercialitza obres
úniques, Í en el qual poden donar-se fortes asimetries d'informació entre

10 Certament, resulta difícil determinar les causes i l'abast d'aquest fet. En aquest senn't, tot i que
es tracta d'un tema molt complex, poden considerar-se, entre altres, les següents qüestions: a) la
directa relació existent entre aqüestes activitats i la "identitat cultural" (relació de Catalunya amb
Espanya i viceversa), b) la poca disposició del capital cátala per invertir en acu'us de carácter
intangible (com ho és l'obra cultural), que teñen un elevat cost de producció del prototipus i
suposen un alt risc económic, etc.
11 Per exemple, "Youtput d'un rellotger de Ginebra augmenta entre 1670 i 1970, de 12 a 1.200
unitats aproximadament. En canvi, la representado de Topera Dido i Eneas de Purcell, escrita el
1680, requereix del mateix nombre de persones i instruments que aleshores" (Baumol,
Blackmann, Wolff, 1985).
12 Excepte, principalment, les obres arquitecto ñiques.
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oferta i demanda. Així, aquests mercats son molt especialitzats, i els
intercanvis entre oferta i demanda son —freqüentment— de carácter molt
especulatiu.

Per aixó, i en comparado de les industries culturáis, aqüestes activitats son menys
atractives per a les inversions de capitals destinades a la prodúcelo.

A Catalunya, la situado de les arts interpretatives ha canviat substancialment amb
l'inici de l'etapa democrática. D'una banda, perqué s'han desenvolupat polítiques
de suport públie al sector que han permés corregir els efectes de la "llei de
Baumol" i, d'altra banda, peí reconeixement del dret a la llibertat d'expressió (fet
que incideix sobretot en l'ámbit deis espectacles escénics). S'ha de teñir en
compte que la dimensió deis mercats és un factor de desenvolupament que en
aqüestes activitats té una menor incidencia que en el cas de les industries culturáis.
Així, aqüestes es poden realitzar de forma prou satisfactoria (des d'un punt de
vista económic) projectant-se majoritáriament en Párnbit regional/local proper. A
mes a mes, també cal assenyalar que aquests sectors teñen unes barreres d'entrada
relativament baixes (sobretot si es compara amb l'audiovisual).

Les arts escéniques a Catalunya es caracteritzen per l'existéncia d'un significatiu
nombre de companyies amb un destacat nivell de qualitat, de manera que son un
deis ámbits amb reconeixement tant en el mercat interior com a l'exterior. Hi ha
una gran vitalitat de les companyies privades de producció, encara que una gran
part deis espectacles que es fan compten amb ajudes publiques. En referencia a
1'exhÍbÍció escénica, hi ha dues realitats molt diferents: d'una banda, Barcelona,
que concentra la major part de l'activitat amb una oferta tant pública com privada;
d'altra banda, la resta de Catalunya, on la gran majoria deis programadors teatrals
son eís governs locáis (a banda d'algunes entitats sense ánim de lucre).

Tot i que la música és un sector que presenta característiques molt diferents
segons els generes, a Catalunya hi ha en general un gran dinamisme i varietat en
I1 oferta de música en viu. Bona part d'aquesta activitat es localitza a la ciutat de
Barcelona, tot i que el grau de centralització de l'oferta musical no és tan elevat
com el d'altres sectors. En aquest cas, la iniciativa privada amb ánim de lucre té
una importancia destacada, excepte en el manteniment de grans institucions i
equipaments (sobretot de música clássica i ópera), en la promoció de programes
de prestigi, i en la difusió musical ais munidpís de menor dimensió (quasi tots
menys Barcelona).

Respecte a les belles arts, aquest és un deis camps en els quals Catalunya mes ha
sobresortít tradicionalment (d'on han sorgit alguns deis artistes mes importants
del segle passat). La iniciativa privada en aquest sector está liderada per les galeries
d'art que, tot i concentrar-se forca a la ciutat de Barcelona, están repartides al llarg
del Principat. L'activitat comercial de íes galeries está estretament relacionada amb
Pevolució general de l'economia, ja que aquest fet condiciona directament la
quantitat de recursos que la demanda (coMeccionistes, etc.) assignen a aquest
sector.



Fins viquest punt, tot el que s'ha dit fa referencia ais estadis de creació/producció i
de difusió/consum, que son aquells en els quals intervenen principalment els
agents privats amb ánim de lucre. L'esfera de la conservació del patrimoni cultural
no s'ha considerat ñns ara perqué en aquesta hi ha una forta presencia del sector
públic i, a un segon nivell, del privat no lucratiu. No obstant aixó, hi ha un
important sector cultural que té una directa relació amb les activitats de
conservació: el turisme cultural. Aquesta ac ti vitar, encara que no necessáriament
realitza accions de conservació, pot constituir una important font de recursos:
mitjancant la recaptació d'ingressos peí pagament del preu de les entrades a
museus o a altres llocs d'interés, amb la imposició de taxes especifiques per al
financament de les polítiques publiques de protecció del patrimoni cultural i
natural, etc.. La riquesa i varietat del patrimoni cultural de Catalunya, i la fortalesa
del seu sector turístic, justifiquen la importancia d'aquestes activitats en el país,
tant en el moment present com en relació a les seves expectatives de futur.

Per a cloure aquest subapartat relatiu ais sectors culturáis amb expectatives de
lucre caí indicar cinc qüestions que teñen una incidencia sobre el conjunt
d'aquestes activitats (industries culturáis, arts interpretatives i belles arts):

a) En totes les activitats culturáis, el talent del treballador creatíu constitueix
un factor clau de desenvolupament. En aquest sentit, teñen una gran
importancia els processos de formació (básica i continuada), de
transferencia de talent deis centres d'ensenyament a les empreses, i de pas
de creadors i intérprets del sector amateur (una de les "pedreres" del
sector) al professional. A Catalunya, hi ha una considerable tradició i
prestigi respecte al talent deis artistes i treballadors de la cultura. No
obstant aixó, la millora de l'eficácia en els processos que s'acaben
d'esmentar ha de ser, permanentment, una línia prioritaria d'actuació en
tots els sectors culturáis.

b) Les lógiques de funcionament deis mercats estimulen una forta tendencia
a Festándardització de continguts culturáis. S'ha observat que tant els
productors com els consumidors tendeixen a preferir aquells productes
culturáis que han estat consumits per mes persones. Dit en altres paraules,
quanta mes gent ha consumit un determinat producte (llibre, pellícula,
obra de teatre, etc.), mes valor té en el mercat Í, conseqüentment, mes
persones voldran produir-lo o consumir-lo.13 Així, "molts deis mercats
culturáis son mercats en els que el guanyador es queda amb tot" (Winner-
Take-All-Markets, Frank, Cook, 1995: 191). Certament, els problemes que
comporta la tendencia a Fes tan dardització deis continguts culturáis son
presents a Catalunya, com a tots els altres paísos amb un elevat grau de
desenvolupament de la cultura de masses.

c) Tot i la forta concentració empresarial del mercat, els sectors culturáis
tendeixen a organitzar-se en forma d'empreses xarxa. Es a dir, les grans
corporacions empresanals del sector no realitzen íntegrament el procés de

Aquesta situado s'exptica en bona part per I'existéncia deis anomenats efectes xarxa (jietwork
efftcts), segons els quals el valor deis productes que configuren una xarxa augmenta a mesura que
s'incrementa el nombre d'usuaris del producte.
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producció a través de Porganització interna de Pempresa, sino que
encarreguen certes fases del procés de producció a terceres empreses
petites i mitjanes (els "independents"). Mitjancant aquesta externalització
de certs fragments del procés productiu a empreses "independents",
s'assoleix una major flexibilitat en ['estructura de la producció, i es redueix
parcialment el risc económic de l'activitat. Així, les grans multinacionals i
les petites i mitjanes empreses del sector configuren un cert "ecosistema"
en el qual cada agent té un paper a jugar, Í es produeixen fortes relacions
de dependencia entre ells.14

Davant d'aquesta estructura, el teixít de petites i mitjanes empreses
"independents" a Catalunya és un punt de partida de desenvolupament
del sector, sempre que aqüestes empreses aconsegueixin estar connectades
ais "mercats-xarxa" internacionals (i no dependre quasi exclusivament de
la limitada demanda interior de producció cultural).

d) Les grans ciutats son els principáis centres de producció Í de consum
cultural, ja que son la part del territori on es concentra la massa critica
suficient per al desenvolupament d'aquestes activitats. Davant d'aixó. és
ciar que la cíutat de Barcelona constitueix el principal focus d'activitat
cultural de Catalunya.

e) Pot afirmar-se que la major part del consum cultural —la cultura popular i
de masses- és, en general, d'una qualitat poc satisfactoria (com s'observa
diariament, per exemple, en els continguts de la programado televisiva de
major audiencia). Aquest fet sembla reflectir que, en general, les persones
hem estat poc preparades per a l'era actual del lleure, en la qual es disposa
de mes temps lliure que en el passat. Molt pocs teñen la possibilitat
d'aprendre com accedir Í escollir entre diferents alternatives per gaudir
d'un consum cultural de qualitat, que els aporti una óptima satisfacció. Per
tal que hi hagí unes condicions d'igualtat per consumir cultura, cal un gran
esforc. coMectiu d'innovació en el disseny d'estratégies de formació de la
demanda.15

3.2. El sector privat no lucratiu: la participació privada en activitats
culturáis d'interés general

Tot i Pesmentat procés de mercantilització i industrialització de la cultura, hi ha
una important esfera de la intervenció cultural que es desenvolupa a través de la
participació d'agents privats sense ánim de lucre. Certament, aquest sector ha
tingut en el passat una gran relleváncia: per exemple, en les manifestacions de
cultura popular tradicional, o bé en el mecenatge de les classes socials mes
adinerades i poderoses a favor deis artistes. Actualment, aquest sector canalitza les

14 Per exemple, "la producció de cada pellícula reuneix a un equip de companyies de producció
cspecialitzades i contractistes independents, cada una experta en el seu camp i amb el seu propi
personal qualíficat. Conjuntament, totes aqüestes parts configuren una empresa-xarxa de curta
vidaf el període vital de la qual es limita a la duració del projecte" (Rifkin, 2000: 43).
15 Veure Scitovsky, 1986.
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seves intervencions a través de les fundacions, les associacions i el voluntariat (per
exemple, els amateurs que practiquen certes arts o rnanifestacions culturáis).

El fort desenvolupament de la cultura de masses, amb el consegüent augment del
consum cultural, i la major presencia del sector públic en l'ámbit cultural, son
factors que han incidit de forma directa sobre l'evolució deis agents culturáis
privats no lucratius. Així, aquests es troben en una fase de canvi que
fonamentalment es manifesta a dos nivells. D'una banda, en la renovació de les
formes i cañáis de participació deis ciutadans en activitats culturáis d'interés
general (modernització del teixit associatiu, aparició i desenvolupament de noves
formes de voluntariat, etc.). D'altra banda, en el desplegament de nous
instruments que estimulin una major assignadó de recursos económics per part
d'empreses i particulars a les activitats culturáis privades d'interés general:
mitjancant el mecenatge, el patrocíni, etc.

Les iniciatives sense ánim de lucre son presents en la majoria de sectors culturáis,
encara que son especialment rellevants en aquelles activitats que no es
desenvolupen de forma plenament satisfactoria en el mercat: les arts
interpretan"ves, les arts plástiques i, en general, les activitats de conservado del
patrimoni cultural.

A Catalunya, el procés de transformació del sector cultural no lucratiu és
especialment complex i difícil, donat que aquest s'ha hagut d'afrontar de manera
crítica a partir de Pinici de l'etapa democrática. Durant el franquisme, els agents
del "tercer sector" van teñir un gran protagonisme tot fent funcions de
"suplencia" davant l'abséncia de polítiques culturáis democrátiques. Aquesta tasca
va ser possible grades a la notable tradíció que tenien aquests agents en el país.
No obstant aixó, el sector arriba a mitjans deis anys setanta amb importants
caréncies, i havent de fer front a un nou escenari d'intervendó (com s'ha dit, amb
unes polítiques culturáis que tindrien un impacte creixent, i amb un fort augment
del consum cultural).

En l'actualitat, el moviment associatiu sembla que reprén o manté el seu
dinamísme en certs ambits de la cultura tradicional popular, de Xamateurisme
artístic, i també en determináis centres de vocació polivalent que estimulen a la
participació ciutadana en els camps de la formació i de la realització d'activitats
socioculturals. En la mesura que aquest sector permet canalitzar les iniciatives i
reivindicacions deis ciutadans, contribueix a mülorar la cohesió social de la
col- lectivitat. De cara al futur, Í davant la creixent immigració de persones
origináries de paísos no comunitaris, tot indica que l'enfortiment de
l'associacionisme pot facilitar un desenvolupament de Catalunya fonamentat en el
respecte a la diversitat cultural.

A un altre nivell hi ha les fundacions, entre les quals destaquen aquelles que están
vinculades a les obres socials i culturáis de les caixes d'estalvi, o bé a certs bañes o
grans empreses. També hi ha l'Església, que és titular d'una part molt significativa
del patrimoni cultural i artístic i promotora de diferents entitats i associacions.

Un darrer aspecte a comentar és la participació privada en el financament
d'activitats d'interés general. Encara que aquest tipus d'iniciatives teñen un major
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impacte en les societats anglosaxones que no pas en els paisos de PEuropa
continental, aquests darrers anys s'han incrementat de forma considerable a casa
nostra. Entre les dificultáis per aconseguir un pie desenvolupament del patrocini
empresarial a Catalunya, s'ha de destacar que les fundacíons i associacions del país
han de fer front a la "competencia" que suposa la captació d'una part important
d'aquests recursos per part de les administracions publiques. Certament, la
"visibilitat" que les empreses poden obtenir amb el patrocini d'iniciatives
publiques és, en general, superior a la que es pot assolir amb el foment
d'iniciatives privades (que majoritáriament acostumen a teñir una menor dimensió
i impacte social). Tot i aixó, s'ha de teñir en compte que l'enfortiment de les
associacions i fundacions del país requereix l'existéncia d'unes condícions que
facilitin Passignació de mes recursos empresarials a les iniciatives privades sense
ánim de lucre (enlloc de "desviar-los" cap al sector públic, com sembla que
succeeix actualment).

3.3. El sector públic: les polítiques culturáis

La presencia del sector públic en el sectors culturáis a la major part deis paisos
d'Europa ha seguit una evolució creixent durant la segona meitat del segle passat.
Aquest fet ha suposat un augment deis recursos públics assignats al sectors
culturáis, i una progressiva diversificació deis objectíus de política cultural.

Des d'una perspectiva económica, la justificado mes ámpliament compartida de la
intervenció cultural del sector públic en una economía de mercat és l'existéncia
d'efectes externs positius en les activitats culturáis, de manera que el preu de
mercat no compensa els proveídors privats de Part per tota la utilitat o beneñci
que causen a la societat. Aquest fet suposa Pexistencia de faüades de mercat en el
sector cultural.16

Des d'una óptica normativa, pero, la justificació fonamental resideix en la
consideració de la cultura com un "bé de mérit" o bé preferent. Així, es pot
opinar que la cultura és un "interés o valor comú", que dona lloc a necessitats
comunes, és a dir, a necessitats a les quals els individus consideren que han de
donar suport com a membres d'una comunitat. Aleshores, es pot tractar de
corregir Xosfallades de mercat existents en les activitats culturáis (i que son expressió
del procés d'elecció individual) mitjancant una intervenció col-lectiva a través del
sector públic: Pexcepció cultural establerta per la normativa europea relativa a la
lliure competencia en el mercat interior (que permet una intervenció deis governs
en el sector cultural), o les tradicionals polítiques publiques en Pámbit del
patrimoni cultural son exemples clars en aquest sentit.

No obstant aixó, per tal que aquesta argumentado de la intervenció pública en
cultura quedi plenament justificada, cal que les administracions publiques vetllin

Mes concretament, "les arts manifesten algunes característiques de. fallada de mercat', entre les
quals poden destacar-se: a) que les arts originin beneficis extems en la prodúcelo i el consum, b)
que hi hagi demandes de les arts no incloses en el mercat (pels seus valors d'existéncia, opció i
transmissió); i c) que les arts mostrin característiques de béns públics juntament amb els beneficis
privats produíts peí consum privat (Throsby, 2001: 156).
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pcrmanentment peí corréete funcionament deis béns i servéis que proveeixen:
"haurá de garantir-sc que els obstacles com la corrupció política i la ineficacia
burocrática en els mecanismes de distribució {"fallades del govem') no perjudiquin
uns resultáis óptims" (Throsby, 2001: 156). Amb l'aparició d'aquestes situacions,
s'enforteixen les opinions desfavorables a la intervenció pública en cultura.

L'anaiisi de les polítiques culturáis a Europa aqüestes darreres décades permet
indicar quatre grans principis que han guiat la política cultural. En síntesi, aquests
son els "valors comuns" en els quals s'ha centrat prioritáriament l'acdó deis
governs en Pámbit cultural i, per tant, expressen l'elecció col-lectiva realitzada
sobre el contingut de les polítiques culturáis a Europa (Consell d'Europa, 1999:
44-51):

a) Promoció de la identitat cultural

b) Protecció (i estímul) de la diversitat cultural

c) Foment de la creativitat

d) Garantía de la participació ciutadana en la vida cultural.

Les polítiques culturáis desplegades aquests darrers anys a Catalunya s'emmarquen
plenament en aquests quatre grans principis, tot i que, lógicament, amb certs
decantaments a favor d'algun d'ells segons l'opció política i el temps, i amb
lectures polítiques diferents. En general, pot afírmar-se que durant els primers
anys de democracia, les polítiques culturáis de Catalunya van fonamentar-se de
forma prioritaria en la promoció de la identitat i de la participació ciutadana en la
vida cultural. Aproximadament a partir deis inids de la década deis noranta
s'observa un interés major peí foment de la creativitat i de la diversitat cultural.

Una valorado mes concreta de les polítiques culturáis fetes a Catalunya situaría,
entre els elements positius mes destacables, les següents qüestions (Bonet, 2000,
354-355): "la important tasca de construcció Í rehabilitado de museus,
biblioteques, auditoris, teatres o arxius; la progréssiva normalització lingüística de
l'administradó i societat catalanes (tot i les dificultáis que hi ha per expandir l'ús
social i empresarial del cátala); i Pimpuls per consolidar un sector professional i
una oferta de qualitat mes ben distribuida territorialment (amb el consegüent
increment deis índexs de consum cultural)." A l'altra banda de la balanca, es
poden assenyalar les següents qüestions importants pendents de resoldre: "la
forma d'intervenció governamental ha estat excessivament dirigista i dependent
d'objectius extrínsecs a l'accíó cultural (socials, d'ídentitat o directament
elecrorals)"; "el sistema educatiu cátala, tot i alguns esforcos individuáis i
d'obertura del curriculum, está poc compromés amb la creació i la difusió
culturáis"; i "finalment, una acció de govern excessivament centrada en el lloable
objectiu de normalització lingüística no ha permés, fíns molt recentment, encarar
el gran repte estratégic: potenciar una industria cultural dinámica i competitiva
jnternacionalment, capac de donar sortida a la creativitat i a una produedó
cultural genuínament catalana".
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Des d'una perspectiva de conjunt, aquesta evolució de les politiques culturáis de
Catalunya posa de manifest que, durant els últims 20 anys de democracia, s'han
hagut de posar en marxa totes aquelles politiques que a altres paísos d'Europa es
van comentar a desplegar després de la segona guerra mundial. Per tant, en
l'agenda de la política cultural del país encara hi ha pendent assolir alguns deis
grans objectius de les politiques culturáis "del segle passat" com per exemple:
completar la xarxa d'equipaments públics de proximitat (biblioteques, centres
culturáis, etc.), acabar de posar en marxa plenament algunes de les grans
infraestructures del país (museus nacionals), assolir un desenvolupament mes
equilibrat de les industries culturáis própies, etc. Al mateix temps, a aqüestes
"urgéncies del passat" s'hi sobreposen els reptes que els sectors culturáis teñen de
cara al segle XXI: modernització de les formes de producció i difusió de les
produccions culturáis industriáis, desenvolupament de la societat de la informació
i del coneixement, intensificació deis processos d'internacionalització de les
activitats culturáis (promoció exterior de la cultura), etc.. Donat l'abast i la
rapidesa.dels canvis actualment en curs, és ciar que aquests haurien d'afrontar-se
amb una gran capacitat d'innovació i d'adaptació, i amb una dotació de recursos
p res sup os taris suficient.

Per a fer front ais desafiaments de la política cultural en el futur cal teñir present
la diferent naturalesa económica de cadascuna de les activitats que configuren els
sectors culturáis. Aíxí es poden identificar les mesures correctores a aplicar sobre
aquells factors que, en cada cas, limiten o dificulten la consecució d'un pie
desenvolupament cultural en condicions de lliure mercat. Sobre la base del
diagnóstic deis sectors culturáis de Catalunya, les diferents alternatives de política
cultural haurien de donar la seva resposta a les següents qüestions:

a) El procés d'estandardització cultural: si es considera que el desig de la
majoria no és socialment beneficios (atesa la baixa qualitat d'alló que vol la
suma de voluntáis individuáis),17 cal definir politiques de foment de les
produccions culturáis d'excelléncia artística o de grups culturáis
minoritaris, politiques de formació de la demanda per millorar les
habilitats de consum, estratégies de dinamització i millora de la qualitat de
Yamateurisme artístic, etc..

Com s'ha dit, aqüestes qüestions constitueixen un repte que no sois es
planteja a Catalunya, sino també a tots els paísos on el consum cultural de
masses ha assolit un elevat grau de desenvolupament.

b) Els desequilibris territorials en la producció cultural: ates que la producció
cultural té una clara dimensió territorial, Í si s'admet que no tots els
territoris disposen d'unes condicions d'igualtat per al desenvolupament

17 En relació a aquest punt, "Charles Taylor ha advertít sobre la possibilitat concreta de
l'existéncia d'uns bcns imductibUmetU soáals, és a dir, béns que contenen algún element de benefíci
que en última instancia no es pot assignar a cap individu. Aquesta possibilitat traslladaria el motiu
de la intervenció [en cultura] a la recerca de rcsultats basats en alió que és collectiu, i no en alió
que és individualista" (Throsby, 2001: 158).
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d'aquestes activitats,1 poden ser necessáries les mesures de
proteccionisme i foment de certes activitats culturáis: per facilitar
remergéncia del talent artístic d'una col-lectivitat, per corregir les desiguals
possibüitats de generar economies d'escala segons la dimensio de cada
mercat cultural; per compensar els possibles desequilibris sectorials en el
territori que limitin el desenvolupament del conjunt de les activitats
culturáis enteses com un ecosistema, el suport a les petites i mitjanes
empreses "independents" per facilitar la seva integrado en el "mercat-
xarxa" global, etc..

Donada la dimensio de Tarea lingüística del cátala, aquesta qüestió té una
gran importancia respecte al desenvolupament cultural de Catalunya
(especialment en Pámbit de la producció industrialitzada de cultura). En
aquest sentit, una reduccíó deis costos de traducció lingüística pot ser
beneficiosa per al sector (amb el domini d'altres llengües com el castellá o
Panglés, el desenvolupament de Pengínyeria lingüística, els ajuts a la
traducció del cátala a altres líéngües per facilitar Pexportació de continguts
culturáis a Pexterior, etc.).

c) Els desequilibris territorials en Paccés a la cultura: la difusió cultural
tendeix a concentrar-se a les árees amb una major densitat de població, fet
que pot suposar una progressiva "desertització" de Poferta cultural a les
árees rurals o ais barris de les periféries urbanes. Davant d'aixó hi ha les
polítiques de foment de la difusió cultural en els municipis de menor
dimensio, la creació de xarxes de difusió cultural, el suport ais cañáis de
participació cultural arreu del territori, etc.

Aquest punt está directament relacionat amb la millora de l'organització
territorial de Catalunya, sobretot en alió que permeti una major eficacia en
la gestió de servéis culturáis en el conjunt de Parea metropolitana de
Barcelona, i en Passegurament de polítiques de suport al conjunt de
municipis de menor dimensio de Catalunya. Així mateix, cal una
planificado deis servéis culturáis mínims (definició d'estándards) que s'han
de garantir en el conjunt del territori de Catalunya.19

d) L'estancament de la productivitat en certes activitats culturáis:
especialment en Pámbit de les arts interpretan'ves, cal definir els
mecanismes que assegurin una óptima producció i difusió d'aquestes
manifestacions culturáis, tot compensant adequadament els efectes
derivats de la llei de Baumol. La práctica d'aquests ajuts i, sobretot, la
provisió directa de servéis públics de producció Í difusió d'arts

lB Com s'ha dit anteriorment, les possibilitats de generado d'economies d'escala están
condicionades per la dimensio en termes de població de les diferents árees culturals/lingüís tiques.
Aquest fet incideix directament sobre el desenvolupament de les industries culturáis: per
exemple, hi ha una gran desigualtat entre el desenvolupament d'aquestes activitats ais Estats
Units, respecte a Europa (on el mercat está fortament segmentat). Per tant, és ciar que la
presencia de les cultures "mino rita ríes" -com la catalana- en aquests sectors está fortament
condicionada per aquesta lógica económica.
19 En aquest sentil s'ha d'assenyalar que la legislació vigent tan sois contempla les biblioteques
entre els servéis públics culturáis mínims que han de proveír-se a nivell municipal (exigencia que
s'estableix per a tots aquells nuclis de població superior ais 5.000 habitants).
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interpretatives, genera -com ja succeeix a Catalunya- tensions entre el
sector públic i les iníciatives de naturalesa privada. Per tant, cal definir un
marc que possibiliti la complementaríetat i cooperació entre ambdós tipus
d'agents.

Finalment, cal considerar una qüestió que té una gran importancia respecte a
l'acció pública en cultura a Catalunya: la distribució de competéncies en aquesta
materia entre nivells de govern. Les dificultáis que hi ha per resoldre molts deis
problemes que es plantegen al voltant d'aquest tema, incideixen negativament en
1'eficácÍa de certes polítiques culturáis del país. En concret, i sobre aquest aspecte,
cal destacar els següents tres punts:

a) Durant la década deis vuitanta, el govern central i la Generalitat de
Catalunya van mantenir una intensa conflictivitat respecte a Fexclusivitat o
no de la competencia del govern autonómic en materia de cultura. Aquest
procés es va cloure amb la intervenció del Tribunal Constitucional, segons
el qual cap nivell de govern pot ostentar de forma exclusiva la
competencia sobre la materia.

b) No obstant aíxó, Í paral- lelament, s'ha posat repetidament de manifest la
forta concentració de la despesa del govern central en cultura a la ciutat de
Madrid respecte a la resta de Comunitats Autónomes (no sois en relació a
Catalunya). Aquesta situado desigual encara es manté.

c) En tercer lloc, hi ha certs problemes per articular una política cultural a
Catalunya des d'una perspectiva territorial. Aquests s'expliquen, entre
altres coses, per la peculiar estructura territorial de Catalunya20 i per la
manca d'un consens polític sobre la qüestió entre els principáis partits
polítics del país.

3.4. La Ilengua com a bé cultural: unes consideracions especifiques 21

Com s'ha dit, les árees culturáis de major població, Í amb unes economies mes
avancades, han assolit una clara posició de lideratge en els sectors industriáis de la
cultura (conseqüéncia, en bona part, de la lógica económica de les economies
d'escala). En aquest sentit, les llengües son, entre altres, un important factor
delimitador de la dimensió deis mercats culturáis i, per tant, segons la grandária de
cada área cultural, hi ha desiguals possibilitats de rendibilitat económica de les
inversions pnvades en aqüestes activitats (per exemple, entre editar un llibre en

Caracteritzada per l'existencia d'un elevat grau d'atomització municipal, per ta presénda d'una
gran ciutat i el seu entom metropolita, tots dos amb una gran densitat de població, per
1'es truc turado del nivell de govern local supramunicipal en dues instancies (les comarques i les
províncies), etc..
21 Per a mes informado veure: Baró, Cúbeles, 2001.
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llengua catalana o castellana). Aixó no vol dir necessáriament que Pedició en cátala
no pugui ser económicament rentable, sino que hi ha un ciar cost d'oportunitat
d'editar Ilibres en llengua catalana, respecte de fer-ho (només o també) en llengua
castellana. Per tant, en condicions de lliure mercat, sembla lógíc que les inversions
privades es decantin a favor de la producció cultural i de coneixements en la
llengua "majoritária".

En un altre sentit, les llengües son una eina de comunicado entre les persones i,
per tant, poden ser considerades com a "xarxes virtuals". Com s'ha esmentat
anteriormente l'existéncia d'efectes xarxa té, entre al tres, una conseqüéncia de gran
trascendencia: Pimpuls d'un procés d"estandardització" deis diferents
components que integren la xarxa (ja que facilment es generen situacions
d'anclatge ^lock-in") o de captura deis mercats per part de Popció escollida per la
majoria).22 L'augment del coneixement i ús de l'anglés que s'esdevé d'uns anys
enea il* lustra clarament com es produeix aquest procés de valorització d'una
llengua en el mercat.

Sobre la base d'aquestes dues consideracions preliminars, Panálisi económica ens
indica que les diferents llengües del món teñen desiguals possibüitats de
creixement, supervivencia o extinció. En concret, la situado descrita afavoreix les
oportunitats d'expansió de les llengües majoritaries i, al mateix temps, suposa una
amenaca per a la supervivencia de les llengües minoritáries. Com a reflex d'aquesta
situado, per exemple, s'observa la diferent orientació del debat de la política
lingüística que hi ha en relació amb el castellá Í el cátala: en el primer cas, el debat
se centra en les mesures de promoció del castellá al món, mentre que en el segon
cas preocupa la recerca deis instruments que permetin reduir el risc d'extinció de
la llengua catalana.

Davant d'aquest escenari, sembla ciar que els efectes negatius que generen les
economies de xarxa sobre les llengües minoritáries difícilment poden corregir-se
en condicions de lliure mercat. Al mateix temps, la considerado de la llengua com
a bé "cultural" significa que té uns valors de naturalesa simbólica que no queden
reflectits (o bé ho están de manera defectuosa) en el mercat. Aleshores, davant
d'aquesta situació de "fallada de mercat", cal referir-se ais mateixos arguments
favorables a una intervencio pública que s'han donat anteriorment respecte de la
cultura en general. En aquest cas, l'expressió política de l'interés col-lectiu a
promoure és, concretament, protegir la diversitat lingüística en la societat.

Per a una llengua minoritaria com el cátala, Paprovació de la Constitució
Espanyola de 1978 i de PEstatut d'Autonomia de Catalunya, va suposar un
profund canvi de perspectives. Després d'anys de prohibido, es configura un
marc institucional que ha possibilitat la posta en práctica de polítiques de
protecció i foment de la llengua propia de Catalunya. Malgrat aixó, des
d'aleshores, s'ha posat clarament de manifest la dificultat que suposa portar a la
práctica una política lingüística en una societat on hi coexisteixen dues llengües.23

22 En general sobre els efectes xarxa veure Shapiro, Varían, 1999. Específicamcnt sobre les
llengües: Frank, Cook, 1995: 52-53.
23 En les societats monolingües, de fet, les mesures de protecció i promoció d'una llengua no
solament teñen unes escasses probabilitats de generar conflictes socials, sino que acostumen a ser
ben rebudes per part de la població (com, per exemple, a Franca, etc.). Per tant, el problema

17



En els territoris bilingües, els efectes d'una política lingüística a favor d"'una" de
les llengües té generalment efectes negatius sobre les condicions d'ús de l'"altra".
Aquests "efectes" serán majors com mes decidides i intenses siguin les mesures de
protecció lingüística; no obstant aixó, si es redueix la intensitat del proteccionisme
d'una de les llengües per no "perjudicar" les condicions d'ús de P"altra", es reduirá
Peficácia per corregir les "falíades" del mercat assenyalades anteriorment.

En conseqüéncia, és ciar que amb l'aprovació de la Constitució i de l'Estatut es
féu realitat una condició "necessária" per al desenvolupament del cátala, pero
també ho és que aquesta no era una condició "suficient" per situar aquesta llengua
en condicions de plena normalitat. Actualment, tot Í els avéneos assolits els
darrers anys, la situació existent a Catalunya es caracteritza encara per un desigual
nivell de coneixement i ús d'ambdues llengües: tots els ciutadans que teñen el
cátala com a llengua materna també coneixen i utilitzen el castellá; contráriament,
hi ha una part de la població que només coneix i utilitza el castellá. Així mateix, en
Poferta deis mitjans de comunicació, en la difusió de certes activitats culturáis (el
cinema, el llibre, etc.), i en moltes altres esferes de la vida política, social i
económica, la llengua clarament dominant és el castellá. Davant d'aixó, també cal
dir que el domini del castellá per part de tots els ciutadans de Catalunya aporta
grans beneficis a la societat: és una llengua emprada per una de les comunitats
lingüístiques de majors dimensions del món, i amb unes notables expectatives de
futur.

Les mesures adoptades per resoldre aquesta situació complexa s'han basat, fins
ara i en la majoria deis casos, en la recerca del máxim consens coMectiu, i en una
relativa capacitat d'innovació. Aquesta sembla que ha estat Popció que ha rebut el
suport de la major part de la societat catalana. Contráriament, quan han emergit
amb forca plantejaments extrems (com aquells que qüestionen Pexisténcia de la
llengua castellana a Catalunya, o els que neguen de forma rotunda la necessitat
d'una discriminació positiva de Pacció pública a favor del cátala), aquests
difícilment han aportat cap solució al problema i, al mateix temps, en certes
ocasions han estat font de conflíctes socials.

4. Análisi deis escenaris

En aquest darrer apartat de l'informe, es procedeix a "imaginar" quines poden ser
les perspectives de desenvolupament futur de les polítiques culturáis de Catalunya
segons els 5 possibles escenaris següents per a PEuropa del 2010: el triomf deis
mercats, les Cent Flors, Responsabilitats compartides, Les sodetats de creado i
VeVnatges turbulents.

Escenan 1: El triomf deis mercats

central de la qüestió no sembla residir en la justificado o no d'una intervenció pública en el camp
lingüístic, sino en les dificultáis que planteja la seva aplicado en les societats multilingües.
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L'escenari de triomf" deis mercats caracteritza la situació d'Europa l'any 2010 a
partir de la plena acceptació deis valors de l'individualisme i del librealisme, de
manera que Passignació de recursos económics es produiria fb ñamen taimen t a
través del mercat. En una situació de fort creixement de les economies mes
avancades, el sector públic tendiria a reduir la seva intervenció, de manera que la
seva importancia en la societat seria progressivament menor.

En aquest context, seria previsible un fort ascens de les industries de la cultura i
de la comunicado com a sectors capdavanters del desenvolupament económic al
món. L'intens progrés de les tecnologies digitals posicionaria els proveídors de
continguts d'informació (culturáis, d'entreten i m en t, etc.) en un lloc clau deis
mercats digitals. La lógica económica propia d'aquests mercats fa preveure que la
producció de continguts seria una activitat, en general, fortament centralitzada en
el territori (sobretot ais Estats Units), dominada per unes poques empreses que
concentrarien la major part de les vendes del sector, Í que oferiríen uns continguts
culturáis altament estandarditzats. Probablemente aquesta estructura es donaria —
sobretot— en relació a aquells continguts culturáis amb un cost de producció del
prototipus elevat (com en el cinema, la televisió i els nous, generes multimedia
d'alt pressupost, etc.). En canvi, en relació a la producció cultural de prototipus
culturáis mes barats (com el llibre, la música gravada, o bé altres produccions
audiovisuals i multimedia de baix pressupost, etc.), hi hauria una major
atomització empresarial i territorial de l'activitat (sobretot en aquelles obres amb
continguts d'interés local, o que estañen adrecades a públics especialitzats).

En aquest escenari deis Mercats triomfants, la presencia de productes culturáis
d'origen europeu seria, en termes económics, marginal arreu del continent. De
fet, la "cultura comuna" de la majoria deis europeus seria la procedent deis Estats
Units (d'artistes nord-americans, i de la resta del món que s'hi desplacarien, atrets
per Pextraordinaria demanda de producció existent en aquest país). Aquesta
situació seria conseqüéncia de dos fenómens que s'haurien donat paral-lelament.
D'una banda, el fracás de les polítiques comunitáries —desplegades durant els anys
noranta i principis del segle XXI— encaminades a crear un mercat cultural únic
europeu, que hauria d'haver permés la generació d'unes suficients economies
d'escala mitjancant la comercialització de les produccions culturáis europees en el
gran mercat de la Unió (amb la qual cosa s'hauria d'haver millorat la posició de
competencia d'aquestes amb les d'origen nord-americá). D'una altra banda, la
supressió deis instruments de proteccionisme (Pexcepció cultural) a la Unió
Europea, seguint Portodoxia deis principis de liberalització del comerc
internacional, que acabaría per consolidar la posició de lideratge de la industria
cultural nord-americana en el món.

Per tant, l'activitat de producció de continguts en Pámbit de les industries
culturáis a Catalunya quedaría molt probablement circumscrita a obres de baix
pressupost i dirigides a públics locáis i/o especialitzats. D'una banda, no
desapareixeria per complet la demanda de continguts culturáis directament
relacionats amb el territori (local/regional). No obstant aixó, algunes empreses
amb llarga tradició en aquests tipus de continguts, s'haurien extingit per la
supressió deis ajuts públics o de les contractacions externes realitzades en el
passat per part de Televisió de Catalunya. Per una altra banda, es consolidarien
algunes de les iniciaüves empresarials catalanes promogudes a principis de segle
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XXI, grades al seu esforc permanent d'adaptació ais canvis Í d'innovació.
Aqüestes empreses estañen especialidades en certs segments del mercat (dibuixos
animats, entreteniment, documentáis, etc.), haurien desplegat una estrategia
d'internacionalització (mitjancant coproduccions, aliances, fusions, etc.), es
gestionarien amb un gran rigor empresarial, i tindrien com a principa! actiu el
talent deis seus membres i treballadors. Per tant, serien empreses que estarien
integrades en el "mercat—xarxa" internacional, i que destacarien per la rendibüitat
de la seva producció (en termes d'éxit d'audiéncia). Els partidaris de la
Hberalització utilitzarien aqüestes empreses com a exemple per il-lustrar l'éxit de la
seva política económica i cultural.

D'aquests sectors, el que hauria experimentat una major transformació seria el del
llibre, com a conseqüéncia de Paparició i desenvolupament del llibre electrónic.
Grácies a la inversió realitzada per algunes de les empreses catalanes d'edició (i
també del sector de la premsa), Catalunya mantindria una certa posició de
competencia en aquests nous mercats. Tanmateix, hi hauria notables incerteses
sobre la capacitat de mantenir aqüestes activitats en el territori, donat que aquests
mercats estarien progressivament determinats per una creixent concentració
empresarial en la presa de decisions, i per una major centralització de la producció
a escala mundial (especialment en aquelles ciutats on s'hauria assolit un equilibri
entre totes les activitats implicades en el procés de convergencia digital).

El debat relatiu a la comparació entre Madrid i Barcelona i a la capitalitat de les
industries culturáis a Espanya es mantindria en certes esferes, pero
majoritáriament s'acceptaria l'evidéncia deis fets: el creixement d'aquestes
activitats hauria estat mes accentuat a Madrid que a Barcelona. A mes a mes, a
Catalunya s'hauria constatat que la viabilitat d'aquestes activitats passaria per l'éxit
de les empreses que es guanyarien un lloc en el "mercat-xarxa" internacional (i no
solament en el mercat espanyol), tot accedint a la forta demanda internacional de
producció cultural. En el cas de Madrid, hi hauria una gran preocupació per la
lluita en el lideratge del mercat cultural Iberoamérica. Per proximitat i quantitat de
recursos assignats a aqüestes activitats, Miami hauria guanyat rápidament una
posició de lideratge en els mercats culturáis en llengua castellana del continent
am erica.

El consum de les produccions culturáis industrializad es es realitzaria
primordialment ais grans centres comerciáis Í a les llars. D'una banda, en els
primers existiría una diversificada i moderna oferta comercial: hi hauria sales de
cinema, grans superficies especialitzades en llibre/disc/audiovisual/etc,
discoteques, cafés-internet, guarderies per a infants, etc. A Catalunya, aquesta
tendencia es manifestaría clarament, ja que sense una acció deis governs,
s'intensificaria la davallada de les formes de corriere tradicional. D'altra banda, les
llars haurien adaptat el seu equipament electrónic/informátic fms a Íntegrar-ne
totes les seves extensions a un únic terminal, que hauria esdevingut la gran finestra
d'accés a qualsevol tipus d'informació: accés a diaris digitals, a cadenes de TV, a
sistemes de vídeo i música a la carta, etc.. Tanmateix, les xarxes de
telecomunicació donarien un óptim servei a les árees mes densament poblades,
mentre que a la resta del territori es mantindrien unes infraestructures antiquades
amb un baix nivell de qualitat en el servei.
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En l'apartat de les arts intrerpretatives, hi hauria una gran activitat teatral a la
ciutat. de Barcelona, on s'assolirien elevades xifres d'espectadors. Aquests, pero, es
concentrarien en les obres de contingut mes "convencional", és a dir, poc crític i
amb un valor artístic reconegut menor. En aquest escenan, els teatres de titularitat
pública haurien híigut de limitar progressivament la seva programado a
produccions de baix pressupost i a la reposició d'obres fetes en el passat. Una
gran infraestructura teatral pública amb relativament pocs anys d'existéncia, es
transformaría en hotel per la insuficient dotació de recursos económics de les
administracions culturáis. Hi hauria, ais barris periférics de la ciutat, petites sales
on —amb molt pocs recursos económics i una assisténcia marginal de públic— es
programaría teatre de qualitat artística, dansa i altres espectacles escénics.

La programado en música clássica i ópera es mantindria de forma prou
satisfactoria, peí prestigi d'aquest tipus d'activitats, i pels seus efectes favorables en
relació amb el turisme, activitat que s'hauria consolidat com un deis motors clau
de Peconomia catalana. Així, hi hauria un gran festival, i uns cicles permanents de
concerts i d'ópera que, grades al patrocini de grans empreses privades, permetrien
la presencia de grans intérprets de fama internacional a la ciutat. La resta
d'activítats musicals es faria per iniciativa privada i entre elles destacarien,
sobretot, les que estarien directament vinculades amb el lleure de les persones a
discoteques, bars musicals, etc..

En l'ámbit de les belles arts, les galeries d'art tindrien una activitat notable, en part
grades a la situado económica, que proporcionaría elevades rendes a les classes
mes benestants del país. També hauria crescut la demanda d'obres d'art per part
de certs segments del turisme que visitaría la ciutat. Aquesta oferta es completaría
amb les grans exposicions promogudes per fundacions culturáis vinculades a
entitats financeres, i amb l'oferta de les colleccions permanents d'alguns deis
museus nacionals de Catalunya.

En general, pero, i a banda de Barcelona, l'activitat de difusió artística (tant en
espectacles escénics i musicals com en les arts plástiques), hauria experímentat una
davallada considerable a la resta del territori de Catalunya com a conseqüéncia de
la retallada deis pressupostos públics. Fora de la gran ciutat, les activitats culturáis
mes dinámiques serien aquelles que estarien directament relacionades amb el
turisme (dit rural i/o cultural), les quals proporcionarien "experiéncies
controlades" ais visitants procedents de la gran ciutat i de l'exterior. Es tractaria
d'una oferta lúdica relacionada amb les formes de vida en el medi agrari, amb les
expressions de cultura popular del segle passat, etc..

Arreu, les formes de participació deis ciutadans en iniciatives culturáis d'interés
general (arnateunsme, sociocultura, etc.), haurien estat incapaces d'afrontar els
reptes de modernització que tenien plantejats a ñnals del segle XX. Així, aqüestes
tindrien un Ínteres molt minoritari per a la pobíació, excepte en aquells casos en
qué s'hauria assolit un impacte supralocal a través deis mitjans de comunicació de
masses (concursos de castellers, cantades d'havaneres, etc.), i que es mantindrien
grades a la seva gran capacitat d'atracció de públic. Per tant, mes que per la seva
dímensió cultural, aqüestes activitats es sostindrien per la seva incidencia en el
desenvolupament económic local.
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La reducció deis pressupostos públics afectaría molt negativament l'activitat deis
equipaments culturáis de proximitat situats en els barris de la periferia de
Barcelona Í en la resta de poblacions de Catalunya: les biblioteques, els centres
socioculturáis, etc. També haurien desaparegut les subvencions a la producció
cultural adrecades a quasi tots els sectors culturáis. Aquest procés hauria generat
en el seu moment importants conflictes amb una part deis creadors artístics i
altres professionals de la cultura. Progressivament, aquests haurien d'haver
orientat les seves activitats en l'ámbit de les produccions mes estandardizad es, o
bé haurien esdevingut un grup mes dins del col-lectiu de treballadors pobres
{ivorkingpooi). Alguns deis que haurien optat per emigrar del país haurien assolit
Péxit a l'estranger (de la qual cosa se'n donaria noticia repetidament, i s'utilitzaria
com a mostra de la vitalitat i creativitat artística del país).

Així mateix, un deis fets que tindria un major ímpacte en la societat catalana seria
la redefinició del servei públíc de radio televisió. Segons la nova regulació d'aquesta
activitat -establerta a nivell europeu, es limitaria fortament l'acció pública en aquest
sector, per garantir la lliure competencia de les televisions privades. Aquest fet
convertiría Televisió de Catalunya en una cadena amb un Ímpacte molt marginal
en les audiéncies, i amb una capacitat molt limitada per incidir en la vertebrado
del teixit industrial de 1'audÍovísual de Catalunya.

La presencia del cátala en els mitjans de comunicació i en la cultura tendiria a
decréixer, per la insuficient dimensió d'aquests mercats en aquesta llengua.
Tanmateix, els avéneos en el camp de l'enginyeria lingüística esdevinguts ais Estats
Units permetrien el manteniment d'una certa esperanca respecte' a l'ampliació
futura d'una oferta de continguts culturáis Í informatius en cátala.

Escenart 2: Les Cent Flors

En l'escenari identificat amb el títol de Les Cent Flors, el máxim protagonisme
del desenvolupament económic, social i cultural es produiria a escala
regional/lo cal. Tanmateix, la pérdua progressiva de poder per part deis governs
centráis i de les institucions internacionals suposaria la desaparició de mesures de
planificado centralitzada que permetessin corregir els desequilibris territorials que
existiríen entre les árees amb major benestar i la resta. La cooperado a nivell local
constituiría un deis eixos de desenvolupament de les regions mes solides i
avancades on, encara que hi hauria un progrés económic menor que en els anys
anteriors, les persones gaudirien d'un elevat nivell de benestar social.
Paral- lelament, altres territoris d'Europa entrarien en un cicle depressiu, en gran
part com a conseqüéncia de la seva incapacitat d'organitzar-se col- lectivament.

En aquest escenari, Catalunya se situaría entre les regions dinámiques, encara que,
com es veurá mes endavant, les dificultáis per corregir els seus desequilibris
interiors constituirien una amenaca per al futur desenvolupament del conjunt del
país. Aquesta posició s'assolina, en bona part, per dues raons. D'una banda, pels
seus antecedents histories: ¡a a fináis del segle XX, Catalunya era una de les
regions mes avancades de la Unió Europea. D'altra banda, per la capacitat
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d'tnnovació de Catalunya durant els primers anys del segle XXI, sobretot en un
ámbit que tindria una importancia estratégica fonamental l'any 2010: la
modernització de les formes i els cañáis de participació privada en activitats
d'interés general. Davant la desaparició progressiva de les expectatives de
creixement económic existents a principis de segle XXI, Í la pérdua de confianca
en les grans institucions publiques centráis i internacionals, Passociacionisme
hauria esdevingut el canal adequat d'organitzadó col-lectiva per fer front a la nova
situado.

Concretament, en Pámbit de Pacció cultural, el teixit associatíu local s'hauria
convertit en el motor del desenvolupament del sector, basant la seva política
cultural en els nous valors dominants en la societat: la solidaritat, la cohesió social
a nivell local, i la sostenibilitat del desenvolupament cultural. Durant la década
anterior al 2010, els diferents agents so ció culturáis d'una gran part deis municipis
de Catalunya (centres d'ensenyament, mitjans de comunicado, centres culturáis,
entitats i associacions, etc.) haurien desplegat una intensa tasca de sensibilització a
favor d'aquests valors. En general, les associadons culturáis estarien fortament
integrades en el conjunt del teixit associatíu deis municipis i comarques, de
manera que participarien activament en les iniciatives de la col1 lectivitat
(associacions veínals, moviments ecologistes, moviments antiglobalització, ONG,
etc.). Fins i tot, un bon nombre de petites i mitjanes empreses cooperarien en les
propostes culturáis sorgides de la societat civil, com a proveidores de recursos
financers, o fent aportacions en especie (cedint locáis, mitjans, etc.) per a la
dinamització de la vida local.

Aqüestes entitats Í associacions culturáis també tindrien un paper destacat en
relació amb els servéis públics culturáis de proximitat (com biblioteques, sales de
teatre, etc.), els quals intervindrien directament en la seva programado i gestió. En
alguns casos, compartint la responsabilitat amb els gestors públics. En d'altres,
assumint-ne plenament la seva administració. Aquest fet seria possible grades a la
modificado del dret administratiu local, que hauria permés la utilització
d'instruments mes flexibles i participatius en la gestió deis servéis públics
municipals.

D'una banda, hi hauria associacions de defensa del patrimoni cultural i natural,
que treballarien estretament relacionades amb els especialistes en aqüestes
matéries de les universitats catalanes (organitzant camps de treball, realitzant
exposicions Í conferencies en els museus locáis, promovent rutes de descoberta
de Pentorn, etc.). Aqüestes entitats haurien estat les promotores de la práctica
d'un turisme cultural alternatiu i sostenible (respecte a com es desenvolupava
aquesta activitat anys enrere), i que es canalitzana a través de les entitats d'esplai
juvenil, les associacions de gent gran, els clubs de gastronomía natural, els grups
ecologistes, etc.

A un altre nivell, hi hauria les agrupacions de teatre, dansa, i música amateur
(clássica, tradicional, rock, electrónica, etc.) que, a mes a mes de practicar de
forma no professionalitzada activitats artístiques, esdevindrien associacions de
públic especialitzat (i altament exigent) que fomentarien Paccés a esdeveniments
artístics de qualitat (amb activitats complementáries com debats, conferencies,
cursos, etc.). Molts municipis disposarien d'espais collectius (antigües naus
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industriáis, etc.) on treballarien artistes visuals i que, al mateix temps, serien llocs
d'exposició de creacions d'art contemporani. La práctica de la lectura hauria
augmentat de forma notable entre els mes joves, molt especialment de literatura Í
poesia. Al voltant d'aquests haurien sorgit assocíacions culturáis que organitzarien
xerrades i cicles amb participado d'escriptors. En resum, s'estaria consolidant una
nova "cultura popular" fonamentada mes en la participació que no pas en el
consum, la qual, amb el pas deis anys, seria compartida per una majoria de la
poblado.

Un nombre considerable d'aquestes iniciatives haurien deixat de ser activitats de
carácter amateur o voluntarista. Es a dir, els membres que les promourien haurien
assolít Pestatus de lliure professionals o, fins i tot, haurien aconseguit organitzar-se
en forma de societats mercantils. Es tractaria d'iniciatives d'autoocupació fetes
realitat grades a l'esforc emprenedor deis seus membres. Aquest segment del
mercat cultural estaría treballant activament per la creado de xarxes a nivell
supralocal. per tal d'augmentar la demanda de les seves activitats mes enllá del
propi mercat.

El canvi d'hábits deis consumidors culturáis comportaría la caiguda del domini
deis centres comerciáis com a principáis plataformes de difusió de la cultura
industrial. Els comercos tradicionals (lübreries, sales de cinema ais centres de les
ciutats i pobles, etc.) haurien recuperat el protagonisme, en gran part per la seva
capacitat de proporcionar unes relacions personalitzades amb els seus clients. El
consum i la práctica cultural a les llars es mantindria en importancia, Í s'hauria
adaptat progressivament a les noves i cada cop mes diversificad es oportunitats
que oferiria la tecnología digital.

En general, el valor de la cultura com a mercadería hauria perdut importancia,
també com a conseqüéncia del canvi de sistema de valors de la societat. D'una
banda, peí rebuig creixent deis productes culturáis mes estándarditzats i per
l'interés cada vegada mes gran pels productes relacionats amb l'entorn local.
D'altra banda, per la impossibüitat de controlar suficientment la piratería en les
industries culturáis: per les majors facilitáis tecnológiques de copiar les obres en
suport digital, Í per la incapacitat de garantir Paplicabilitat de les Ueis de propietat
intel-lectual per part deis governs i organismes internacionals.

Un deis efectes mes rellevants d'aquesta evolució hauria estat la impossibüitat de
crear un espai de producció i intercanvi d'obres culturáis a nivell europeu (que era
un deis objectius de política cultural de principis del segle XXI). En aqüestes
condicions, els recursos económics per a la producció cultural industrial (sobretot
en audiovisual i multimedia) s'haurien vist fortament retallats, ja que les
expectatives de generació d'economies d'escala s'haurien anat reduint
progressivament. No obstant aixó, algunes d'aquests produccions arribarien a
teñir una gran qualítat artística. Es mes, des d'una perspectiva global, hi hauria
experts que destacarien Catalunya com un deis territoris mes actius d'Europa en
aquest nivell. Probablement, perqué tant les empreses com els artistes catalans ja
estaven habituáis a treballar en mercats de reduída dimensíó i amb pressupostos
per a la producció molt reduíts (ja que, en general, ja era així a fináis de segle XX,
encara que amb un suport major per part de les administracions publiques).
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Un deis sectors que hauria canviat mes seria el del llibre. Les grans empreses del
sector de fináis de segle XX (que aleshores basaven gran part de la seva activitat
en les obres de continguts mes estandarditzats i en el corriere exterior), haurien
experimentat una forra reducció de les seves activitats. En canvi, el dens teixit de
petites i mitjanes empreses editorials s'hauria adaptat plenament a aquesta situado.
Fins i tot hauria crescut en nombre d'empreses i, com a conseqüéncia del
naixement de múltiples iniciatives arreu de Catalunya, el sector s'hauria
descentralitzat en part a altres ciutats del país.

No obstant aixó, encara que la major part deis municipis de grandária mitjana Í
gran de Catalunya tindrien un protagonisme creixent en l'activitat cultural de
Catalunya, la ciutat de Barcelona es mantindria com a principal focus cultural del
país. I és que el debilitament de les grans jerarquies publiques i privades que
s'esdevindria arreu d'Europa durant la primera década del segle XXI hauria afectat
relativament poc a les principáis institucions culturáis de la ciutat. D'una banda,
peí major suport que aqüestes haurien rebut de la societat civil barcelonina i
catalana, recuperant-se així la tradició de participado d'aquesta en les activitats
culturáis (amb una intensitat semblant a la que s'havia donat en el passat). Per una
aítra banda, el sector públie cátala també hauria tíngut la capacitat d'adaptació
necessária per mantenir en un bon nivell de fundonament les grans institucions
culturáis que hi hauria a Barcelona. En certs casos mitjan^ant l'obertura de la seva
gestió a les entitats i assodacions culturáis del municipi (com la resta de municipis
del país). En d'altres, grades a la cooperació entre els diferents nívells de govern a
través deis consorcis (figura que ja existia a principis del segle XXI i que, amb el
pas del temps, hauria millorat en 1'eficacia i l'eficiéncia deis processos de presa de
decisions).

Paral- lelament a aquesta realitat, també hi hauria una part del territori de
Catalunya amb una situado radicalment diferent. Així, encara existiría un nombre
considerable de municipis de Catalunya -i determináis barris de la ciutat de
Barcelona— on aquest procés de renovació de les formes d'organització col-lectiva
no s'hauria pogut donar, com a conseqüéncia de l'existéncia de "lluites de
naturalesa feudal" entre els principáis agents socials i económics del lloc. La
manca d'una política central estimuladora d'aquest procés de canvi, facilitaría la
coexistencia d'aquestes dues realitats en el país.

Aquests territoris "menys avancats" es caracteritzarien per una insufícient
vertebrado del teixit associatíu, fet que comportaría l'existéncia d'un menor grau
de cohesió social. Aquesta situado tindria dos efectes clarament negatius per al
desenvolupament cultural d'aquests municipis- D'una banda, es plantejarien amb
una freqüéncia creixent les situacions de conflictivitat entre collectius residents
d'identitats culturáis diferents: entre la cultura catalana i les cultures de la resta
d'Espanya, entre aqüestes i les vingudes de fora de la Península Ibérica, etc.. S'ha
d'assenyalar que aqüestes diferencies serien en bona part conseqüéncia de la difícil
situado económica i del baix nivell de benestar social de les persones residents en
aquests municipis o barris. D'una altra banda, hi hauria una baixa oferta
d'activitats culturáis en aquests territoris, tant des de la perspectiva de la práctica
de la creado i la interpretado artística com del consum cultural. Aquesta situado
hauria condui't moltes persones a emigrar del territori, a la recerca d'unes majors
oportunitats Í qualitat de vida.
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En aquest escenari, la presencia de la llengua catalana tendiria a estar normalitzada
en aquella part del territori on el cátala fos la llengua coneguda i emprada per la
majoria de les persones. En canvi, no s'hauria corregit la situació existent en una
part important deis municipis on —tradícionalment— aquesta llengua ¡a havia tingut
una posició marginal en el passat (com a conseqüéncia de l'afebliment de les
polítiques centralitzades de protecció lingüística a Catalunya). No obstant aixó, els
problemes d'ordre lingüístic es donarien amb una major intensitat en aquells
municipis Í barris amb un menor grau de benestar social, fet que reflectiria
l'existénda d'un sistema de valors menys respectuós de la diversitat cultural en
aqüestes árees del país.

En el seu conjunt, Catalunya es trobaria davant de dos importants reptes de futur.
D'una banda, la necessitat de millorar la situació de les zones menys afavorides. A
mes a mes de constituir un desequilibri territorial, l'existéncia d'aquestes podria
esdevenir, un fre al desenvolupament futur de Catalunya. D'altra banda, la
necessitat d'obertura a l'exterior del país (a la resta d'Espanya, d'Europa, etc.),
com ja ho haurien comenfat a fer altres árees d'Europa mitjancant la constitució
de xarxes de cooperació a nivell supralocal i internacional. El desenvolupament
cultural del país requeriría, després d'uns anys de tancament a nivell local,
confrontar la propia realitat cultural amb altres de fora, mitjancant una actitud
d'autoconeixement Í d'intercanvi d'experiéncies.

Escenari 3: Responsabilitats compartides

En aquest escenari es planteja la continuítat del model europeu de
desenvolupament económic, social i cultural que, grácies a la introducció de canvís
significaüus, aconseguina míllorar-ne la seva quahtat i eficiencia. Aquest sistema,
que constituiría una alternativa al liberalisme anglosaxó, es caractentzaria per la
consecució d'un equilibri entre les dimensions económica i social ais paisos
membres de la Unió Europea i per la modernització i innovado de les formes de
gestió publica. Aíxí, d'una banda, hi hauria una responsabilitat compartida entre
els agents amb ánim de lucre, les administracions publiques i el tercer sector
respecte al desenvolupament socioeconómic a la Unió. Per una altra banda, la
confianca deis ciutadans en els governs s'enfortina progressivament, grácies a les
reformes introdui'des en el management del sector públic.

No totes les regions haurien assolit els mateixos bons resultáis en aquest procés.
Alguns territoris haurien sabut modernitzar la seva administrado i govern, mentre
que d'altres encara estarien anclats en les formes de gestió pública del passat,
conseqüéncia de la seva forta dependencia del "clientelisme" local i/o de la
"passivitat" deis ciutadans en la demanda de canvis. En una primera fase,
Catalunya hauna tingut dificultáis per emprendre les reformes. Tanmateix, pocs
anys mes tard i amb un cert endarreriment respecte ais paísos del centre
d'Europa, Catalunya hauria seguit amb fermesa la mateixa línia de reformes que
s'haurien posat en marxa en els pai'sos mes avancats de la Unió.
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En l'ambit de les polítiques publiques (incloses les culturáis) hi hauria certes
qüestions que, en un primer moment, haurien frenat el procés de transformació.
En aquest sentit. hi hauria fortes reticéncies per afrontar un canvi en profunditat
de l'organització i la gestió deis governs a Catalunya. Per exemple, hi hauria hagut
dificultáis per implementar una política cultural territorial coordinada entre els
diferents nivells de govern (comandáis per partits polítics diferents); es mantindria
sense resoldre el problema de Pencaix de Catalunya a Espanya (amb els
consegüents déficits de financament públic deis grans equipaments i
esdeveniments culturáis de la ciutat de Barcelona); també hi hauria excessives
cauteles en la introducció de nous mecanismes de participacio social en la presa
de decisions publiques; així mateix, el volum de recursos pressupostaris destinats
pels governs a la cultura estaría "estancar" durant anys; etc. A un altre nivell, es
continuarien plantejant els problemes de "competencia deslleial" entre l'oferta
directa de servéis públics i certes empreses privades (per exemple, i sobretot, en
els sectors del teatre Í de la televisió). Igualment, existirien conílictes en la
delimitado de les esferes d'intervenció pública i privada sense áním de lucre (per
exemple, en la concurrencia d'ambdós sectors per a l'obtenció de ftnancament
per la via del mecenatge i del patrocini).

Com a conseqüéncia d'aixó, la situado deis sectors culturáis de Catalunya no
hauria canviat substancialment respecte al panorama existent a principis del segle
XXI. Així, no s'hauria resolt la situado de feblesa de les industries culturáis del
país, com tampoc la del seu teixit assodatiu cultural; els sectors multimedia
emergents seguirien estant forca desatesos; existirien els mateixos problemes en
relació a la capacitat d'obertura de les industries culturáis catalanes a l'exteríor;
etc..

La proximitat i les relacions creixents amb els paísos del centre de la Unió
Europea, que es mantindrien a tots nivells (entre responsables deis governs,
empreses, entitats i associacions, etc.), generaría un estat d'opinió favorable a la
posta en marxa d'importants transformadons en la mateixa línia que s'hauria fet a
altres territoris- Concretament, es comencaria a avancar en la "refundació" del
sector públic a partir deis principis de la descentralizado política i administrativa,
la transparencia i la claredat deis objectius, i la subsidianetat i el deure de cooperar
entre els diferents nivells de govern. Igualment, aquesta transformació es
promouria per al conjunt d'Espanya, amb una activa participacio de la societat
catalana.

Aquest procés es materialitzaria en mesures per a tots els ámbits de la intervenció
pública. En ei cas específic de les polítiques culturáis, es produirien canvis
significatius a diferents nivells. En aquest sentit, una de les claus que haurien
permés "re-construir" novament Catalunya hauria estat la definido de polítiques
culturáis amb una clara dimensió equilibrador^, del territori, dinamitzant els fluxos
entre la capital (Barcelona), el seu entorn metropolita i la resta de municipis de
Catalunya. La cooperado deis governs autonómic i locáis (sobretot els municipis)
permetria la creació d'una xarxa d'equipaments de proximitat renovada i d'alta
qualitat, que s'estendria per tot el territori: biblioteques, espais escénics i
d'exposicions, centres culturáis polivaíents, espais per a la creació artística, etc.
Aquesta "xarxa real" d'equipaments seria la base a partir de la qual es construiría
una "xarxa virtual" de relacions entre ells, que augmentaría la quantitat i la qualitat
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deis continguts difosos per aquests equipaments (programado de concerts, de
teatre Í dansa, de lectures poetiques, etc.). En altres paraules, la vitalitat cultural de
cada municipi del país es difondria per tot Catalunya, enriquint
extraordináriament el panorama cultural. El maxim aparador de tota aquesta
activitat seria la ciutat de Barcelona, que acolliria amb entusiasme del públic les
¡niciatives culturáis emergides a tot Catalunya. Al mateix temps, aquesta obertura
de la capital a la resta del país suposaria una modernització de les propostes
culturáis del territori.

D'altra banda, i corn s'ha dit, els canvis en curs també es produirien en el conjunt
d'Espanya, de manera que s'hauria iniciat un procés de coordinació de les
inversions en grans equipaments culturáis a tot el territori de l'Estat. El model
adoptat en el pía d'equipaments culturáis d'Espanya consistiría en la transferencia
de recursos económics del govern central ais consorcis titulars de cada
equipament (auditoris, museus, teatres, etc.), en els quals hi serien presents els
diferents nivells de govern de cada comunitat autónoma. Paral- lelament, s'hauria
promogut una xarxa d'intercanvis i de coproduccions culturáis per a tot el territori
de PEstat, que així mateix, formaría part d'una gran xarxa europea a la que hi
pertanyerien els altres paísos membres de la Unió. Aquest augment de recursos, i
Pobertura d'aquests grans servéis culturáis a l'exterior hauria suposat un increment
considerable de la seva activitat, tant en termes quantitatius com qualitatius.

Amb tot aixó, s'haurien delimitat amb claredat els objectius de construcció de
noves infraes truc tures culturáis al país, i quedarien materialitzades les grans fites
pendents d'assolir de la política cultural "propia del segle XX" (museus nacionals,
grans teatres i auditoris, etc.). Aleshores, s'hauria pogut comencar a donar
resposta ais reptes del segle XXI amb mes recursos i mitjans: la despesa pública
en cultura es destinaría en una proporció molt superior al foment de servéis i
activitats de naturalesa "intangible" com, per exemple, la producció d'obres
culturáis, la sensibilizado ciutadana en certs valors, la formació, etc.. Es tractaria,
per tant, de polítiques culturáis "ingrávides" per a una societat on les activitats
basades en el coneixement tindrien una creixent importancia económica i social.

No obstant tot el que s'ha assenyalat anteriorment, una de les innovacions amb
mes capacitat transformadora de les polítiques culturáis a Catalunya hauria estat la
modificació deis sistemes de presa de decisíons en política cultural. Així, per tal
que Pacció deis governs dones una resposta el mes ajustada possible ais diferents
"interessos i valors" de la coMectivitat, es crearien uns consells culturáis en els
quals, a mes a mes deis polítics elegits, hi estarien representades empreses,
associacions, entitats, etc. D'una banda, aquests organismes definirien els grans
objectius de la política cultural de forma clara, transparent i vinculant. D'altra
banda, aquests consells serien els responsables de l'avaluació de les polítiques
desenvolupades, tasca que es realitzaria de forma periódica i mitjancant la
utüització de técniques molt sofisticades. Per tal de garantir el pluralisme en
aquests consells, es determinarien uns mecanismes per a la renovació deis seus
membres en el temps.

D'aquesta manera, i juntament amb les reformes de funcionament de
l'administració que s'haurien promulgat, s'avancaria progressivament en la
correccíó de les fallades del govern relatíves a la política cultural.
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Entre altres, es poden destacar les següents millores en la política cultural de
Catalunya. En primer lloc, grades a la deseentralització deis governs, i a la seva
major permeabilitat respecte a les iniciatives i inquietuds de la societat civil,
s'aconseguiria una major correspondencia entre el contingut de les polítiques
culturáis i les necessitats del sector. En aquest sentit, per exemple, s'arribaria a un
gran consens peí que fa a la delimitació de les esferes d'intervenció publica i
privada, tant en relació a la cultura mercantil com a les activitats privades sense
ánim de lucre. També hi hauria una mes rápida adequació del contingut de les
polítiques culturáis ais canvis que se succeirien en la societat (emergencia de noves
formes d'expressió cultural, canvis en el sistema de valors dominant, etc.), la qual
cosa permetria evitar, en bona mesura, les situacions d'"inércia" en l'acció deis
governs.

En segon lloc, i respecte a les industries culturáis, s'haunen comencat a obtenir
resultáis prou satisfactoris que posicionarien mes favorablement Catalunya en
l'escenari europeu d'aquestes activitats. Aixó no s'esdevindria només en relació al
sector del llibre (que ja era així a fináis de segle XX), sino molt especialment
respecte a Faudiovisual i les produccions culturáis multimedia. Aixó s'aconseguiria,
principalmente perqué el Departament de Cultura de la Generalitat i la Televisió
de Catalunya intervindrien de forma plenament coordinada, fet que hauria
contribuít decisivament a la vertebrado del teixit industrial del sector audiovisual
del país. A nivell local, les árees de cultura deis ajuntaments i les respectives
televisions locáis també operarien, en general, de forma semblant. El régim de
coproducció audiovisual amb empreses "independents" seria una fórmula de
producció "propia" que es practicaría de forma forca gen eral itzada. Per aixó,
s'haurien perfeccionat els mecanismes de concurs a aqüestes oportunitats de
producció, i s'asseguraria Paccés de les empreses catalanes al gran mercat
audiovisual que hi hauria a Europa (al qual les empreses de cada país aportarien
una quota deis recursos financers necessaris per a la coproducció). Certament, la
presencia del cinema nord-americá continuaria essent molt important arreu
d'Europa, pero amb Faugment de l'escala deis mercats europeus de l'audiovisual
s'aniria corregint a poc a poc aquesta situado.

De fet, el fonament últim d'aquest éxit seria el máxim aprofitament del talent
creatiu i interpretatiu de Catalunya. Els esforcos realitzats en la formado artística
(ja iniciats a fináis de segle XX) i, sobretot, les millores íntroduides mes
recentment en la transferencia de talent deis centres d'ensenyament a les
empreses, haurien assolit resultáis altament satisfactoris. Certament, encara hi
hauria determinats generes artístics i de creació cultural en els quals Catalunya no
hauria assolit els nivells d'excel- léncia desitjats, pero aquest fet es consideraría
"normal" atesa la dimensió i la trajectória histórica del país.

En tercer lloc, s'haurien comencat a desplegar polítiques relatives a tres qüestions
que, per les seves característiques i complexitat, haurien de plantejar-se amb una
perspectiva temporal a líarg termini. D'una banda, les mesures orientades a
consolidar i enfortir el teixit associatiu cultural de Catalunya. Per una altra banda,
les polítiques de foment de la demanda cultural (de la lectura, etc.) i de millora de
la qualitat de les preferéncies deis consumidors (aspecte en el qual les televisions
publiques tindrien un paper molt rellevant). Finalment, la política lingüística, que
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continuaria en la recerca de formules innovadores i consensuades que
asseguressin una plena normalitat de la Mengua catalana en una societat multilingüe
(ara, pero, amb recursos procedents d'un fons de solidaritat europeu per al
desenvolupament de les cultures mínoritáries deis p ais os de la Unió). Certament,
les reformes promogudes haurien permés el disseny i la posta en marxa de
polítiques amb una amplia visió de fu tur, establint objectius que s'assolirien en
períodes de temps superiors ais quatre anys de vigencia deis mandats deis governs.

Tots aquests canvis haurien estat possibles perqué l'assignació de recursos
p res sup os taris públics destinats a la cultura haurien augmentat de forma molt
significativa. Així, Catalunya com a col-lectivitat, hauria atorgat una gran
importancia a la promoció i protecció de la cultura propia, legitimant així l'acció
deis governs en aquest camp. El notable reconeixement coMectiu del "mérit" que
tindria la intervenció pública en cultura quedaría clarament expressat en el fet que
Catalunya seria una de les regions d'Europa on existiría una major despesa pública
per habitant en aquest ámbit. L'extraordinari valor del patrimoni heretat de les
generaciqns passades, el potencial de creativitat artística del país, la voluntat de
millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans, i la consciéncia existent per
preservar una llengua minoritaria al món, serien els principáis arguments sobre els
que es fonamentaria el suport de la majoria a la política cultural de Catalunya.

Escenan 4: Les societats de creació

L'Europa de l'any 2010, segons l'escenari de les societats de creació, hauria
afrontat una profunda reforma política, económica i social, guiada pels principis
de la qualitat de vida i del respecte al desenvolupament sostenible. A Catalunya
s'hauria experimentat aquesta transformació amb plenitud, molt especialment en
l'ámbit de les polítiques i activitats culturáis. Aquesta reforma hauria comportat
una intervenció molt mes activa de la societat civil, proporcionant un major grau
de cohesió social al conjunt del país. Els col-lectius relacionáis amb les activitats
culturáis (artistes, membres d'associacions i entitats, gestors culturáis, etc.) haurien
contribuit activament en tot aquest procés de canvi. En concret, dues de les grans
línies de reforma haurien tingut una incidencia notable sobre les activitats
culturáis:- d'una banda, la modificado deis sistemes comptables i fiscals i, d'una
altra banda, el reconeixement de noves formes alternatives de treball i de consum.

Respecte al primer punt, s'haurien modificat els sistemes de comptabiíítat i de
fiscalitat de Pactivitat económica (tant a nivell públic com privat), fet que facilitaría
una millor assignació del valor a alió que "compta veritablement": el capital huma
i el medi ambient. En unes economies amb un pes creixent de les activitats
basades en el coneixement, el capital intangible (relacionat amb l'educació, la
formació, la recerca, etc.) hauria augmentat en importancia. Davant d'aixó,
s'haurien introduít instruments adequats per tal d'identificar, mesurar i gestionar
els actius "immaterials". En aquest sentit, s'hauria determinat un sistema per a la
valoració del capital huma, és a dir, la qualitat i la motivació de la forca del treball
de les organitzacions (i, també, d'altres actius "intangibles" com, per exemple, el
capital organitzatiu, el capital de la imatge i la clientela, etc.). Aquest fet hauria
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comportat una millora substancial de la valorado de les empreses culturáis en els
mercats i, per tant, hauria creat una situado que afavoriria la inversió de capitals
en aqüestes activitats. A Catalunya, aquesta circumstáncia hauria permés corregir
un deis déficits mes destacáis de la situado deis sectors culturáis de principis de
segle XXI, que era la baixa inversió privada, sobretot, en les denominades
industries de la cultura.

Així mateix, s'haurien introdu'ít formes de trebalí i de consum alternatives. D'una
banda, es reconeixeria el dret deis dutadans a treballar -durant un maxim de cinc
anys— en certes activitats socialment útils, que es financ.aríen de manera
col-lectiva. Cadascú assignaria lliurement aquest temps al llarg de la seva vida, ja
que es garantirien les corresponents facilitáis de mobilitat a les persones per
alternar la seva dedicació a activitats mercantils/professionals, a activitats d'interés
general, i a la seva propia formació. Una bona part de les activitats culturáis es
desenvoluparien a través d'aquest nou sistema de treball. Paral-lelament, i amb
l'objectiu de donar una resposta a Paugment de l'oferta de servéis d'interés
col- lectiu que es generaría, existiría un sistema d'incentius ("voucherf) que hauria
estimulat la demanda d'aquestes activitats. Com a conseqüéncia d'aíxó, el consum
cultural í de Ileure hauria experimentat un fort creixement en termes quantitatius, i
un gran canvi a nivell qualitatiu.

D'aquesta manera, s'hauria articulat tot un sistema "alternatiu" de producció i
difusió cultural a Catalunya Í a Europa, en qué haurien convergit, de forma
coordinada i cooperativa, les iniciatives privades amb i sense ánim de lucre, i les
publiques. Així, s'haurien corregit bona part deis defectes que existien en el passat
relatius a la valorado d'aquestes activitats, fet que impedia el seu corréete
desenvolupament en el lliure mercat. En aquest nou sistema d'organització
económica, els valors (o externalitats positives) de la cultura estarien reflectits
prou correctament, tant peí perfeccionament deis instruments de valoració
económica d'aquestes activitats, com per la millora deis mecanismes de presa de
decisions tant a nivell individual com col- lectiu.

Mes concretament, a Catalunya, la majoria deis creadors i intérprets artístics
tindrien una gran mobilitat dedicant-se de forma alternativa a activitats amb ánim
de lucre o d'interés general. Així, la cultura seria un deis sectors de la societat que
s'hauria beneficiat mes d'aquesta possibilitat de gestionar el temps de vida de les
persones. Amb aquesta mesura s'hauria donat una gran flexibilitat al factor treball
deis sectors culturáis, qüestió clau per a un óptim desenvolupament de totes
aquelles activitats que son de naturalesa discontinua (realitzacíó d'espectacles
escénics, programado de gires i cicles de concerts, enregistrament de dises,
producció de pellícules, etc.).

A mes a mes deis "professionals" de la cultura, també hi hauria moltes altres
persones que temporalment optarien per participar en la producció i difusió
d'activitats culturáis d'interés col-lectiu (teatre, música, belles arts, literatura, etc.).
Aquesta assignació de temps per part de molts catalans i catalanes a la cultura,
tindria efectes positius a múltiples nivells. D'una banda, suposaria un augment de
recursos per a la provisió de servéis culturáis d'interés col-lectiu. Per una altra
banda, i des d'una óptica individual, les persones gaudirien de mes temps per al
desenvolupament d'activitats culturáis, fet que comportaría un increment
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considerable de la seva qualitat de vida, i ajudaria a la formado integral de les
persones (no sois per a la producció, sino també per a la millora de les seves
habilitats pergaudir del temps lliure).

En tota aquesta transformació, el sistema d'incentius per al consum de servéis
collectius també hauria estat de gran importancia. Aproximadament el 20% de la
renda de les persones es percebria mitjancant xecs (EurvC/ocs) per al consum
d'aquests servéis, incloses les activitats de lleure i cultura. Amb aquest nou
sistema, s'haurien millorat sensiblement els instruments de valoració de la
quantítat Í de la qualitat del consum realitzat durant el temps lliure de les persones.
Com a conseqüéncia d'aixó, una gran part de la societat catalana hauria aprés a
obtenir una máxima satisfácelo durant el seu lleure (quedar-se a casa mirant la
televisió ja no es valoraría majoritáriament com la mülor alternativa). Com havia
advertit un gran economista del segle XX, s'hauria superat una etapa en la qual les
persones "estávem molt habituades a sofrir i a lluitar, i no pas a gaudir".

L'activitat en l'esfera de les industries culturáis es continuaría desenvolupant
principalment en el mercat. Aqüestes constituirien un deis ámbits mercantiis on la
modificació deis instruments de comptabilitzadó haurien tingut uns majors
efectes positius. D'una banda, la valoració deis estocs o catálegs de les empreses
en drets de propietat intellectual hauria millorat substancialment amb la
introducció deis nous criteris de comptabiíitat (fet que quedaría reflectit en els
balancos de les empreses, en la seva capacitat d'endeutament, etc.). D'una altra
banda, les activitats de recerca i desenvolupament de nous productes (sobretot els
multimedia), la despesa en formació de les persones amb talent dintre les
empreses, etc., es considerarien igualment en la comptabiíitat de les empreses
com a actius "intangibles". Aíxí serien activitats altament "competitives" des de
l'óptica de la seva rendibilitat "social", fet que les faria cada vegada mes atractives
per ais inversors de capitals.

El paper del sector públíc en aqüestes activitats hauria esdevingut
progressivament marginal, de manera que aquest es centraria primordialment en
les funcions de regulado deis mercats. En aquest sentit, es mantindria el régim de
proteccionisme (l'excepció cultural) per ais paísos membres de la Unió Europea
respecte de la resta del món. Així mateix, es vetllaria per una equilibrada circulado
deis productes culturáis arreu del mercat únic,. que corregiría la posició de
"desavantatge" de les cultures "minoritáries" respecte de les "majoritáries". En
aquest sentit, per exemple, hi hauria un fons de solidaritat cultural, que
subvencionaría els costos de traducció entre les diferents llengües existents a la
Unió Europea (entre elles, la catalana), amb unes bonificacions especifiques per a
les árees lingüístiques de menor dimensió.

En els sectors culturáis de carácter artesanal de Catalunya (arts escéniques, música
en viu i belles arts), l'acció deis governs també s'hauria reduit en bona part, ja que
les reformes que s'haurien realitzat permetrien un corréete desenvolupament
d'aquestes activitats en el sector "social". La importancia social i cultural d'aquests
sectors seria reconeguda comptablement i, per tant, es corregirien els problemes
de rendibilitat económica derivats de la situado d'estancament de la productivitat
(característica d'aquestes activitats). No obstant aixó, tant el govern de la
Generalitat de Catalunya com els diferents governs locáis mantindrien la titularitat
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deis equipaments públics en aquests sectors, així com també les inversions
necessáríes per al seu manteniment Í millora. Tanmateix, 1'adminÍstració d'aquests
centres es realitzaria a través d'organismes mixtes públic/privat no lucratiu, que
proporcionarien una major transparencia i eficacia en la gestió.

Així mateix, el sector públic continuaria tenint un important protagonisme en tot
alió que estaría relacionat amb la conservado del patrimoni cultural i natural. En
el cas de Catalunya, l'esforc de despesa pública realitzat en aquest sentir,
juntament amb la participació de treballadors "voluntaris", hauria posicionat
aquest territori entre el grup de regions mes "avancades" d'Europa. En aquest
sentit, s'ha de remarcar que el valor de les intervencions de conservado del
patrimoni es comptabilitzaria especificament com un deis principáis indicadors de
benestar i progrés social a la Unió Europea. Així mateix, és ciar, aquest esforc.
hauria contribuít decisivament a generar una imatge de país amb una oferta de
turisme cultural d'alta qualitat, fet que hauria suposat un fort impuls per a aquest
sector tant important de l'economia de Catalunya.

En resum, les dimensions humana, social i comunitaria de la cultura s'haurien
sobreposat a la seva dimensió económica, fet que hauria comportat una
extraordinaria dinamització d'aquestes activitats. Per tant, els paísos de la Unió
Europea —entre els quals Catalunya ocuparía un lloc rellevant— s'haurien dotat
d'un entorn favorable per a la creativitat i la solidaritat, fet que els hauria
proporcionat una posició de lideratge deis processos d'innovació cultural Í social
al món.

Escenan J: Ve'ínatges turbulents

A l'escenari Veínatges turbulents, la violencia hauria esclatat a la Unió Europa
(terrorisme, inseguretat ciutadana, etc.). En una situado d'aquestes
característiques, es produiria una desvertebració del teixit social —conseqüéncia de
1'existéncía de conflictes interns—, una davallada en l'activitat económica en
general —per la pérdua de competítdvitat de l'economia europea, etc.—, i un
enfortiment de les politiques deis governs centráis basades en la seguretat i la
defensa —respecte a la resta d'esferes d'intervenció pública— En aquest entorn, els
sectors culturáis de Catalunya haurien experimentat una forta sotragada a
múltiples nivells, situado que faria pronosticar un difícil futur per a aqüestes
activitats en el país.

En primer lloc, s'hauria donat un notable retrocés en la regulado i Pexercia del
dret a la llibertat d'expressió. D'una banda, el poder legislatiu hauria establert
certes restriccions a la llibertat d'expressió, justificades per la necessitat de garantir
una plena eficacia a la política de seguretat interior i de defensa del govern central.
Ates que les primeres iniciatives en Paplicadó d'aquestes mesures provindrien del
"triumvirat" format per Alemanya, Franca i el Regne Unit, el govern espanyol se
sentiría plenament legitimat en la regulado d'aquesta situado dlí<excepcionalitat
constitucional". D'aquesta manera, i amb el pas del temps, existiría una opinió
pública rnajoritariament favorable a la política de seguretat i defensa deis governs.
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D'una altra banda, també emergirien diverses formes d'autocensura per part deis
mateixos productors i difusors d'informació: s'evitaria el tractament de les
qüestions considerades "políticament incorrectes", es fomentaria la difusió
d'aquelles que servirien de "propaganda" de la política governamental dominant,
etc. La incidencia d'aquesta situació sobre l'evolució de les activitats culturáis a
Europa seria, en general, molt negativa ja que, sense una plena llibertat
d'expressió, no es garantiría un desenvolupament cultural en condicions de
democracia i pluralisme.

La posició de Catalunya en aquest escenari no diferiría substancialment de la que
hi hauria a la resta d'Europa. No obstant aixó, i com en altres époques del passat,
la societat civil catalana seria capac. d'organitzar xarxes clandestines (o "quasi")
que proporcionarien cañáis alternatius per a la lliure expressió de totes les idees.
Certament, l'allunyament de Catalunya respecte del poder polític central afavoriria
aquesta situació, encara que aixó no significaria 1'existencia d'un menor control i
"repressió" política sino, de vegades, tot el contrari.

En segon lloc, la intervencíó pública en cultura estaría fortament condicionada
per dues lógiques cornplementáries. D'una banda, per una major concentrado de
poder a Padministració central de I'Estat, respecte l'autonómica i la local. D'altra
banda, per una disminució deis recursos públics, com a conseqüéncia de
Paugment deis pressupostos de defensa i de seguretat interior. Aquest fet hauria
reforcat la posició de capitalitat de Madrid en relació a la ciutat de Barcelona. A
Madrid, el govern central hauria mantingut la seva despesa en els grans
equipaments culturáis estatals (museus, teatre d'ópera i auditori, principalment),
amb l'objectiu de donar una imatge de normalitat política i de cohesió de la
identitat nacional d'Espanya. En canvi, en el cas de Barcelona, la retallada deis
recursos públics mantindria els servéis culturáis de la ciutat en un estat que alguns
qualificarien com "de subsistencia". Aquesta deñcient situació deis servéis públics
culturáis seria extensiva per al conjunt deis municipis de Catalunya, Í en totes les
esferes d'activitat (encara que hauria incidir, molt notablement, en la difusió del
teatre crític i de qualitat).

La reducció deis recursos económics també es donaría en el lliure mercat de la
cultura i, sobretot, en l'ámbit de les industries de la cultura. D'una banda, com a
conseqüéncia de la crisi económica i de la gran incertesa que hi hauria en els
mercats, haurien disminuit substancialment les inversions en el sector; tant
aquelles que estarien destinades a la producció de noves obres culturáis com les
que s'haurien d'haver realitzat en el sector del comerc.. Així, el pes deis productes
procedents de Pexterior (majoritáriament deis Estats Units) hauria crescut en el
mercat interior al llarg deis darrers anys. Al mateix temps, donada la manca de
recursos per a la modernització de les infraestructures de difusió cultural (sales de
cinema, llibreries, xarxes de telecomunicacions, etc.), aqüestes s'haurien degradat a
poc a poc amb el pas del temps.

En aquest context, la práctica de consum mes habitual seria a la llar, ja que aquesta
seria l'opció mes económica per a la majoria deis ciutadans. El coMectiu que es
veuria mes influit per aquesta situació seria el deis joves. No feia massa anys que
aquests constitu'íen el principal grup de consum cultural fora de casa (al cinema, a
sales de música, etc.). Conseqüéncia de factors com Pelevat índex d'atur juvenil,
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l'alt nombre de casos de fracás escolar, la manca d'expectatives de fu tur, etc.,
emergirien algunes "tribus urbanes" que aplegaríen una part important deis ¡oves
durant el seu temps lliure i que, en certs casos, serien generadores de conflictes
so ciáis.

El teixit associatiu cultural estaría fortament fragmentat í debilitat. D'una banda,
hi hauria certs collectius que s'organitzarien per donar suport a les mesures de
seguretat i de defensa del govern. Algunes d'aquestes associacions de ciutadans
tomentarien actituds contraríes al respecte a la diversitat cultural, justificades per
una intolerancia "defensiva" davant de T'altre". Al voltant d'aquests grups hi
hauria persones que estimularien i mantindrien situacions de confrontació amb
persones immigrades de paisos ex trac o mu ni taris. Aqüestes situacions serien
especialment violentes entre els grups socials mes pobres económicamente entre
els quals la lluita per la subsistencia (treball, habitatge, etc.) seria mes intensa.

Paral-lelament, existirien agrupacíons mes o menys minoritáries que, des de
posicions alternatives al sistema de poder dominant, treballarien per al foment
d'una cultura de la pau, de respecte de la diversitat cultural i de defensa del
pluralísme ideológic. La censura i el control polític vigilarien l'activitat d'aquestes
organitzacions, a les quals pertanyerien alguns deis artistes i intel- lectuals de mes
prestigi. Tot i així, alguns deis artistes amb talent internacionalment reconegut,
emigrarien ais Estats Units d'América per poder realitzar amb plena llibertat i
suficiencia de recursos les seves activitats culturáis.

Finalment, la llengua catalana es trobaria, novament, en una situació
d'extraordinaria diñcultat. D'una banda, la feblesa deis mitjans públics impedirien
realitzar una política lingüística que en garantís la protecció i normalitat D'una
altra banda, les Ídentitats culturáis sense Estat (i molt especialment la llengua, com
a manifestació d'aquestes Ídentitats) serien considerades per molts com una font
de conflictes en la societat.
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Les polítiques culturáis a la Catalunya del 2010
Escenari 1: El triomf deis mercats

Breu
descripció
de les
polítiques
culturáis a
Catalunya
en l'escenari

El mercat i la cultura

Desenvolupament íntens de les
industries culturáis a escala mundial,
amb una forta concentrado empresarial
i centralització territorial d'aquestes
acrivitats. A Catalunya, existirien
algunes petites i mitjanes empreses
productores d'obres de baix pressupost
(continguts d'intcrcs local i/o adrecats
a segments especial itzats del mercat
interior i exterior).

Creixement del consum cultural
fortament estandaritzat en totes les
esferes de la cultura.

La participado privada en
,acüyitats¡j cuitiirals djinteres;general
Tendencia a Tempobriment del teíxit
associatiu cultural de Catalunya.

Manteniment de certes iniciatives de
patrocmi i mecenatge empresarial, que es
destinarien (sobretot) a financar
manifestacions culturáis d'excelléncia i
presrigi.

Les polítiques culturáis

Tendencia ;i la dcsaparició de l'exccpció
cultural, i de les polítiques de carácter
proteccionista de la diversitat cultural a
Europa.

Per tant, hi hauria una reducció
progressiva de la intervenció del sector
públie en el catnp cultural a Catalunya.

En general, la ciutat de Barcelona
experimentaría una pérdua de capitalitat
cultural, excepte (sobretot) en les
activitats relacionades amb el turisme.

Principáis
reptes de les
polítiques
culturáis de
Catalunya
per a
l'óptima
adaptació a
Pescenari

L'aprofitament de les "oportunitats" que ofereix un escenari de creixent librealítzació de l'economia per al
desenvolupament de les industries culturáis de Catalunya requeriría, d'una banda, un gran esforc de projecció d'aquestes
activitats a l'exterior, per tal d'augmentar l'escala deis seus mercats. D'altra banda, també cal destacar la importancia que
tindria una presencia equilibrada de tots els sectors culturáis a Catalunya, com a factor decisiu per a la locaützació
d'inversions en el territori (llibre, audiovisual, arts interpretatives, multimedia, etc.).

En aquest escenari, cal considerar els efectes que tindria per al cas concret de Catalunya un desenvolupament cultural
fonamentat "sobretot" en les lógiques económiques del roercat. Per un costat, difíctlment es corregiría la situado de
feblesa del teixit associatiu cultural del país existent a fináis del segle XX. Per un altre costat, no es reconeixeria la
posició de "desavantatge" de les cultures minontáries en el mercat, í per tant no existirien mecanismes específics de
protecció d'aquestes respecte de les cultures majontáries (per exemple, en l'ámbit lingüístic).



Les polítiques culturáis a la Catalunya del 2010
Escenari 2: Les Cent Flors

Breu
descripció
de les
polítiques
culturáis a
Catalunya
en l'escenari

Principáis
reptes de les
polítiques
culturáis de
Catalunya
per a
I'óptima
adaptació a
l'escenari

El niércat i la cultura

Decreixement de la importancia
económica de les activitats culturáis en
general, conseqüéncia de la menor
dimensió dcl.s merears (major presencia
a nivell local, i menor projecció de
l'exterior). Fácil adaptació del teixit
empresarial cultural de Catalunya en
aquest escenari (excepte en el cas del
llibre, que reduiria la seva activitat per
una davallada de les seves
exportacions).

Augment del consum cultural d'obres
de contíngut local i disminució del
consum cultural mes estandaritzat.

Lâ  jpártiapacif3?pnyádá5erii

activitats culturáis dünteréSi general
Davant la menor importancia de la
dimensió económica de les activitats
culturáis, hi hauria un fort
desenvolupíimenr de les íniciatives sense
ánim de lucre en aquests sectors. Aquest
major protagonisme d'entitats i
associacions no es produiria de forma
equilibrada a tots els municipis de
Catalunya.

Les polítiques culturáis

Augment de la importancia de les
polítiques culturáis a nivell local, fet que
suposaria un notable desenvolupament
deis equipaments de proximitat
(biblioteques, centres culturáis
polivalents, etc.).

Tanmateix, la manca d'una política
"central" forra comportaria l'existéncia
de notables desequilibris territorials en
l'activitat cultural i, també, en el mapa
Imgüístic del país.

Cert manteniment de la capitalitat
cultural de Barcelona.

Per aprontar les "oportunitats" que planteja l'escenari de les "Cent Flors", cal sobretot un enfortiment del teixit
associatiu cultural a nivell local / municipal. Així, aquest podria liderar el procés de desenvolupamenr cultural del
territori, en collaboració amb els governs locáis.

Les "amenaces" identificades en aquest escenari fan referencia, princípalment, al desequilibri territorial del
desenvolupament cultural, i a l'"aillament" del país respecte de ¡'exterior fet que, amb el pas del temps, suposaria un
"empobriment" do la cultura del país (tant v.n termes de valor "eennómie", com de valor "culrunil"). Aquesta situado es
podria corregor amb polítiques publiques central i tzad es de redistribució (orientades a recquilibrar el territori) i amb
l'esforc del conjunt d'agents culturáis per a projectar (i Ínrercanviar) les seves activitats mes enllá de les fronteres de
Catalunya.

40





Les polítiques culturáis a la Catalunya del 2010
Escenan 3: Responsabilitats compartides

Breu
descripció
de les
polítiques
culturáis a
Catalunya
en l'escenari

Principáis
reptes de les
polítiques
culturáis de
Catalunya
pera
Póptima
adaptado a
l'escenari

El mercat i la cultura

La innovació en l'acció deis governs
permetria una millor correcció de les
fallades deis mercats culturáis. Així, el
desenvolupament cultural a Catalunya
es produiria grades a una óptima
transferencia del talent creatiu deis
centres de formad ó a les empreses, a
una gran capacitat de projecció i
intercanvi amb I'exterior, al
reconeixement de l'excel- léncia de la
producció catalana en certs generes, etc.

Augment progressíu del consum
cultural d'obres d'origen europeu,
respecte les nordamericanes.

La .particip aci (̂ privada+en
activitats culturálsyd'interés general
El teixit associatiu i sense ánim de lucre
deis sectors culturáis de Catalunya es
desenvolupariu de forma progresstva,
assolint un paper cada vegada mes
important en el disseny i l'avaluació de les
polítiques culturáis del país.

Les polítiques culturáis

Profunda reforma de les formes
d'intervenció deis governs que, en el
camp cultural, comportaría importants
canvis en els processos de presa de
decísions i d'avaluació de les polítiques
publiques, com també en la coordinació
de l'acció deis governs central,
autonómic i locáis.

Acabament de les principáis
infrastructures culturáis de Barcelona,
que posicionaria aquesta ciutat en una
situació d'equilibri respecte Madrid.
Millora de l'"encaix" de l'activitat
cultural de la ciutat de Barcelona en
relació a la resta de Catalunya i
d'Espanya.

Les "oportunitats" que es suggereixen en aquest escenari requeririen d'una gran capacitat d'adaptació i d'innovació per
part de les administracions publiques, que permetria superar amb facilitat les inércies del passat, i assolir una rápida
introdúcelo de les reformes esdevingudes a Europa. També suposa que hi hauria un reconeixement collectiu del "mérit"
de l'acció pública en cultura, que justificaría un augment deis recursos públics assignats a aqüestes victivituts.

En l'escenari de les "Responsabilitats col-lectives", cal teñir presents les "amenaces" que podrien aparéixer com a
conseqüéncia d'una forta presencia del sector públic en les activitats culturáis industriáis (com l'"acomodament" de les
empreses d'aquests sectors a un fort régim de protecció). També cal teñir en compte que certes polítiques culturáis només
assolirien els seus objectius a llarg termini, fet que requeriría el seu manteniment "tenac" en el temps: per exemple, les

42



l'escenari polítiques sobre la demanda, les de vertebracio del teixit associatiu, les polítiques lingüístiques, etc.

43



Les polítiques culturáis a la Catalunya del 2010
Escenan 4: Les societats de creació

Breu
descripció
de les
polítiques
culturáis a
Catalunya
en l'escenari

El mercat i la cultura

Els importants canvis esdevinguts en
les regles de comptabilització del valor
económic i social, com deis
mecanismos d'assignació deis recursos
(renda i temps de les persones)
afavoririen del desenvolupament de les
activitats culturáis (a tot Europa i a
Catalunya). Seria un sistema alternatiu
d'organit2ació que corregiría gran part
de les "fallades" que poden donar-se en
els mercats culturáis.

Hi hauria una millora progressiva de les
"habilitáis" deis ciutadans per a
consumir cultura.

Ea participaciónpriyadaen
actiyitat£ culturáis d'interés general
Fort dinamisme del sector "sense ánim de
lucre" cultural, que canalitzaria una bona
part de les seves activitats a través de la
nova forma d'organifzaaó de l'acfivirat
económica.

Les polítiques culturáis

Disminució de la presencia del sector
públie, ja que no es requeriría de la seva
intervenció per a assegurar un "óptim"
desenvolupamenr cultural. En general, es
mantindria un régim de regulado deis
sectors culturáis, i de protecció d'aquests
en el conjunt de la UE respecte de
l'exteríor.

Es crearien mecanismes de solidarítat a
favor de les realitats culturáis

: minoritaries d'Europa (com la catalana),
orientáis a corregir la seva posició de
"desavantatge" en el conjunt de la Unió.

Principáis
reptes de les
polítiques
culturáis de
Catalunya
per a
l'óptima
adaptado a
l'escenari

Les "oportunitats" que es plantegen en aquest escenari requereixen d'una gran capacitar d'adaptació i d'innovació que,
en aquest cas, hauria de donar-se en el conjunt d'agents culturáis (empreses, consumidors, entirats, governs, etc.).

Com en el cas de l'escenari de les "Cent Flors", caldria considerar les "amenaces" que podiien derivar-se d'una situació
d"'aíllament" del país respecte de Pexterior, fet que condicionaria en bona mesura les possibilitats de desenvolupament
cultural de Catalunya.
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Les polítiques culturáis a la Catalunya del 2010
EscenariJ: Veínatges turbulents

Breu
descripció
de les
polítiques
culturáis a
Catalunya
en l'escenari

El mercat i la cultura

Davallada de l'activitat económica en
general i, també, de les activitats
culturáis en el mercat.

Predomini deis productes culturáis
estandaritzats en els mercars
(amb una forta presencia d'aquells que
servirien de "propaganda" de la política
de seguretat dominant deis governs).

La participació ¡privada en
activitats culturáis d'interés general
Dcsvcrtebruciú del teixit associatiu de
Catalunya: emergencia d'entítats que
donarien suport a la política deis governs
i, paral-lelament, apandó de col-lectius i
agrupacions de carácter alternatiu i crític
de la política dominant. Hi hauria una
notable participado de les associacions
culturáis i deis artistes en aquest darrer
grup.

Conflictivitat ciutadana (sobretot en les
classes socials menys afavorides), que
farien difícil l'existéncia d'una cohesió
social en el país.

Les polítiques culturáis

Rcstriccious cu la practica de la llibertat
d'expressió, justificada per la política de
defensa i de seguretat. Aquest fet
condicionaría fortament el
desenvolupament cultural de Catalunya (i
de la resta de la UE).

Forta concentració de.poder en el nivell
de govern central (front ais autonómics i
locáis). Disminució deis recursos públics
assignats a cultura, fet que es donaría
sobretot en relació ais servéis de
proxímitat (i menys respecte els de
centralitat i de prestígi de Pestat, ubicats
majorítáriament a Madrid).

Principáis
reptes de les
polítiques
culturáis de
Catalunya
per a
l'óptima
adaptació a
l'escenari

Aquest escenari deis "Veínatges turbulents" presentaría tres restriccions fonamentals per al desenvolupament cultural de
Catalunya: les limitacions al dret a la llibertat d'expressió, una situado de crisis económica (que suposaria una menor
assignació de recursos públics i privats a les activitats culturáis), i una creixent concentració de poder en el nivell de
govern central.
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CAPÍTOL 11.
L'Europa del 2010 i l'autogovern de Catalunya

Jordi Argelaguet i Argemí

1. Introducció: objectius i limitacions de la prospecció

Ningú no pot saber com será, del cert, l'autogovern de Catalunya en el futur. No
obstant aixó, de la mateixa manera que es pot entendre el present perqué s'ha analitzat
el passat, hom pot fer l'esforc de tractar de projectar cap a! futur alió que s'esdevé en el
present, si bé amb les degudes precaucions.

Fruit d'un esforc fet en l'ámbit d'una unitat d'análisi de la Comissió Europa, un
seguit d'especialistes van dibuixar cinc possibles escenaris futurs per a l'Europa del
2010, á partir de l'evolució d'una gran quantitat de variables polítiques, económiques,
socials' i culturáis. Aquests cinc escenaris van ser anomenats amb uns títols que
resumien el mes fidelment possible el seu tret característic básic, i son: els mercats
tríomfants, les cent flors, les responsabilitats compartides, les societats creatives i els
veínatges turbulents.

Per a aportar elements en l'objectiu de pensar com podría arribar a ser
l'autogovern de Catalunya en el futur, s'han considerat les característiques d'aquest
cinc escenaris com a plausibles i, per tant, no han estat rediscutits. L'exercici consisteix,
dones, en veure, primer, quins elements son fonamentals i, per tant, cal teñir en compte
per comprendre l'autogovern de Catalunya i, segon, com es modificarien en cadascun
d'aquests cinc escenaris.

Aquesta análisi, a banda de prendre els cinc escenaris com a donats, parteix de
l'assumpció d'un seguit de proposicions que limiten el marge de l'eventual evolució de
la política a Catalunya, amb la finalitat d'intentar obtenir el máxim de versemblanga
possible en el disseny de les futures situacions en qué es trabará l'autogovern de
Catalunya. Així, es parteix de la situado política actual a Catalunya, deis trets básics del
vigent Estat de les Autonomies espanyol i, tercer, com aquest pot evolucionar. Per altra
banda, es té molt ciar que la Constitució espanyola és irreformable seriosament a no
ser que..hi hagui una ensulsiada general del sistema polític espanyol, la qual és
altamerit "descartable en els propers anys. A mes, l'análisi que es fa está ancorada en
l'enfocament sistémic, en virtut del qual es considera que tots els elements están
interrelacionats de tal manera que els canvis en un ámbit repercuteixen en un sentit o
un altre en la resta i que les relacions causa-efecte entre dos elements sovint
dependran del punt de vista que s'hagi pres. Finalment, es considera que la situació
política pot canviar, pero no excessivament perqué la gent continuará essent
básicament la mateixa i perqué és inversemblant que hom pugui canviar tan
profundament de valors i referents culturáis en tant poc de temps.

2. Els elements polítics clau per a l'autogovern de Catalunya



Per valorar com podría arribar a ésser el nivell d'autogovern de Catalunya a mig
termini, cal teñir present una gran multitud de factors diversos que hi incidirien, i que
van des del món de l'economia al de la política, passant pels elements estrictament
culturáis. En l'ámbit mes concret de la política, n'hi ha dos que emergeixen per damunt
de la resta, amb el benentés que, al seu torn, están condicionats peí conjunt de la
dinámica política del país. Aquests dos elements son l'evolució de l'Estat de les
Autonomies previst a la Constitució Espanyola de 1978 i l'evolució del paper que juga la
ciutat de Barcelona com a capital de Catalunya.

La capitalitat de la ciutat de Barcelona

El futur de la ciutat de Barcelona és estratégicament clau en l'evolució de
l'autogovern de Catalunya. De fet, aquesta assumpció no fa res mes que projectar cap
endavant en el temps una relació estreta que s'ha estat donant durant mo!ts segles
entre Catalunya i la seva capital, i que ha estat fonamental per entendre la configurado
histórica del país. És perfectament assumible com a axioma que la pervivéncia de
Catalunya com a subjecte polític ha estat possible perqué compta (i ha comptat) amb
una ciutat com Barcelona. A la vegada, també s'ha acceptat com a cert que Barcelona
ha pogut arribar a ser el que és grácies al fet que ha tingut al seu darrere tot un territori
amb ciutats mitjanes i petites, la poblado de les quals l'ha reconeguda com a ciutat de
referencia cultural i económica.

La capacitat que tingui Barcelona d'ubicar-se favorablement en un nivell no
excessivament secundari de la xarxa mundial de ciutats -perqué será referent en algún
ámbit determinat de l'economia o de la cultura- será un factor de primer ordre que
podrá ajudar en menor o major mesura al manteniment, consolidado o augment de
l'autogovern de Catalunya. Perqué Barcelona jugui aquest paper, caldría que hi hagués
una dinámica política i económica a favor seu i que, a mes, aquesta fos entesa i
aprofitada per les autoritats polítiques amb capacitat per a mobilitzar recursos en aquest
sentit. Si Barcelona es consolides com una ciutat de referencia en el conjunt d'Europa,
es podrien generar les energies suficients com per a concentrar un estoc ¡mportant de
poder polític que repercutiría favorablement en l'augment de l'autogovern de Catalunya.
En un món de grans megalópolis, Barcelona no hi comptará massa perqué, per volum
de poblado, será una ciutat petita. Ara bé, en un segon nivell, el de les capitals
mitjanes, Barcelona, per la seva ubicado geográfica, peí capital huma que hi resideix i
per la present situado socioeconómica, té encara prou elements com per plantejar-se el
repte de ser una ciutat prou atractiva, creadora de riquesa i amb capacitat de liderar un
país.

Així mateix, i en un sentit contrari, si Barcelona esdevingués una ciutat mediocre,
progressivament encara mes periférica, no sois a Europa sino també dins de l'Estat
espanyol, sigui perqué així ho han volgut aquells que teñen parí ¡mportant del poder
polític a Espanya, sigui perqué hi han contribuít els propis poders polítics catalans amb
una visió de la jugada política feta a curt termini i orientada per un estríete cálcul
partidista, el futur de l'autogovern de Catalunya podría ser cada vegada mes magre, fins
al punt que les poques energies polítiques que romanguessin al país s'haurien
d'esmercar, només, en unes poques campanyes de resistencia catalanista preagónica.

L'evolució de l'Estat de les Autonomies



El nivell d'autogovern de Catalunya está condicionat directament per l'evolució
que pugui teñir l'Estat de les Autonomies, vigent a l'Estat espanyol des de 1978.
Efectivament, l'Estat de les Autonomies és el resultat, primer, del pacte entre desiguals
que va prendre forma amb la Constitució i els Estatuís d'Autonomía i, segon, del procés
de desenvolupament subsegüent, concretat per les diverses sentencies del Tribunal
Constitucional dictades per donar resposta al conflicte de competéncies entre el Govern
espanyol i els governs autonomies.

Tot i que l'Estat de les Autonomies no és un estat federal, a causa del seu
component dinámic, podría arribar a tenir-ne algunes de les característiques
fonamentals. Malgrat els límits imposats peí bloc de constitucionalitat espanyol, el
contingut de l'Estat de les Autonomies depén, sobretot, de la voluntat deis diversos
actors que están presents en el sistema polític espanyol i de la seva interrelació de
forces. En aquest sentit, hi ha un acord relativament ampli en la doctrina jurídica i
pomológica que entén que, dins aquests límits, hi hauria diverses interpretacions de
com es:pot desenvolupar aquell model d'estat que preveu un repartiment territorial del
poder. Mentre per a uns, els d'una tradició mes centralista, l'Estat de les Autonomies ja
estaría vgairebé conclós (quedarien poques transferéncies per assumir per part de les
Comunitats Autónomes), per a uns altres, sense vulnerar la Constitucíó (i ni molt menys
el seu esperit), encara quedaría molt camp per recorrer. Fins i tot, hi hauria una minoría
que defensaria que dins de la Constitució hom podría trabar una via d'acomodació del
corrent majoritari del nacionalisme base.

Siguí com sigui, el marc normatiu que regula l'Estat de les Autonomies és
modulable a partir de la interpretado política que se'n faci. Tant és així que és plausible
considerar que, sense violentar la Constitució espanyola en el seu text actual ni el
corresponent Estatut d'Autonomia, l'autogovern de Catalunya pot augmentar-se o
reduir-se. No obstant aixó, altres veus assenyalen que no n'hí hauria prou amb una
lectura i una práctica diferent, sino que sería necessari abordar alguns canvis en els
textos constitucionals i estatutaris. Ara bé, mentre que la reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya podria arribar a comptar amb un suport suficient en la
societat catalana, ates que ha de teñir el vist-i-pláu d'una majoria a les Corts Generáis,
una via formalment refomista és políticament complexa i no exempta de controversia.

En aquesta mateixa línia, la Constitució espanyoia és una de les constitucions
democrátiques mes rígides del món, de tal manera que fa extremadament difícil la seva
reforma .-en profunditat. Aquesta Constitució exigeix unes majories tan grans per tal que
la seva^reforma prosperi que, de fet, implica la necessitat ineludible de trobar el vist-i-
plau de les dues forces polítiques majoritáries a l'Estat espanyol, el PP i el PSOE.

Amb la correlació de forces polítiques que hi ha actualment a Espanya no és
concebible que hi hagi un canvi de mentalitat sobre la mateixa concepció de la nació
espanyola prou important que permeti entreveure la possibilitat d'endegar un procés de
reforma constitucional en un sentit de donar mes autogovern a les Comunitats
Autónomes, fins arribar a esdevenir un Estat federal de base plurinacional. El
nacionalisme espanyol uniformista, unitarista, centralista i de matriu castellana continua
essent tant present en les dues forces polítiques espanyoles amb mes vots que no és
probable que retrocedeixi tant rapidament fins a representar menys d'un tere d'ambdues
cambres del Parlament espanyol, la minoría de bloqueig de qualsevol reforma
constitucional seriosa. El panorama és prou ciar: Túnica concreció possible de l'Estat de
les Autonomies dependrá d'allo que acordin les forces polítiques que formin una majoria
parlamentaria, sense tocar formalment, pero, el text constitucional.
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És, per tant, en aquest context que s'ha d'inserir el debat sobre l'autogovern de
les autonomies, tant en el seu present com el seu abast futur. Les oscillacions que pot
patir el mateix concepte d'autogovern son considerables, ja que es pot anar des
d'entendre'l com un simple mecanisme de desconcentració administrativa (l'estat fa les
liéis fonamentals i les autonomies només gestionen) fins a concebre'l com un exercici
de descentralització política. En virtut d'aquesta descentralització, les autoritats
autonomiques son titulars d'un poder polític real que els permet implementar aquelles
polítiques que les própies liéis possibiliten, d'acord amb el repartiment competencia!
establert al bloc de constitucionalitat i respectat en el seu esperit fundacional.

El finangament de l'autogovern

El nivell d'autogovern no sol es mesura per les competéncies formalment
atribuídes per l'ordenament jurídic, sino també per la suficiencia de recursos per a dur-
les a terme, és a dir, peí sistema de financament que teñen les institucions
autonomiques. Els recursos económics, tant en la quantitat com en la disponibilitat, son
básics en l'exercici real de l'autogovern. Si aquests son pocs o bé si son transferits amb
una lógica finalista, l'autogovern resta molí limitat, ja que esdevé un simple procés de
gestió administrativa.

Cal teñir en compte, ja que está estretament vinculada al financament autonómic,
la resta de despesa pública en cadascun deis territoris, ja sigui provinent del govern
central o deis governs locáis, de tal manera que, en conjunt, es tradueix en un
determinat nivell de despesa pública, fonamental per al seu respectiu desenvolupament
económic i social. Tot plegat s'ha de relacionar necessáriament amb l'esforc fiscal que
fa la poblado afectada. El balanc final entre el volum de la recaptació fiscal i la despesa
pública en un mateix territori és básic per valorar les expectatives de futur del seu
autogovern, ja que aquest sempre depén del grau de legitimitat que tingui per part de la
poblado concernida. En efecte, en una democracia, on els ciutadans avalúen la relació
que hi ha entre els impostos que paguen i els servéis que reben a canvi, si un govern
autonómic, formalment responsable de donar bona part d'aquests servéis, está mal
financat, tindrá dificultáis per oferir amb qualitat els servéis que ii corresponen i, en
conseqüéncia, la ciutadania pot comencar a qüestionar-se la seva mateixa existencia.
Així mateix, una altra possible conseqüéncia és que entre la ciutadania comenci a
arrelar amb progressiva forca la idea de la necessitat de canviar el repartiment territorial
de poder, amb la finalitat que els recursos fiscals generats per una determinada
poblado tinguin una repercussió mes gran en ella mateixa. I aixó pot esdevenir una eina
poderosa per posar en dificultáis l'estructura política de qualsevol Estat.

En el cas de Catalunya, des de la construcció de l'Estat liberal el segle XIX -per
no anar mes enrere-, la relació entre l'esforc fiscal deis catalans i la despesa pública
que ha fet l'Estat a Catalunya ha estat clarament deficitaria per a aquesta.
Históricament, l'anomenada balanga fiscal entre Catalunya i l'Estat espanyol ha estat
tan favorable a aquest darrer que ha fet que es parles d'un veritable drenatge de
recursos, causat no especialment peí fet que a Catalunya es recaptin molts diners (aixó
és congruent amb el grau de desenvolupament económic del país, si bé cal teñir en
compte també el desigual zel recaptatori de la hisenda espanyola o el grau de
compliment fiscal que pateix Catalunya, per altra banda), sino peí fet que la inversió
pública a Catalunya és excessivament baixa, molt per sota del que Ii correspondria si
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atenem a criteris estrictament poblacionals. El resultat final és que aquest decaiatge és
prou elevat amb relació al volum global de l'economia catalana i és continuat en el
temps, i esdevé cada cop mes amenacador per al seu progrés económic general. En
funció de quina sigui la resposta a aquesta qüestió, la situació pot arribar a ser
insostenible políticament i económica per a la poblado catalana i, sens dubte, pot teñir
conseqüéncies en l'autogovern de Catalunya.

L'alternativa plausible per a l'augment de l'autogovern de Catalunya segons el marc
normatiu vigent

En una situació política emmarcada per una Constitucíó molt rígida, vistes les
dificultats per ésser reformada en qualsevol sentit (sobretot, en un horitzó d'atorgar mes
autogovern a les Comunitats Autónomes), Túnica alternativa plausible perqué hi hagi
canvis és en funció de la correlació de forces polítiques existents. Segons la majoria
que es configuri a Catalunya i -sobretot- a l'Estat espanyol, la concreció de l'Estat de
les Autonomies podría arribar a ésser prou diferent. L'eventual augment de Tautogovern
de Catalunya, dins resquema constitucional espanyol, dependrá de la interacció de dos
elements polítics de primer ordre: l'existéncia d'una voluntat política forta en aquest
sentit d'una majoria deis partits catalans i que, a mes, aquesta voluntat sigui
corresposta per una majoria parlamentaria espanyola.

Si bé una majoria política forta a Catalunya podria estar en condicions per
impulsar una reforma de l'Estatut d'Autonomia, aquesta només es pot traduir en una
realitat normativa si hi ha l'acord favorable d'una majoria del Congrés de Diputáis. La
concurrencia d'aquest darrer actor és clau també per a la consolidado de l'autogovern a
través de l'aprovació d'altres Neis orgániques que adoptessin un enfocament mes
autonomista i d'aquelles liéis especiáis de transferencia cap a les comunitats
autónomes de competéncies inicialment reservades al govern centra! per la mateixa
Constitució.

Acceptat aquest esquema possible, s'ha de convenir que pot donar-se o no, en
funció de la mobilització social que hi hagi associada i, és ciar, com aquesta es vehiculi
a través deis partits catalans i, també, deis espanyols. La conseqüéncia de tot plegat és
que una altra de les variables a teñir en compte per valorar com pot evolucionar
l'autogovern de Catalunya en funció de diversos escenaris plantejats és la propia
dinámica política interpartidista. Aquesta, en una societat democrática contemporánia,
es pot sintetitzar amb l'análisi del funcionament del sistema de partits, entes com la
interacció entre els diversos partits i, en el cas que ens ocupa, tant a Catalunya com a
l'Estat espanyol.

El sistema de partits de Catalunya

El sistema de partits catalans s'explica, básicament, en funció de la interacció
deis seus integrants en un escenari polític bidimensional. En efecte, els partits a
Catalunya orienten la seva actuado política per obtenir el máxim nombre de vots
possible partint de l'assumpció que la majoria de l'electorat cátala es reparteix en un
espai definit per dos eixos de competencia política: l'eix social i l'eix nacional. Aquests



dos eixos no fan res mes que reflectir les dues clivelles sodals rellevants que travessen
la societat catalana: la qüestió socioeconómica i la qüestió nacional.

Peí que fa a la primera, la clivella socioeconómica, és un conflicte que s'ha
expressat tradicionalment en la divisió entre partits de dretes i partits d'esquerres, és a
dir, entre els que, respectivament, prefereixen que el mercat actuí amb la máxima
llibertat possible i els que prefereixen limitar el mercat amb l'acció de l'Estat, amb la
finalitat de garantir millor la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans. Peí que fa a la
segona, la clivella nacional, és un conflicte sobre el procés de construcció nacional
espanyol, i que ordenaría els partits en un contínuum, en un deis extrems del qual hi
hauria els partidaris de la independencia de Catalunya i en l'altre els partidaris d'un
Estat espanyol uninacional i políticament centralista.

Tot i que hom podría arribar a considerar l'existéncia d'altres eixos de
competencia interpartidista, a Catalunya aquests dos eixos ara esmentats son els mes
importants i els que permeten d'explicar i entendre millor la lógica de la política
catalana. Mentre que l'eix esquerra-dreta és prácticament omnipresent a totes les
democrácies (i sovint és el prioritari), a Catalunya -com en d'altres comunitats polítiques
amb un conflicte nacional no resolt-, l'eix nacional també hi juga un paper rellevant.
Segons el tipus d'elecció o del moment historie, un o altre eix tindra mes pes a l'hora de
condicionar tant les estratégies deis partits com el comportament deis ciutadans en
unes eleccions.

L'impacte de la clivella nacional

Els partits catalans s'ubiquen al liarg d'aquest eix, a la vegada que canalitzen,
mes o menys estructuráis amb una certa coherencia interna, uns determináis projectes
nacionals tant per a Espanya com per a Catalunya. Cadascun d'aquests projectes
nacionals está condicionat per les determinades concepcions de la identitat nacional
deis catalans que els partits assumeixen.

En el cas de Catalunya, la seva ciutadania presenta una identitat nacional
heterogénia, és a dir, no tan sois no hi ha unanimitat en l'autoidentificació nacional deis
ciutadans espanyols residents a Catalunya, sino que es poden identificar diversos
grups en funció de les diverses lleialtats nacionals presents. Aquesta situado que es
registra a Catalunya no és excepcional, ans al contrari, és prou habitual en qualsevol
comunitat política subordinada, que no compta amb un Estat propi.

Aquesta heterogeneítat en l'adscripció nacional subjectiva és el resultat de la
historia de la mateixa comunitat política. Catalunya, que va perdre les institucions
polítiques própies a inids del segle XVII i que no ha recuperat un cert nivell
d'autogovern fins a fináis del segle XX {amb el breu període, si bé convuls, deis anys 30
d'aquest mateix segle), ha estat governada des de la capital seu de la monarquía
hispánica, d'arrel castellana, i impulsora de la cpncepció d'Espanya com una nació. Les
circumstáncies estrictament polítiques, juntament amb les onades migratóries que ha
rebut Catalunya a partir deis anys 60 del segle XX, fa que sigui operatiu preguntar els
ciutadans de Catalunya sobre el seu sentiment de pertinenca, sobre on s'ubiquen en
una escala d'identitat nacional subjectiva que va des del "només espanyol" al "només
cátala". Des de fa anys, és habitual que a les enquestes es pregunti en quina categoría
d'aquest contínuum hom s'ubica. Malgrat alguns problemes metodológics que aquesta



eina té, ha resultat ser proli útil com a indicador per valorar l'evolució de la identitat
nacional de la poblado catalana.

Algunes de les dadas disponibles per a la darrera década del segle XX están
recollides a lafaula oorrooponont. Sense voluntat de fer-ne una análisi detallada, tal
vegada pot ser ínteressant ressaltar-ne alguns deis trets principáis. Així, les dades
mostren que la gran majoria deis enquestats és capag d'ubicar-se en aquesta escala;
que el grup mes nombrós está en la categoría intermedia; que, malgrat les oscillacions
temporals, hi ha una considerable estabilitat en els grups al llarg deis anys; que les
categories on la catalanitat és mes present, son mes grans que aquelles on
l'espanyolitat és dominant; i, finalment, que hi ha una polarització destacable en el
vessant mes espanyolista a favor de les posicions mes excloents.

SENTIMENT DE PERTINENQA. CATALUNYA, 1989-2001.
ANY

1989
1992
1993
1994
1995
1995
1997
1998
1999
2000
2001

només
cátala

(D
12.0
15.6
19.0
13.0
13.4
16.0
9.0

13.0
14.0
14.0
15.4

Cátala >
espanyol

(2)
19.0
23.4
22.0
23.0
23.1
23.0
24.0
23.0
21.8
21.0
28.8

igual
(3)
47.0
35.7
39.0
44.0
41.0
40.0
49.0
40.0
43.1
43.0
35.9

Espanyol
> cátala

(4)
6.0
8.3
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0

12.0
6.1
8.0
6.2

només
espanyol

(5)
16.0
14.9
12.0
13.0
13.8
12.0
11.0
11.0
11.5
12.0
14.7

ns/nc

1.0
2.0
2.0
2.0
1.7
2.0
1.0
1.0
3.3
2.0
2.0

Font

ICPS
CIS

ICPS
ICPS

CIS
ICPS
ICPS
ICPS

CIS
ICPS

CIS

N

2200
2489
1200
1200
1593
1800
1200
2000
1368
1200
2778

Fonts: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), estudis 1998 (1992), 2199 (1995),
2374 (1999) I 2410 (2001). Instituí de Ciéncies Polítiques i Socials (ICPS), barómetres
anuals.

De la politització de la identitat catalana neix el nacionalisme cátala o
catalanísme. És un procés llarg, les arrels del qual es remunten al primer tere del segle
XIX, i que té el seu punt culminant -per hegemónic socialment- durant la década deis
anys 30 del segle passat El nacionalisme cátala evoluciona segons diverses variables i
presenta una varietat considerable de corrents interns, alguns deis quals s'equipararien
millor a l'expressió "nacionalisme" que no pas d'altres. Tanmateix, tots ells comparteixen
la idea que Catalunya és una comunitat política que té dret a autogovernar-se i que la
llengua catalana és una peca fonamental en la identitat del poblé cátala. Així mateix, cal
ressaltar que el catalanisme evoluciona al llarg del temps i és constantment influenciat
per diversos factors, tant externs com interns, i s'intenta adaptar ideológicament a la
realitat canviant que l'envolta. El resultat d'aquests influxos histories ha estat que el
catalanísme és un nacionalisme predominantment de tipus cívic, basat en el principi de
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Yius volis (el dret de la voluntat), que el fa prou diferent del nacionalisme de tipus étnic,
fonamentat en el principi de Yius saguinis (el dret de la sang).

El catalanisme, a diferencia d'altres nacionalismes de nacions sense estat
d'Europa, no ha seguit majoritáriament una estrategia independentista, sino que ha
volgut dedicar moltes de les seves activitats i propostes polítiques a reformular,
ideológicament primer i institucionalment després, l'Estat que domina la nació que
reivindica. En efecte, tot i que no es pugui acabar de determinar fins a quin punt aixó no
és una mostra de la feblesa del propi projecte nacional cátala o de la fortalesa del
projecte nacional espanyol, el gruix del catalanisme ha volgut intervenir en la política
espanyola per a reformular-la i transformar l'Estat espanyol per la via de la seva
modernització, de tal manera que pogués acomodar institucionalment la diversitat
nacional de la seva poblado autóctona i, especialment, que possibilités l'autogovern de
Catalunya.

Per aquesta especial configurado de la política catalana, impregnada de
catalanisme, es pot convenir, extrapolan! l'experiéncia histórica, que l'autogovern de
Catalunya té mes probabilitats de progressar si s'acompleixen dues condicions,
necessáries pero no suficients. La primera és que l'autogovern avanca si el catalanisme
és majoritari a Catalunya, amb el resultat que els partits catalanistas son hegemónics a
les institucions catalanes. La segona, i cabdal, és que l'autogovern de Catalunya
avanca si el catalanisme té un pes rellevant en el conjunt de la política espanyola,
sobretot si eis partits catalanistes serveixen per a completar majories al Congrés de
Diputats espanyol.

L'impacte de la política espanyola

Com a conseqüéncia d'aquesta assumpcio, emergeix un nou factor per valorar el
futur de l'autogovern de Catalunya: quin partit espanyol és majoritari i amb quina
magnitud ho és. Tal com está configurat actualment el sistema de partits espanyol i tal
com funciona el sistema electoral espanyol, només hi ha dues forces polítiques que es
poden alternar com a mes votades en el conjunt de l'Estat: el Partit Popular (PP) i el
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Tot i que ambdós poden ser qualificats sense
massa dificultáis com a partits nacionalistes espanyols, també és cert que hi ha algunes
diferencies -tan teóriques com practiques- quant a la concepció que teñen d'Espanya
com a nació. Així, mentre que el PP considera que Espanya és una única nació (amb un
reconeixement d'una certa pluralitat segons alguna de les diverses sensibilitats que hi
ha dins del partit) i per aixó fonamenta la seva política en un nacionalisme espanyol
clásstc neocentralista, el PSOE és un partit que es reclama federalista i dins d'ell hi ha
sectors que no teñen cap inconvenient d'acceptar la pluranacionalitat de l'Estat
espanyol, com és el cas del PSC. De fet, el PSC és un partit independen* del PSOE,
amb el qual, tanmateix, manté estrets vineles de col-laborado. Per tant, el fet que el PP
o el PSOE sigui la primera forca a l'Estat pot arribar a teñir conseqüéncies importants
quant a l'evolució de l'Estat de les Autonomies en general i de l'autogovern de
Catalunya en particular.

Tot i que la clivella nacional és important per entendre el sistema de partits
espanyol, aquest está mes influít pels canvis que hi pugui haver en els temes que
articulen l'altre gran eix de competencia interpartidista, la dimensió socioeconómica.
Deixant de banda els elements mes conjunturals (popularitat del govern, carisma deis
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líders o, fins i tot, encert en la campanya publicitaria), en fundó de com es doni el debat
en l'eix esquerra-dreta, les probabilitats que el PSOE o el PP sigui la forca mes votada
serán unes o altres.

Els espais politicoelectorals de Catalunya

Per al cas de Catalunya, la interacció deis dos eixos -el social i el nacional, que
s'han estat comentant anteriorment- dibuixa un pía en el qual es configuren quatre
grans espais electorals i que té un centre de gravetat que no coincideix amb el punt
d'intersecció geométric d'ambdós eixos. A Catalunya, l'anomenat "centre de gravetat"
está decantat cap al centre esquerra i dins el camp del catalanisme moderat. Per altra
banda, en cadascun d'aquests quatre espais hi ha una forca política que actúa com a
pol d'atracció deis electors que hi ha inclosos en la corresponent área: el PP en Tarea
que va-.del centre cap a la dreta i cap a l'espanyolisme; el PSC en l'área que va del
centre cap a l'esquerra i cap a l'espanyolisme; CiU en Tarea que va del centre cap a la
dreta i cap al catalanisme; i, quart, ERC en Tarea que va del centre cap a ('esquerra i
cap al catalanisme. A mes de les quatre forces polítiques esmentades, en el sistema de
partits de Catalunya hi ha una cinquena forca política, Iniciativa per Catalunya, la qual,
en els darrers temps i segons indiquen totes les enquestes, per ser tan minoritaria en
termes generáis, no és hegemónica en cap deis quatre grans sectors. Així, el gruix del
seu electorat es troba a cavall entre els espais on dominen ERC o, sobretot, el PSC.
Aixó, juntament amb el fet de la seva tradició ideológica i la seva política constant
d'aliances parlamentáries, justificaría la considerado d'IC dins del mateix espai
políticoelectoral del PSC, formant un sol pol d'atracció.

Finalment, cal assenyalar que Telectorat cátala no es reparteix uniformement per
tot el pía, sino que hi ha árees relativament mes poblades que d'altres. L'análisi de com
está repartit Telectorat i com s'ubiquen els partits serveix per a comprendre quina és la
dinámica política catalana: tant peí que fa a copsar els moviments estratégics deis
partits al llarg deis dos eixos per a maximitzar el seu suport electoral, com peí que fa
referencia a les polítiques que aquests fan per mirar de modificar el nombre de
ciutadans que s'ubiquen en cadascun deis sectors politicoelectorals.

Els resultats electorals a Catalunya ais darrers dos cicles electorals es troben a
la taula corresponent. Sense fer cap análisi detallada d'aquestes dades electorals, sí
que es poden assenyalar alguns elements básics: 1'osciTlació del percentatge de les
forces polítiques segons el tipus d'elecció; les diverses majories que hi pot haver
segons si s'agrupen els partits en fundó d'un o altre eix; i les tendéncies de creixement
o davallada de cada forca política. La combinatoria de tots aquests elements serveix per
¡Ilustrar les tendéncies que hi podría haver segons uns determinats escenaris de futur.



RESULTATS ELECTORALS DE CATALUNYA (1992-1999).
PERCENTATGE DE VOT VÁLID.

Eleccions
1992- Autonómiques
1993-Generáis
1995- Autonómiques
1996-Generáis
1999- Autonómiques
2000- Generáis
mitjana autonómiques
mitjana generáis
mitjana 1992-2000

CiU
46,2
31,8
41,0
29,6
37,7
28,8
41,6
30,1
35,8

PSC+IC
27,5+6,5=34,0
34,8+7,4=42,2
24,8+9,7=34,5
39,4+7,6=47,0
37,8+2,5=40,3
34,1+3,5=37,6

36,3
42,3
39,3

PP
6,0

17,0
13,1
18,0
9,5

22,8
9,5

19,3
14,4

ERC
8,0
5,1
9,5
4,2
8,7
5,6
8,7
5,0
6,9

resta
5,8
3,9
1,9
1,2
3,8
5,2
3,8
3,4
3,6

Seria útil fer una operado semblant per al conjunt de l'Estat, és a dir, presentar
les dades sobre l'evolució de les principáis forces polítiques en els darrers cicles
electorals. Ara bé, per al conjunt de l'Estat la situado és mes senzilla, ja que els
elements rellevants només son dos, amb dues variables possibles en cadascun. En
efecte, o bé el PP o bé el PSOE és la forca mes votada a l'Estat i, en segon lloc, la forca
que guanya té la majoria simple o l'absoluta deis escons en el Congrés. De la
combinatoria d'aquestes possibilitats, surten quatre situacions alternatives i que, a mes,
es poden classificar per ordre de probabilitats que, a priori, mostrarien a favor de
l'augment de l'autogovern de Catalunya. L'ordre, de mes a menys favorable a
l'autogovern de Catalunya, seria el següent: el PSOE sense majoria absoluta, el PP
sense majoria absoluta, el PSOE amb majoria absoluta i el PP amb majoria absoluta.

L'existencia d'una d'aquestes quatre possibilitats depén d'una gran multitud de
factors, impossibles de ser tinguts tots en compte en el seu just impacte. En tot cas, per
fer una mica mes de llum, en les análisis de prospectiva es dibuixen diferents escenaris
mes o menys plausibles, per veure com afectarien les variables que es consideren
rellevants. I en aixó consisteix l'argumentació de les properes pagines: mirar fins a quin
punt cada escenari que es podría donar a Europa en els propers anys pot influir en les
variables polítiques que incidirien en el nivell d'autogovern de Catalunya, segons les
relacions que s'acaben de comentar.

3. Les interrelacions presumibles entre els escenaris europeus i les variables
polítiques que incideixen en l'autogovern de Catalunya

Els factors polítics anteriorment considerats i que influeixen en l'evolució de
l'autogovern de Catalunya están interrelacionats amb el seu entorn social, en un doble
sentit, aquest els condiciona i ells el condicionen. En una prospecció de cap a on podría
anar l'autogovern de Catalunya, es prendran com a donats els escenaris europeus
dibuixats i que teñen una certa plausibilitat d'esdevenir realitat. Per aixó, en els
parágrafs successius, es plantejaran alguns elements per a la reflexió, mirant
d'esbossar com podrien modificar-se les variables polítiques básiques que s'han
mostrat abans en fundó de si es dona un o un altre escenari.
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Segons cada escenari europeu contemplat (els "mercats triomfants", les "cents
flors", les "responsabilitats compartides", les "societats creatives" i els "veínatges
turbulents"), el pes de cada eix de competencia política (el nacional i el social) pot ser
mes o menys rellevant i predominar un sobre l'altre; en conseqüéncia, el sistema de
partits cátala i espanyol pot concretar-se en diverses correlacions de forces mes o
menys favorables a modificar en extensió i intensitat la capacitat d'autogovern de
Catalunya; com que el nivell d'autogovern será mes o menys consistent, també, segons
el model de financament que porti associat, caldrá veure com aquest pot evolucionar
segons els canvis polítics previsibles; i, finalment, tal vegada, s'haurá de teñir en
compte quina seria la situado estratégica de la ciutat de Barcelona en els diferents
contextos i com pot incidir aquesta en l'autogovern de Catalunya. De la combinado de
tots aquests elements polítics en sortirá una relació d'elements que permeten
d'entreveure com pot canviar o no l'Estat de les Autonomies espanyol en els propers
anys i, en conseqüéncia, l'autogovern de Catalunya.

La comparado fina! d'aquests cinc escenaris europeus en Pámbit de la política
ha de permetre ordenar-los en funció de la seva capacitat per afavorir l'autogovern de
Catalunya.
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3.1. Els mercáis thomfants: l'amenaca mes seriosa per a l'autogovern de Catalunya

La política en els "mercats tñomfants"

En l'escenari deis mercats tñomfants, la política es caracterizará per l'existéncia
de dues grans contraposicions en el debat polític. En primer lloc, una nova elit política,
que compartirá uns nous valors basats en la tradició del liberalisme polític i económíc,
estará en el lloc que havia estat ocupat per la burocracia i els sindicats, tan importants
en el model de concertado social aplicat per a fer funcionar l'Estat social i democrátic
de dret. En segon lloc, hi haurá una dinámica de competido entre els interessos de les
regions i deis governs centráis, entenent com a tais els deis estats i el de la Unió
Europea.

Aquesta situado fluida portará a l'existéncia d'una "desigualtat de governanca"
segons ámbits territorials i grups socials, ja que n'hi haurá que disposaran mes recursos
per a defensar els seus interessos que d'altres. En aquest context, guanyaran molta
importancia els lobbies, les ONG monotemátiques i els mitjans de comunicado privats.
El nucli de la política reservada a l'Estat será la que es pot resumir amb l'expressió "llei i
ordre", és a dir, l'Estat com a garant de la seguretat. La gent, tendirá a retirar-se de la
vida pública perqué serán dominants aquests nous valors socials arrelats en la
desconfianca en l'acció col-lectiva; en un fort émfasi de la confianca en les capacitáis
d'un mateix; el materialisme i el consumisme; en la por a la inseguretat; en la
demonització de la mandra i en l'acceptació de l'exclusió social. Aquests canvis aniran
parells a una reduccio del sector públic a través de la phvatització de molts deis servéis
que fins ara prestava l'estat directament. El sector privat prendrá, dones, funcions
tradicionals del sector públic.

En l'ámbit de la Unió Europea, la reforma institucional será mínima i també hi
haurá un afebliment de les polítiques comunes. La conseqüéncia será una
"nacionalitzacíó" de la política agraria comuna, és a dir, els estats membres de la UE
recuperan les competéncies sobre aquesta qüestió. Juntament amb els canvis en
l'orientació del PAC, hi haurá retalls profunds deis Fons Estructuráis i, en definitiva, la
UE esdevindrá mes aviat - i tan sois- una área de lliure corriere. La Comissió Europea
veurá reduída la seva funció a ser una autoritat del Mercat Únic. Així mateix, la
cooperació policial intergovernamental es limitará. Aquest nou esquema permetrá,
perqué té menys contingut polític, una ampliado de la UE mes ambiciosa i periodificada
en el temps: primer els deu Estats de l'Europa Central i Oriental, seguits de Xipre i
Malta, els estats restants de Tarea europea de lliure comerc (EFTA) i, finalment,
Turquía.

En conclusió, els mercats triomfants dibuixen un panorama en el qual la idea del
mercat haurá triomfat per damunt del paper redistributiu de l'Estat del benestar i, a mes,
ho haurá fet de tal manera que no hi ha cap model alternatiu possible.
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L'autogovern de Catalunya: poc mes que una gran diputado provincial en una situado
de replegament de les institudons publiques

En un context on triomfi el liberalisme económic i polític i on els valors socials
dominants es fonamentin en l'individualisme i la recerca del propi profit, no és esperable
que l'autogovern de Catalunya pugui avancar cap a fer-se mes sólid. Ans al contrari,
existeixen elements per a sostenir que, davant l'intent de desmantellar parts importants
de l'Estat -amb el poder autonómic cátala indos-, no hi hagi una capacitat de reacció
ciutadana, perqué no interessa mobilitzar-se en la defensa deis béns collectius.

El conflicte polític, en aquest escenari, haurá baixat molía intensitat en les dues
clivelles mes rellevants. En efecte, tot i que l'eix nacional será present, l'eix esquerra-
dreta será el mes destacat, si bé amb la particularitat que el triomf deis valors favorables
al lliure-mercat i desfavorables a un estat redistribuídor de la riquesa será gairebé
inapelable. Aixó no vol dir que no hi hagi uns minoritaris sectors polítics que pretenguin
moure's per defensar els sectors exclosos, pero la seva capacitat per a canviar les
coses será mínima. El capitalisme sense cap mena de limitacions será un fet i els partits
d'esquerres viuran les seves hores mes baixes, tant a Catalunya com en el conjunt de
l'Estat espanyol. L'esquerra estará desorientada ideológicament i sense capacitat de
trabar una alternativa viable i acceptable dins del sistema.

Quant a l'altre eix de competencia política, el nacional, en aquest escenari tindrá
un pes relativament secundan. La majoria de la gent haurá assumit els valors dominants
i no qüestionará seriosament el repartiment territorial de! poder a Espanya. El debat
sobre quin nivell de 1'administració ha de gestionar els pocs poders públics no és gens
atractiu, car les prioritats son altres: com guanyar diners i aprofitar-se de la bonanca
económica. Per aixó, l'autogovern de Catalunya no estará en els primers llocs del debat
polític. Amb tot, els catalanistes, en minoría, davant la perspectiva que els depara els
signes del temps tindran dos opcions al seu davant; o bé plegar la lluita reivindicativa o
bé radicalitzar-se com a fruit de la sensació del fracas a qué s'estan veient abocats.

Traduint aquesta tendencia política a l'esfera electoral, és previsible una
hegemonía de les forces del centre-dreta tant a Espanya com a Catalunya. Així, a les
Corts Generáis hi haurá una majoria suficient del PP, la qual cosa servirá per congelar
la dinámica de l'Estat de les Autonomies -en el millor deis casos per a l'autogovern de
Catalunya-, i per desmantellar bona part d'alló aconseguit durant els primers anys de
desplegament del procés autonómic, en les pitjors circumstáncies.

Davant d'aquesta orientado, el catalanisme, hegemonitzat pels sectors mes
moderáis i hereus d'una estrategia estrictament regionalista, no es plantejará fer cap
batalla frontal, ans voldrá participar deis beneficis que li podría reportar una
collaboració lleial amb el partít que controla el govern i que es beneficia d'aquesta
etapa de bonanca económica. Al mateix temps, pero, els sectors minoritaris del
catalanisme optaran, sense massa éxit popular, per la radicalització del discurs i de la
seva actuado. Hi haurá una forta tendencia a apellar ais sentiments nacionals mes
profunds, la qual cosa pot portar a moure's per un pendent del nadonalisme mes
etnicista, amb la conseqüéncia evident del foment d'una certa polarització de les
posicions sobre la identitat nacional.

Per altra banda, la poténda de Barcelona tendirá a perdre gas davant la
puixanca económica de Madrid, la capital de l'Estat. En efecte, en una situado en la
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qual l'Estat no fa gairebé obra pública i, encara menys, no es disposa a implementar
cap política reequilibradora, la poca inversió pública tendirá a fer-se allí on els lobbies
mes poderosos vulguin. I, ates que les grans empreses es van concentrant allí on ni ha
el poder polític de veritat, Madrid en sortirá clarament beneficiada enfront de Barcelona.
I ho fará en un doble sentit: perqué rebrá la poca inversió pública que s'arribi a realitzar
i perqué será el lloc que rebrá mes inversió privada. Aquest procés de creixement
económic de Madrid i la progressiva dificultat per a Barcelona seguirá la lógica de la
massa crítica, és a dir, un efecte de bola de neu positiu per a Madrid i negatiu per a
Barcelona. Si Barcelona va perdent terreny, Catalunya se n'anirá ressentint rápidament:
deslocalització d'empreses, de cervells i de persones de Catalunya cap a Madrid.
Catalunya anirá quedant en un ámbit cada vegada mes periféric de l'Estat espanyol i,
per tant, de la Unió Europea.

Davant d'aquest panorama, els poders públics de Catalunya tindran un escás
marge de maniobra per redrecar la situado perqué tots els elements hi jugaran en
contra. No sol s'hauria de combatre la quasi totpoderosa lógica del creixement
económic neoliberal, sino també l'escassa mobilització popular en defensa deis béns
collectius, passant perqué les institucions catalanes s'aníran quedant sense poder
polític en veure com el seu financament és clarament insuficient i les seves
competéncies son laminades per la desregulació (privatitzacions diverses, per exemple)
i per l'Estat. La Generalitat de Catatalunya será capac només de mantenir un paper
simbólic (pero, fins i tot en aquest ámbit, minvant) i, de fet, será una mena de gran
diputado provincial, encarregada de gestionar unes poques polítiques amb pocs
recursos.

3.2. Les cent flors: l'oportunitat agosarada per a un veritable avene en l'autogovern
de Catalunya •

La política en les "cent flors"

En aquest escenari, hom preveu que les regions i els municipis tindran una gran
capacitat de reptar els governs centráis respectius, fins al punt que s'estaria formant
una nova Edat Mitjana de ciutats-estat, com a resultat de la crisi de les grans
burocrácies i deis estats-nació. Fins i tot, és probable que s'assisteixi a la creado de
nous estats a Europa.

La ciutadania tindrá un nivell de participado alt en la política de l'ámbit que li és
mes proper: el local. Per contra, la participado en altres nivell será molt menor, la gent
es desentendrá i mostrará prou apatía en l'ámbit estatal i europeu, especialment en els
grans estats. Vinculada a aquest procés de distanciament, la desconfianca en el govern
de l'estat i en les grans empreses (incloent-h¡ les deis mitjans de comuniació) anirá en
augment, sota formes de desobediencia, evasió fiscal, boicots i abstenció electoral.

L'Administració central será molt incapac d'abordar la seva propia reforma. Tant
és així, que hi haurá una irrelleváncia creixent de la burocracia, ja que les funcions
publiques tendiran a ser fetes per associacions i organitzacions privades, en el marc de
la consolidado de nous valors, vinculáis a la idea de solidaritat local i a petita escala.
Quant a la Unió Europa, no tan sois no hi haurá cap reforma institucional, sino que hi
haurá un afebliment de les polítiques comunes, especialment la Política Agraria
Comuna, que es veurá molt reduída, per abséncia d'un esquema pressupostari estable.
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Aquest procés pot marcar una tendencia envers la semiseparació d'alguns Estats
membres o fins i tot la seva retirada. No obstant aixó, ni pot haver una ampliado petita
de la UE, amb la incorporado de quatre Estats de l'Europa Central, mentre que una
posterior ampliado queda congelada.

L'autogovern de Catalunya: la superado de fet del marc constitucional espanyol i la
creado del "quasi" Estat Cátala Uiure associat al Regne d'Espanya

L'escenari de les cent flors dibuixa un salt qualitatiu molt important en
l'autogovern de Catalunya perqué preveu, fíns i tot, el procés de creació de nous estats
a Europa. Tanmateix, aquest no será el cas de Catalunya perqué aixó hauria de
comportar la modificado de la Constitució espanyola i aixó no és posstble si un deis dos
grans partits d'ámbit estatal s'hi oposa frontalment. No obstant aquesta clara limitado,
l'autogovern de Catalunya avanca per una via de tacto, és a dir, per la via deis fets
consumats per la capacitat que té un catalanisme renovat i majoritari a Catalunya de
condicionar la política espanyola.

De les dues clivelles presents en el sistema polític, la clivella representada per
l'eix esquerra-dreta será secundaria enfront de l'altra perqué els valors postmaterialistes
hauran avancat moltíssim fins al punt de ser hegemónics i quasi indiscutits. Juntament
amb la crisi del sistema polític basat en els grans Estats-nació, el redescobriment de la
política mes propera al ciutadá jugará a favor de la tesi fonamental del catalanisme:
Catalunya, una comunitat petita en el context d'Europa, té dret a autogovernar-se.

La majoria deis partits catalans, per apuntalar la legitimitat del sistema polític en
el seu conjunt i guanyar-se el vot deis ciutadans en particular, optaran per una
estrategia orientada a aconseguir i a mantenir el máxim poder per a les institucions
catalanes (Generalitat i ajuntaments), perqué son les poques institucions que teñen
alguna probabilitat de donar una resposta acceptable a les demandes socials, un cop el
govern central espanyol es va quedant cada vegada mes allunyat i desprestigiat.

Els valors dominants en aquest escenari reviscolaran el sentiment de pertinenca
a l'ámbit territorial mes proper que, per alguns, será el municipi i, per altres, será
Catalunya. Aquesta diversitat previsible de lleialtats polaritzará la societat catalana,
perqué "els conflictes entre les autoritats catalanes i les de les grans ciutats competirán
per defensar el seu poder. Especialment virulent será la contraposició entre la
Generalitat i la ciutat de Barcelona, fins al punt que podría posar en perill aquest nou
"micro-renaixement" cátala. La ciutat de Barcelona, cada cop mes competitiva i en una
clara expansió económica, no voldrá quedar supeditada al govern de Catalunya perqué
tem que la resta del país li sigui un pes. Per la seva banda, les autoritats de la
Generalitat voldran que Barcelona actuí com el que és, la capital de Catalunya.
Finalment, l'acord es podrá assolir perqué Barcelona necessita d'un territori d'influéncia
mínimament ordenat en una xarxa de viles i ciutats mitjanes que li serveixi de coixí, i
perqué les autoritats catalanes no poden posar en perill la bonanca de la ciutat-far que
ha de culminar la cohesió territorial del país. Una eventual sortida a aquesta
confrontado ideológica bé podría ser la reconstitució institucional de l'Área
Metropolitana de Barcelona, extingida el 1987 per voluntat de CiU, allegant que podia
esdevenir una mena de contrapoder a la Generalitat.

Així mateix, la polarització en aquest eix nacional també s'agreujará perqué la
minoría espanyolista, davant l'eclosió del nacionalisme cátala, considerará amenacat el
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seu estatus a Catalunya i reaccionará amb una certa contundencia, intentant mobilitzar
els seus potenciáis membres en base a un discurs etnicista. Malgrat les demandes
d'aquesta minoría perqué l'Estat de la seva nació de referencia (Espanya) els defensi, el
catalanisme és tan potent que no obtindran cap resposta satisfactoria per a ells. A mes,
la majona de la gent interpellada per aquests moviments neoespanyolistes s'adonaran
que els seus interessos passen per consolidar les institucions del lloc on tan bé viuen.

Com a conseqüéncia d'aquest escenari, els partits catalanistes serán majoritaris
a Catalunya i decisius a Espanya per a formar govern, i posaran tota la seva capacitat
de pressió per modificar, a través de la llei, l'abast de l'autogovern de Catalunya.
Diverses liéis orgániques serán revisades i donaran moltes mes competéncies a
Catalunya i a aquelles Comunitats Autónomes que hauran seguit Téstela deixada per
l'acció política del catalanisme. Aquesta tendencia, comuna arreu d'Europa en aquells
territoris amb una certa capacitat legislativa ja existents a fináis del segle XX, es
reforcará grades a la mobilització de la gent.

Com a resultat d'aquest canvi d'actituds i de política, Catalunya aconseguirá un
model de financament que donará satisfacció a les velles demandes del catalanisme
des del segle XIX. Els ciutadans de Catalunya volen que els seus impostos es quedin a
Catalunya (on han estat recaptats) i aquesta demanda es traduirá en la implantació de
mecanismes semblants al Concert Económic base, que s'ha estat aplicant en els
darrers vint-i-cinc anys a la Comunitat Autónoma Basca. El fet que Pesforc fiscal deis
catalans quedi en mans de les institucions catalanes permetra que aqüestes tinguin una
suficiencia financera com no havien tingut mai, malgrat tots els problemes de frau fiscal
que aleshores existirán arreu d'Europa. Amb els nous recursos, ben invertits en el país,
Catalunya consolidará la seva confortable posició no únicament en el si de l'Estat
espanyol sino també en el conjunt de la Unió Europea. S'iniciará un procés
retroatimentat que permetra Penvolada de 1'economia catalana i, en conseqüéncia, del
grau de benestar i desenvolupament de la societat catalana.

En l'escenari de les cent flors, Catalunya haurá esdevingut una mena d'Estat
Lliure associat al Regne d'Espanya perqué tindrá una gran i veritable autonomía política
sense trencar formalment els Itigams polítics amb la monarquía espanyola. Aquest
esquema estará consolidat perqué tindrá el suport de la majoria de la poblado i perqué
estará en consonancia amb alió que está passant arreu d'Europa, on els territoris on hi
ha una poblado cohesionada al voltant d'una identitat i un projecte polític hauran
aconseguit un nivell similar d'autogovern.

3.3. Les responsabilitats compartides: l'avenc i consolidado de l'autogovern a canvi
de la renuncia definitiva a augmentar-lo

La política en les "responsabilitats compartides"

En l'escenari de les responsabilitats compartides a Europa, hi haurá una
dinámica de contraposició entre els nous polítics i els vells burócrates. La UE abordará
amb éxit una ambiciosa iniciativa per a la reforma del sector públie seguint la lógica del
principi de subsidarietat a tots els nivells: europeu, estatal-nacional, regional i local.

Hi haurá una minoría important de "cíutadans actius", que serán capacos de
condicionar la vida política i social i generar un ampli consens per a la reforma del
sector públie i de les institucions socials, d'acord amb els principis de la
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descentralització, transparencia, responsabilitat i subsidiarietat. En aquest context,
s'incrementará el paper jugat pels mecanismes de control i avaluado relatius a la
reguiació i la implementació, parallel a un encongiment deis ministeris tradicionals. Peí
que fa a la Unió Europea, hi haurá una reforma institucional inicial limitada i una primera
ampliado ais deu estats de l'Europa Central i Oriental, Xipre i ta resta deis Estats de
I'EFTA. Amb posterioritat, s'abordará la reforma de les institucions europees i es
reforcaran les noves polítiques comunes (exteriors i seguretat, justicia i governació). Al
mateix temps, s'implementará una descentralizado en la implementació de les
polítiques i s'incrementará el pressupost de la UE. La Comissió será reformada en base
al principi del vot collegiat, i el Tribunal Europeu de Justicia será substituít per "Jurats
populars europeus".

L'autogovern de Catalunya: la transformado del Regne d'Estat en un estat federal amb
alguns continguts asimétrics

L'escenari plantejat a les responsabilitats compartides suposará la implementació
de molts deis principis vinculats amb la tradició de l'esquerra demoliberal i del
federalisme, com ara la transparencia en el funcionament de 1'administració pública, els
principis de subsidiarietat i descentralització en el repartiment territorial del poder, la
responsabilitat individual, el deure de cooperar, la defensa de les polítiques de
protecció social deis menys afavorits, el diáleg i la concertado entre els actors implicats
en les polítiques, per dtar-ne alguns.

En aquest marc, tot i que els temes vinculats a la clivella social ocuparan els
primers llocs de l'agenda pública, aquells relacionáis amb la nacional tampoc no serán
negligits. A mes, tots ells serán tractats des d'una voluntat integradora, amb la qual cosa
el grau de polarització social haurá baixat molts enters. El consens i la concertado entre
les parts será molt elevat, alhora que promogut des de la tradició de les esquerres, si bé
renovada. El socialisme liberal (en la línia encetada pels laboristes británics en la
darrera década del segle XX) será al govern grácies a un suport electoral considerable,
que li donará confortables majories tant a Madrid com a Barcelona. No obstant aixó, en
el Parlament de Catalunya, per la persistencia de la clivella nacional, la majoria
socialista comptará amb el suport minoritari del catalanisme d'esquerres, que haurá
apostat per reforcar els socialistes a canvi que l'Estat espanyol avanci cap al
federalisme.

En el catalanisme tornaran a dominar els principis sorgits en els seus orígens
ideológics, de tal manera que destinará els seus esforcos a transformar l'Estat espanyol
en un estat federal. Per assolir aquest objectiu, el catalanisme majoritari buscará
l'alianca estable amb l'esquerra espanyola per trobar una sortida al contenciós nacional
que sigui satisfactoria per al máxim nombre de persones. L'acord es concretará en un
doble pacte, a Madrid i a Barcelona, que estará orientat a anarfederalitzant l'Estat, si bé
sense canviar substancialment la Constitució espanyola. A canvi que el catalanisme
accepti sense restriccions el marc espanyol, les autoritats espanyoles estaran
disposades a fer seves part de les reivindicacions del catalanisme en la línia de
considerar l'Estat com a plurinacional i plurilingüe. Així mateix, en el catalanisme hauran
triomfat les tectures mes cíviques d'aquest nacionalisme, que assumirá un concepte
d'identitat nacional catalana menys etnicista, ja que considerará catalanes totes
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aquelles persones que viuen a Catalunya amb independencia deis referents culturáis
ais quals s'adscriguin privadament.

La ciutat de Barcelona es beneficiará d'aquesta visió de l'Estat espanyol plural.
Ja no será percebuda com a eventual competidora de Madrid, sino que será
considerada una collaboradora del progrés general espanyol. El govern de l'Estat
distribuirá millor la inversió pública, amb la finalitat d'impulsar un desenvolupament
económic i social de l'Estat amb un enfoc multipolar, trencant una vella tradició
centralista i unipolar, al voltant de Madrid. Així dones, Barcelona consolidará el seu
paper de capital de Catalunya, juntament amb el seu paper de cocapital de l'Estat
espanyol. Barcelona viurá una época de dinamisme social, cultural i polític, com feia
décades que no passava.

En la lógica del principi de subsidiarietat i la descentralització, l'Estat de les
Autonomies rebrá un fort impuls en direcció a un model federalitzant. El primer pas será
l'aprovació d'un nou model de financament autonómic que garantirá la suficiencia
financera i una veritable corresponsabilitat fiscal de les Comunitats autónomes, alhora
que també es dissenyará un model de financament -sota aquests mateixos principis-
per al món municipal. El nou model de financament suposará l'eliminació de les
diferencies, quant ais resultáis, que hi ha en els diners per capita que teñen a disposició
cada govern autonómic segons si seguien el régim comú o el régim foral.

L'Estat de les Autonomies prendrá una fesomia federal, si bé seguint una lógica
bastant igualitaria; totes les comunitats autónomes tindran la possibilitat d'accedir a les
mateixes competéncies si aquesta és la seva voluntat. Ara bé, si algunes comunitats no
volen anar tan lluny, aixó no suposará un alentiment per aquelles comunitats on sí hi ha
una majoria favorable a reforcar i augmentar l'autogovern autonómic. En aquest mateix
sentit, la descentralització continuará amb la transferencia de competéncies de les
autonomies cap ais municipis, amb el resultat que el poder estará molt mes repartit i
mes proper ais ciutadans.

Tot aquest procés es fará d'una manera ordenada i, sobretot, pactada entre les
parts. El repartiment del poder territorial no será resultat de la capacitat de pressió d'un
partit minoritari sobre un de majoritari que necessita suport parlamentan a Madrid, sino
del convenciment que la millor manera de servir al ciutadá és evitar al máxim els
conflictes.

3.4. Les societats creatives: l'autogovern de Catalunya vigent es referma sense cap
progrés substancial

La política en "les societats creatives"

En l'escenari de les societats creatives, la situació política s'emmarca en un
seguit d'aixecaments i revoltes violentes en un cert nombre de paísos, causats pels
plans coordinats en l'ámbit de la UE de retallar la protecció social i contra la racionalitat
económica prevalent fins aleshores. Com a reacció popular a aquests intents, es
crearan fórums d'ámbit europeu per discutir el futur de les societats euroepees. El
resultat previsible será una crisi i una reforma deis estats-nació al voltant de les
prioritats socials i ecológiques. Subsegüent a aquest període de protestes socials, n'hi
haurá un d'increment de la participado a la comunitat i a la vida política, en el qual
tendiran a teñir una creixent importancia els "empresaris" socials, que es coordinaran en
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xarxa al llarg d'Europa. El resultat d'aquest procés será la interpenetració entre el sector
públic i el no lucratiu privat. Les ONG tindran un paper mes actiu en la provisió de
servéis públics (educado, formado, assisténcia a les persones amb ingressos baixos).

Quant a la Unió Europea, aquesta viurá una reforma institucional limitada i una
ampliado reduída a cinc estats de l'Europa Central i Oriental, Xipre i Malta. L'ampliació
posterior es retardará perqué els paísos aspirants tindran dificultáis d'acomplir els
requisits que els marca la Unió, molt determináis per un fort desenvolupament de les
polítiques socials i medioambientals. Així mateix, la UE es reforca amb l'establiment de
politiques comunes de justicia i governació, pero tindrá mes dificultats per establir una
política exterior coherent amb els principis que regeixen a l'interior.

L'autogovern de Catalunya: l'aprofundiment de f'Estat de les autonomies en un marc
federalitzant

La clivella clarament dominant en l'escenari de les sodetats creatives será la
social. -La societat catalana no sois es polaritzará al voltant de les qüestions
socioeconómiques i les medioambientals, sino que la preocupado per un creixement
sostenible, tant socialment com ecológicament, será tan majoritária que hom podrá
referir-se a la vigencia d'un radicalisme roig-verd a Europa i, per tant, també a
Catalunya. Així mateix, la cohesió social será un valor preeminent, encara que vagi en
detriment del creixement economía El resultat será que aquelles forces polítiques que
hagin assumit la defensa de polítiques ecosocialistes serán al govern implementant-les.
En canvi, en aquest panorama, no és estrany que la clivella nacional esdevingui molt
mes secundaria.

El catalanisme continuará present en el seu vessant mes cívic, com a instrument
per afavorir la cohesió social tant preuada i la integració de tots els ciutadans en un
projecte polític comú i obert a tots. Ara bé, el pluralisme en aquest ámbit será molt
habitual: hi haurá gent que es pretendrá "anacional" i d'altres que continuaran pensant
que la comunitat nacional és un referent a no menystenir. Sigui quina sigui la posidó de
cadascú, aquest debat importará relativament poc, perqué el renaixement espiritual que
es percep que hi haurá en aquest escenari posará molt mes l'émfasi en elements
d'abast socioeconómic que incideixen directament en la vida quotidiana de les
persones.

•En aquest escenari, la ciutat de Barcelona, que ha anat acumulant una
¡mportant quantitat i qualitat de capital huma grades a la seva xarxa d'universitats i
altres centres de cultura, estará en dispcsició d'aprofitar-se'n positivament, juntament
amb la seva tradició de ciutat solidaria. Barcelona esdevindrá un pol d'atracció per a
molta gent que la considerará un model de ciutat rica culturalment i de convivencia
entre poblacions de diverses procedéncies i tradicions culturáis. Aquesta condició
estará afavorida per la coexistencia, sense conflictes importants, de dues grans
Ñengues d'ús públic i social prou estés (el cátala i l'espanyol), al costat de moltes altres
Ñengues vingudes amb la immigració mes recent. Aquesta atmosfera fará que
Barcelona sigui un lloc de confluencia de moltes persones d'arreu d'Europa sensibles
ais nous valors que s'estan imposant. Aquest procés servirá per generar una dinámica
molt favorable perqué la ciutat de Barcelona esdevingui un referent d'aquesta nova
Europa. Una conseqüéncia de l'esmentada evolució será que la distancia entre
Barcelona i la resta de Catalunya s'engrandeixi, ja que entre molts barcelonins
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s'accentuará la convicció que ser barceloní no implica necessáriament ser cátala.
Aquest desencontre pot jugar en contra de l'autogovern de Catalunya, perqué tenint
Barcelona un pes tant important en el conjunt del país, si la ciutat se'n desentén, el país
queda escapcat. Les autoritats municipals barcelonines apretaran per guanyar mes
competéncies davant el govern autonómic, la qual cosa podrá comportar un cert
augment de la conflictivitat en la política catalana.

Quant a l'autogovern, es pot albirar que, en no ser un tema de confrontado
política prioritari per a quasi ningú, quedará estancat. No s'avancará, perqué les
energies socials s'hauran destinat a lluitar per aturar un model de creixement neoliberal.
I un cop aconseguit aturar-lo i imposada una nova agenda política, les qüestions de
l'autogovern serán secundáries. Ara bé, el govern central espanyol tampoc no tindrá
forca ni voluntat per recuperar competéncies autonómiques a favor seu. Per tot plegat,
l'Estat de les Autonomies quedará bastant com és a inicis del segle XXI, si bé lleument
aprofundit perqué s'haurá defensat amb éxit que una millor implementació de l'Estat de
benestar es donará si la gent participa mes en els afers collectius. I aixó és mes
possible en el marc d'un estat descentralitzat que, en el cas espanyol, vol dir un Estat
de les Autonomies amb una certa lectura federalitzant. En aquesta mateixa línia, el
model de financament es basará en la corresponsabilitat fiscal i la transparencia, sense
que s'hagi vist la necessitat de canviar-lo substancialment.

3.5. Els veinatges turbulents: la supeditado de l'autogovem de Catalunya enfront de
la reemergéncia de l'estat-nació espanyol com a garant de l'ordre i la seguretat

La política en els "veinatges turbulents"

En l'escenari deis veinatges turbulents, els (grans) Estats-nació s'aprofiten de
l'amenaca de la seguretat per reafirmar l'autoritat governamental. La política que
s'instaura és la guiada peí principi de "llei i ordre". Hi haurá un canvi del centre de
gravetat polític envers el populisme de dretes que apellará a la idea de "la Fortalesa
Europa". Fruit d'aquestes circumstáncies polítiques, s'assistirá a una important
reiegitimació de l'Estat, que recuperará molts ámbits d'intervenció. Els ciutadans
optaran per la passivitat política, alhora que donaran un suport difús a rautoritarisme.
Els mitjans de comunciació de masses encorajaran la por a la diversitat i justificaran
l'orientació política que s'está donant. Simultániament, hi haurá un replegament de la
reforma del sector públic. La qüestió de la seguretat será prevalent sobre la
transparencia deis poders públics i, per tant, sobre la responsabilitat de les seves
accions. Així mateix, el centralisme reforcat desincentivará la flexibilització. Finalment,
es viurá una obsolescencia deis servéis públics tradicionals.

En l'ámbit de la Unió Europea, es limitará la reforma institucional inicial. En tot
cas, hi haurá una reforma un cop s'hagin superat els conflictes armats que hi haurá
hagut a les fronteres de la Unió, a inicis del segle. La reforma anirá en un sentit de
donar el poder a un Consell de Seguretat Europeu (integrat per Alemanya, Franca,
Italia, el Regne Unit i dos altres membres de la Unió seguint un criteri rotatori); es creará
una policía de frontera (Bordeuro) i uns servéis d'intelligéncia comuns. Així mateix, hi
haurá una reducció deis poders de la Comissió i del Tribunal Europeu de Justicia
perqué es reviscolará l'enfocament intergovernamental, assentat sobre el principi de la
sobirania nacional deis estats membres. Es preveu una ampliació de la Unió Europea a
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cinc estats de l'Europa Central i Oriental, mentre que una ampliado posterior s'allargará
molt en el temps. En resum, ni haurá una regressió en el procés d'unificació política
europea, enmig d'una preocupació creixent per la seguretat i la necessitat de protecció,
i aquest es veurá envoltat per un clima de conflicte serios amb l'entom extraeuropeu.

L'autogovern de Catalunya: la seva subordinado a un Estat-nadó espanyol reemergent
i reforgat en un context de conflicte internacional

En els veinatges turbulents, ni haurá un clima d'inseguretat a causa d'una
proliferació de conflictes de petita escala que comportará una creixent necessitat de
protecció per part deis ciutadans, la qual només podrá ser satisfeta pets estats-nació.
En el marc d'aquest reforcament deis estats, l'autogovern de Catalunya patirá una
laminado de les seves competéncies, perqué alió que importa mes no está en les mans
de les autoritats catalanes.

La clivella dominant será la social, on els sectors de centredreta son els
dominants. En efecte, els temes del debat social serán la seguretat, les polítiques de llei
i ordre, "de com controlar la immigració clandestina. Tots ells s'enfocaran des d'una
perspectiva de tradició mes autoritaria, menys garantista deis drets individuáis, és a dir,
en un marc que afavoreix els partits mes conservadors, neopopulistes. Amb tot, els
problemes socials serán tants que hi haurá una polarització social, que será reposta
des del govern espanyol amb mesures mes própies d'una democracia vigilada que no
pas d'un estat de dret i democrátic. Els partits d'esquerres estaran presos a contrapeu,
no aconseguiran trobar un discurs que, tot i mantenir-se en la seva tradició ideológica,
pugui satisfer les demandes de seguretat de la majoria de la poblado, partidaria de
sacrificar -encara que només sigui momentániament- la seva llibertat a canvi de
tranquiHitat. Per aquest motiu, aquests partits d'esquerres o bé estaran en declivi
electoral o bé hauran hagut de transformar-se tant que deixaran sense referent a una
minoría de l'electorat, que tendirá a radicalitzar-se en contra de com evolucionen les
coses vinculades a les llibertats civils.

La clivella nacional, si bé secundaria, també patirá un canvi profund en aquesta
nova situado. Tot i que continuará sent l'expressió de la diversitat d'identitats polítiques
mes o menys contraposades, aquesta divisoria s'haurá mutat: ja no será tant entre les
identitats nacionals catalana o espanyola (que continuará existint), sino que aquest
debat haurá quedat subsumit en la polarització entre la poblado de cultura occidental
(de tradició judeocristiana) i la de cultura origináriament extraeuropea, sobretot islámica.

El nacionalisme, tant cátala com espanyol, s'orienta cap a uns plantejaments
molt mes étnics i amb una clara voluntat excloent. Tot plegat comportará l'emergéncia
de diverses conseqüéncies. En primer lloc, hi haurá una rebrotada en les diferencies
entre el catalanisme i l'espanyolisme, ja que les posicions mes integradores hauran
cedit el lloc a les mes excloents. En segon lloc, dins del catalanisme, els sectors mes
moderats optaran per buscar una entesa amb el govern espanyol, que és qui, al
capdavall, els pot garantir millor la preservado deis seus interessos. Davant deis riscos
que assetgen el conjunt d'Europa, la discussió del repartiment del poder territorial dins
de l'Estat espanyol, per a aquests sectors, esdevé bastant irrellevant. La recuperado de
poder de l'autonomia per part del govern espanyol, en nom de la defensa i la seguretat i
encara que es plantegi provisional en el temps, no és vista com un perill serios. Per
contra, els sectors mes progressistes del catalanisme defensaran amb dificultats
t'argument que tot plegat pot significar una disminució important i definitiva de
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l'autogovern de Catalunya. Tot i les denuncies no aconseguiran elaborar un discurs
creíble en la defensa de l'autogovern de Catalunya, perqué amb un context béllic a les
fronteres de la Unió Europea no sembla que sigui un bon moment per discutir massa
coses. Així mateix, el discurs mes cívic del catalanisme d'esquerres no será prou
poderos per vencer les tendéncies xenófobes que la situació interna i externa está
incentivant.

Aquest context d'inestabilitat política reforcará encara mes la capitalitat de
Madrid enfront de Barcelona. Mentre que Madrid es beneficiará d'aquest
redescobriment del poder de l'Estat central, Barcelona anirá quedant enrera com a
ciutat secundaria, peí fet de no ser seu de cap poder polític estatal. La subordinado de
Barcelona, a banda de donar-se en el camp simbolicopolític, es confirmará,
conseqüentment, en l'ámbit de l'economia.

A banda que la inversió pública será escassa en els terrenys que mes convenen
a Barcelona (en capital huma, en infraestructures, per exemple), el sistema de
financament autonómic no haurá millorat. En termes quantitatius, hi haurá una restricció
propia deis temps de crisi i, en termes qualitatius, la major part del pressupost de la
Generalítat anirá destinada a cobrir les necessitats mínimes del funcionament de
('administrado, sense que es puguin destinar recursos a fer polítiques socials que
apaivaguin els conflictes socials emergents.

El resultat de tot aquest panorama será que l'autogovern de Catalunya será mes
nominal i simbótic que no pas real. La Generalitat será un organisme mes equiparable a
una gran diputado provincial, encarregada d'aplicar unes polítiques, les línies básiques
de les quals s'hauran deddit a Madrid.

4. L'ordenació deis escenaris segons el nivell d'autogovern de Catalunya previsible en
cadascun d'ells

Per a concloure aquesta análisi, és interessant entrar a valorar quin és l'escenari
que pot garantir mes autogovern per a Catalunya.

Partint que les respostes no poden ser definitives, car hi ¡ntervenen molts factors
en cadascun deis escenaris, a partir deis elements consideráis, no es pot ser taxatiu
sobre quin és l'escenari que dona mes autogovern de Catalunya i, encara menys, quant
"autogovern" de mes que els altres. Així mateix, caldrá teñir en compte el grau de
consol idació que cada escenari preveu per a l'exercici de l'autogovern estimat. En
efecte, es podría donar el cas d'una situació en la qual Catalunya assoliria cotes molí
altes d'autogovern, pero en un context polític que mena a considerar que no pot durar
molt de temps, perqué les forces contraríes poden actuar amb rapidesa. Per tot plegat,
pero, sí que és possible aventurar una ordenado deis escenaris segons l'autogovern
previst, sense detallar la distancia que hi ha entre cadascun d'ells.

L'escenari deis mercats tñomfants dibuixa el panorama mes dolent per a
l'autogovern de Catalunya per diverses raons. En primer lloc, perqué albira una
disminució important del pes del sector públic en tots els ámbits, especialment en
aquells que fan referencia a l'estat del benestar i que, a mes, son el nucli de les
competéncies de gestió que té l'autogovern de Catalunya. En segon lloc, perqué els
valors de la societat catalana en aquesta situació se centraran en qüestions mes
materials i mes properes ais interessos dírectes deis ciutadans, els quals no estaran
massa disposats a perdre temps i diners per aconseguir els béns collectius, seguint la
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lógica de l'acció col-lectiva. Segons aquesta lógica, el mes racional per a un individu és
no mobilitzar-se per aconseguir una cosa que Pacció col-lectiva pot guanyar sense el
seu concurs i del gaudi de la qual no en podrá ser exclós. Per tant, en una situado amb
estat tendent a mínims, en un context ideológic neoliberal i en el marc d'una gran
desmobilització ciutadana, l'autogovern de Catalunya és previsible no tan sois que no
avanci gens, sino que té bastants números per retrocedir.

En segona posició hi ha l'escenari deis ve'inatges turbulents, caracteritzat
básicament per un refermament del poder de l'Estat entes com el del poder central, ja
que és l'ámbit de poder mes capacitat per donar la seguretat que els ciutadans
reclamen. En aquesta situado, l'autogovern de Catalunya podría retrocedir lleument o,
en el millor deis casos, pot quedar-se on és. És totalment descartable que hi hagi una
evolució cap a l'augment de l'autogovern de Catalunya perqué, en temps de tribulacions
i conflictes, no és esperable que aquesta qüestió susciti massa suport popular, per
raons de prudencia. La Generalitat, com a expressió de l'autogovern de Catalunya,
quedará en una posició clarament subordinada i sense cap recurs per pressionar a
favor d'un desplegament mes intens de les seves competéncies.

En tercer lloc hi hauria l'escenari de les societats creatives, on l'autogovern de
Catalunya podría arribar a avancar lleument, aprofundint en un sentit federalitzant
l'Estat de les Autonomies previst a la Constitucio espanyola de 1978. La preocupado
majoritária de la poblado estará en temes mes propis de la cíivella social i els de la
clivella nacional serán deixats en segon terme. En un context de radicalisme roig-verd,
s'estendrá ampliament la idea que el nacionalisme (sense fer massa diferencies entre
l'estatal i de les nacions sense estat) és perillos perqué divideix les persones. La
legitimado de les demandes de mes autogovern per a Catalunya podrá ser qüestionada
amb molta mes facilitat. Tanmateix, aquesta nova cultura política no será neocentralista,
sino mes aviat el que es podría etiquetar com a "postnacionalista". Així, en nom d'una
major eficacia i eficiencia, l'Estat de les Autonomies podría prendre un rumb
federalitzant, traspassant algunes competéncies a les comunitats autonómes, pero
sense arribar a plantejar una reforma de carácter federal que podría originar diferencies
entre les persones segons els territoris on visquessin.

Finalment, queden quasi empatáis els dos darrers escenaris. En ambdós,
l'autogovern de Catalunya fa un salt important endavant, tot i que sempre s'ha
contemplat la restricció que la Constitucio espanyola no será reformada a causa de la
resistencia d'una part important de l'electorat espanyol. Així, el canvi será a partir de les
Neis i per la propia dinámica política. En principi, l'escenari de les centflors garantiría un
nivell d'autogovern mes alt per a Catalunya que no pas el de les responsabilitats
compartides.

També és cert, no obstant, que en el primer cas, l'autogovern seria molt mes
precari que no pas en el segon. En efecte, en les cent flors, l'autogovern de Catalunya
s'augmentaria grades a la potencia del catalanisme, tant al mateix país com en el si de
l'Estat espanyol. El catalanisme tindria la forca per arrencar concessions de l'Estat
central i, grades a elles, Catalunya podría esdevenir com una mena d'estat lliure
associat al Regne d'Espanya. En aquest escenari, no és descartable que la Generalitat
de Catalunya es financií a través d'un pacte fiscal equivalent al Concert Económic base,
tingui totes les competéncies en policía, augmenti en competéncies en tots els ámbits
de l'Estat del benestar (en ensenyament, sanítat i servéis socials), esdevenint-ne
l'autoritat única en el seu territori.
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Peí que fa a les responsabilitats compartides, l'autogovern de Catalunya també
podría arribar a ser molt mes important del que és a inicis del segle XXI. Potser no ho
seria tant com en l'escenari anteriorment descrit, pero sí que sembla que estaría mes
consolidat. La rao és la següent: l'augment de competéncies estaría pactat entre les
autoritats catalanes i les autoritats centráis espanyoles, de tal manera que no estarien
qüestionades durant molt de temps. Com a contrapartida de consolidar un autogovern
important per a Catalunya, el catalanisme hauria de renunciar per algunes generacions,
si no definitivament, a assolir alió a que té dret qualsevol poblé, que és a autogovernar-
se sense cap impediment extern. En les "responsabilitats compartides", s'adoptaria un
model de repartiment territorial del poder basat en els principis del federalisme
homogeni, similar a l'aplicat ais Estats Units d'Ámérica. La conseqüéncia seria, dones,
que la unió de l'Estat espanyol es reforcaria moltíssim i haurien de quedar ajornats els
objectius mes ambiciosos per a Catalunya.

24



25



trets generáis
Ex esquerra-dreta

Eix nacional

Sistema partits

capítalitat BCN

Finan?, autonómic

Estat Autonomies

AUTOGOVERN

ESCENARIS EUROPA 2010 i L'AUTOGOVERN DE CATALUNYA
MERCATS

TRIOMFANTS

Clivella dominant.
Els valors de centre-dreta
dominants. (neoliberalisme)
L'esquerra desorientada.
Clivella secundaria.
Nacíonalisme étnic, com a
reacció.
Majoria a Catalunya: CiU-PP.
A l'Estat espanyol, majoria PP.
Política consensual, no sembla
haver-hi alternativa

Subordinado, poca resistencia
davant Madrid.
Poca inversió pública

Restriccíons

Simbólic
Diputació gran

retrocés important

LES CENTS FLORS

Clivella secundaria.
Els valors centredreta
dominants.

Clivella dominant
Nacionalísme étnic.

A Catalunya, majoria CiU-
ERC.
A l'Estat espanyol, les mínories
polítiques serán importants.
Polarització, reacció etnicista
espanyola a Catalunya.
BCN, perfil propi, pero
están cament.
Conflicte BCN-resta Catalunya.
Importancia del municipalisme.

concert económic
conflicte

conflicte.
Assimetria, Catalunya Estat
associat

avene

RESPONSAB.
COMPARTIDES

Clivella principal.
Els valors d'esquerra
dominants, vessant
demoliberal.
Clivella prou rellevant.
Nacionalisme cívic

A Catalunya, majoria PSC-
ERC.
A l'Estat espanyol, PSOE
Política de consens,
catalanisme transversal.

BCN, perfil propi: cocapital
espanyola pero capital de
Catalunya.
Dinamisme

nou model: corresponsabilitat
plena

Federalisme.
Estat federal.

avene

SOCIETATS
CREATIVES

Clivella dominant.
Els valors de l'esquerra
dominants, vessant
ecosocia lista.
Clivella secundaria
Nacionalisme cívíc

A Catalunya, majoria PSC-IC.
A l'Estat espanyol, PSOE.
Tensió social.

BCN, perfil propi

continuítat actual

Estat autonomies
aprofundit.
Lectores federa I itzants

avene lleu

VEINATGES
TURBULENTS

Clivella dominant.
Els valors de la dreta
dominants.

Clivella secundaria.
Nacionalisme étnic.

A Catalunya, majoria CiU-PP,
amb un pes mes fort del PP.
A l'Estat espanyol, PP
hegemonía
Polarítzació política i social.

BCN en un paper de
subordinació, Madrid poder
polític.

Continuítat actual, si bé amb
restriccions

"Simbólic"
Diputació gran.
Augment poder estat.

retrocés lleu
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CAPÍTOL 12.

L'Eurppa del 2010 i Catalunya: ámbit de l'autogovern

Neus Torbisco

1. Introducció: delimitació i objecte de la prospecció

La reconstrucció de diversos escenaris possibles per a TEuropa del 2010

realitzada per la Unitat d'esiudis de prospectiva de la Comissió Europea posa de

manifest una peculiar característica del concret moment historie que vivim

els europeus en aquest mici de segle: la ¿ndefmició de les tendéncies

polítiques i socio-económiques que podrien acabar imposant-se al llarg de

les properes décades.

D'una banda, la indeterminado del futur próxim en el nostre ámbit

geográfíc que es desprén de les diferents variables seleccionades en el

disseny deis escenaris resulta especialment interessant des d'un punt de vista

teóric. Foques vegades els experts o analistes de diferents disciplines

científiques es troben en disposició de realitzar, o bé d'avaluar, un estudi

d'aquesíes caracterís tiques i de pronunciar-se sobre les potenciáis

implicacions de seguir uns determináis patrons de desenvolupament social i

institucional. D'altra banda, la magnitud de les diferencies entre els escenaris

considerats com a viables posa de manifest la necessitat d'una reflexió

collectiva mes profunda entom a les bases del futur que volem construir

per a les nostres societats. En aquest sentit, iniciatives com les de la

Comissió Europea teñen la virtut de fomentar aquest exercici de debat que



permet avaluar anticipadament les conseqüéncies de projectar cap al fu tur

un entramat de practiques i tendéncies que existeixen en el present en major

o menor grau.

L'objectiu d'aquest article és contribuir al projecte L' Europa del2010 i

Catalunya, impulsat per la Fundació jaume Bofill, examinant els cinc

escenaris continguts al document de la Comissió Europea des del punt de

vista de la seva repercussió en termes d'autogovern en les anomenades

"nacions sense Estat", com Catalunya. Concretament, Tinterrogant que guia

Testudi és el següent: quines serien les perspectives de l'autogovern cátala en

la hipótesi que es consolidessin els escenaris plantejats? Aquesta análisi es

realitza des d'una perspectiva teórica de carácter genénc, apuntant, mes que

detallant, les transformacions jurídiques que requeriría l'eventual

consolidació deis diferents escenaris en el marc competencial actualment

vigent. L'interés es centrará prioritáriament en avaluar les dinámiques que

previsiblement s'establirien entre els diferents actors polítics implicats a cada

context.

Cal advertir que, amb la finalitat d'aportar elements de judici per tal de

contrastar quin o quins d'aquests escenaris ofereixen mes possibilitats peí

desenvolupament de l'autogovern, es prestará especial atenció al primer, el

deis "mercats triomfants", i al tercer, el de les "responsabilitats

compartides". La prominencia del contrast entre aqüestes dues perspectives

de futur permetrá, en primer lloc, plantejar alguns problemes generáis en

relació amb el model d'integració europea. L'émfasi especial en aquesta

qüestió es justifica, básicament, perqué l'emergéncia definitiva de la UE com

a actor polític central al llarg d'aquesta década pot ser, al meu entendre, un

deis factors que mes impacte poden exercir en l'evolució de l'autogovern de

Catalunya. En segon lloc, possiblement aquesta sigui la comparado que



millor pot captar i il- lustrar la relleváncia d'assegurar els pre-requisits

necessaris per tal que comunitats polítiques subestatals com la nostra

estiguin en condicions per exercir o ampliar les seves competéncies

polítiques.

Inicialment, s'assumeix que les característiques centráis que

identifiquen cadascun d'aquests escenaris son plausibles. No obstant aixó,

determinats elements propis del nostre particular entorn sociopolític i

institucional poden generar dubtes raonables sobre les possibilitats reals

que determinades tendéncies arribin a consolidar-se efectivament. Per tal

d'avaluar la versemblanca d'alguns deis escenaris, s'assumeix la relativa

estabilitat d'alguns factors clau. Per exemple, es pressuposa que les

tradicionals aspiracions a rincrement de Pautogovern i a la preservació de la

identitat cultural per part de la major part de la comunitat catalana seguirán

existint, condicionant de manera rellevant la particular correlació de forces

polítiques que pugui imposar-se a Catalunya després de les properes

eleccions autonómiques. De la mateixa manera, es parteix de la base que el

marge en qué l'autogovern cátala pugui incrementar-se estará en funció de

com s'interpreti el marc constitucional vigent, és a dir, de l'evolució de la

concepció actual de PEstat de les Autonomies en un sentit mes o menys

flexible: Donada la posició actualment dominant en els dos partits estafáis

majoritaris (PSOE i PP), en principi seria poc realista pensar en vies com la

reforma constitucional per tal de satisfer les demandes de major autonomía

de certes Comunitats Autónomes.

També cal teñir en compte l'existéncia d'altres condicionants

"externs", per dir-ho així, que poden incidir de manera determinant en la

relativa priontat que s'atorgui al tema de l'autogovern i, en general, a la

representació institucional de les minories nacionals en 1' agenda política



tant a Espanya com a Europa. Sense anar mes enllá, la situado

d'inestabilitat internacional sorgida a partir deis trágics esdeveniments de

l'onze de setembre de 2001 ais Estats Units ha accentuat la desacceleració

económica, reduint fortament les expectatives de creixement previstes a

Europa, i ha provocat certes ruptures importants en l'equilibri de l'ordre

polític internacional assolit a la darrera década del segle XX. Tot i que és

difícil preveure quines serán les conseqüéncies a llarg termini de les mesures

adoptades per combatre les noves formes de terrorisme, hom podria pensar

que valors com la seguretat i el creixement economic tornaran a centrar les

preocupacions de bona part de la ciutadania a Occident. El reforcament

d'aquesta tendencia podria conduir a abandonar els anteriors esforcos

polítics per tal de fomentar valors com la solidaritat, els drets humans i la

diversitat cultural. En cas de produir-se aquesta ruptura, augmentarien les

possibilitats de consolidació d1 aquells escenaris mes regressius. No obstant,

com s'exposa a les conclusions, aqüestes previsions son mes que discutibles

si tenim en compte el reforcament de l'activisme d'una societat civil cada

vegada mes organitzada entorn a problemátiques que superen el marc

estatal. En aquest sentir, queda un espai per a roptimisme.

A continuació s'examinen els cinc escenaris hipotétics i les seves

repercussions en l'esfera de l'autogovern de Catalunya. Evidentment,

l'exercici de prospecció realitzat pels autors de l'informe incorpora una

multitud de variables complexes susceptibles d'interpretacions i

interrelacions diverses. Tot i així, s'ha tractat de fer un esforc de síntesi per

tal de seleccionar aquells trets de cada escenari amb una major potencialitat

per incidir en 1'ámbit del que aquest paper específicament s'ocupa. A la

darrera secció es realitza una breu avaluado conjunta per tal de concloure

l'informe amb una ordenació deis escenaris segons el nivell d'autogovern

que permetrien assolir a Catalunya.



2. Els escenaris i les seves implicacions per a Fautogovern cátala

a) Escenari 1: els "mercáis triomfants"

Aquest primer escenari presenta el tnomf del model anglosaxó liberal-

capitalista, caracteritzat per la confianca en la capacitat individual de

competí ti vi tat en el mercat i l'adhesió a una ética individualista. Una de les

implicacions mes notables d'aquest model és la reducció del sector públic,

que comportará fortes restriccions a l'Estat del benestar i ais drets socials

deis ciutadans (s'esmenten explícitament l'eliminació o reducció deis

subsidié-estatals i la progressiva flexibilització del mercat de treball). S'entra,

per taht, en un procés de desregulació generalizada i les polítiques

publiques s1 avalúen en fundó deis seus costos, sense ponderar la necessitat

d'assolir determinats objectius collectius. Una d'aquestes finalitats socials

podría ser garantir els interessos de preservado de les identítats culturáis

minoritái'ies. Es raonable pensar que, des d'una óptica estrictament

economicista (d'análisi costos-beneficis), a l'Estat i a d'altres agents públics

no els interessaria promoure o financar el manteniment, per exemple, d'una

llengua minoritaria. En aquest sentit, la garantía deis drets lingüístics i, en

general, d'altres drets culturáis en un model com el descrit en Tescenari 1 es

veuria seriosament amenacada.

Paral-lelament, en aquest escenari la Unió Europea retorna a les seves

ambicions originarles en detriment d'una major integrado política

democrática. Per tant, la concepció de la naturalesa de la Unió tornaría a ser

la dominant fa mig segle: la idea que ens trobem davant d'una associació

internacional entre estats sobirans particularment dirigida a afavorír la

integració económica a través d'un mercat comú. En conseqüéncia,

s'abandonarien les pretensions de crear una identitat política europea i una

carta de drets (manífestades en la revisió deis Tractats a Maastricht i a Nica)



com a pas previ per aconseguir una unió mes propera entre els pobles

europeus, que englobaría aspectes polítics i culturáis centráis. En resum, les

dimensions socials i polítiques del projecte de construcció europea es

posposen perqué l'objectiu és afavorir el creixement económic. Aquests

principis que informen les tendéncies polítiques en Tescenan 1 afavoreixen

l'ampliació europea ais pai'sos de l'Est, donat que l'objectiu és només

l'expansió de Tarea de lliure comerc. De la mateixa manera, aquells estats

(com Dinamarca, Irlanda o Gran Bretanya) que havien cercat maneres de

sortir d'un procés d'integració política que percebien com una amenaca cap

a la sobirania i la identitat nacional tornen a participar d'un projecte que

recupera el seu vessant exclusivament de cooperació económica.

Quines conseqüéncies podrien derivar-se d'aquest escenan per a

Tautogovern cátala?

En primer lloc, val a dir que la generalització de les tendéncies

antenors no comporta necessánament que els diferents nivells de govern

existents esdevinguin irrellevants. Tanmateix, el que previsiblement

canviaria son les funáons primariament atribuídes a aquests governs (inclosos

els ens subestatals), que estarien básicament orientades a tasques de

coordinació social i a garantir el bon funcionament i administrado de les

institucions propies de l'Estat de dret. Certament, la propensió podría ser a

recentralitzar aquells poders estatals que no resultin afectáis peí procés de

reducció del sector públic. Pero també podría optar-se per la delegació

d'aquests poders a unitats subestatals autónomes com ara les Comunitats

Autónomes o les entitats locáis en el cas espanyol en virtut del principi de

subsidiarietat. Ambdues maneres de gestionar el poder polític son

susceptibles d'encabir-se en aquest escenari. Ara bé, siguí quina sigui

l'estratégia adoptada, la relleváncia d'una possible redistribució de



competéncies per l'autogovern de Catalunya seria prácticament milla.

Principalment, perqué el progrés en aquest sentit depén no tant de

Tatribució de nous poders —de mes poders, en termes quantitatius— sino

sobretot de quines son les raons per les que s'atribueixen determináis poders.

Així, l'Estat podría pretendre descentralitzar encara mes funcions com

les de seguretat interior i exterior, fíns i tot la del control de la immigració,

cap a nivells de govern inferiors. No obstant, en un escenari com el descrit,

la rao per dur a terme aquest curs d'acció seria una rao ftejiáenáa i no pas de

justicia. ̂ EA a dir, l'atribució de mes poders no es percebna com a derivada

deis drets a l'autogovern de les minories nacionals (el reconeixement deis

quals podria justificar un veritable procés de devolució). En aquest sentit, en

cas que una redistribució vertical de competencies es mostrés ineficac,

sempre podria reconsiderar-se una nova centralització. La descentralització

tampoc es fonamentaria en la necessitat de garantir la preservado de

determinades identitats culturáis. En el panorama dibuixat, per definició, la

prioritat del lliure mercat afectará profundament a les tasques redistributives

própies de l'Estat del benestar. Per tant, l'escassa inversió pública no es

dedicará a subsanar els desequilibris entre majories i minories, sino a

garantir les bases del neoliberalisme predominant: prioritat de la llibertat i

de la seguretat per damunt de la igualtat i deis drets socials i culturáis deis

ciutadans.

En resum, el manteniment de la identitat cultural de les minories

nacionals no depén pnoritáriament de que les institucions territorials que

representen aquests gnjps assumeixin en exclusiva el tipus de competencies

que s'adjudicanen en un escenari com el que estem comentant. Es mes, la

implantació del model descrit podría reduir considerablement les

possibilitats d'autogovern de les minories a causa de que la prioritat se sitúa



en assolir els objectius deñnits: la liberalització deis mercats i I'éxit

económic per sobre d'altres interessos en béns collectius que

previsiblement es deixarien en mans privades.

La desregulantzació gene ral itzada que caractentza els "mercats

triomfants" implica, dones, postular l'ideal de no intervenció estatal en

aquells ámbits relacionats amb la creació i distribució de béns socials i

culturáis. Aquests queden fora de la competencia deis agents públics. Per

tant, el resultat podria ser la privatització parcial o completa de sectors que,

com Peducació, sens dubte son fonamentals per garantir la preservado de la

identitat de les nacions sense estat i altres cultures minoritáries.

Eventualment, l'eliminació deis fons públics destinats a polítiques regionals

podria ampliar-se a les subvencions a productes culturáis que difícilment

poden competir en termes d'igualtat en el mercat (per exemple, la prodúcelo

cinematográfica en una llengua minoritaria).

Cal remarcar que aquest primer escenari presumeix que la tendencia

generalizada de totes les institucions polítiques (en els seus diferents nivells)

es regeix per patrons neoliberals. En la situació present, és fbrea impensable

que governs autonomics com el cátala puguin arribar a estar domináis per

sectors polítics amb escassa sensibilitat nacionalista partidaris d' actuar amb

criteris que amenacen la seva propia pervivéncia com a unitats polítiques

diferenciades i la identitat cultural del poblé al qual representen. Pero el que

sí podria succeir és que en un entorn on a nivell estatal i supraestatal

predominen aqüestes tendéncies, el financament de qué disposin els

govems de les comunitats autónomes per tal de exercir les competéncies

que els hi han estat atribuídes esdevingui notablement insuficient. Com ja

s'ha esmentat, les variables contingudes en aquest primer escenari mostren

clarament que l'Estat assumeix la funció de contribuir a disminuir les



desigualtats socials d'una manera molt indirecta. Si els valors imperants son

rindividualisme extrem juntament amb la primacía de la llibertat negativa

característica del liberalisme clássic, assolir cert nivell d'igualtat es converteix

en quelcom secundan. Peí que fa ais individus ailladament consideráis,

aquest esquema pressuposa que PEstat garantirá Texercici deis drets civils i

polítics deis ciutadans, pero s'abstindrá d'atorgar drets socials que

promoguin l'accés a altres béns (com la salut o l'educació) mes enliá d'un

nivell molt primari. Peí que fa a les cultures minoritáries, és previsible que

aqüestes es trobm limitades en l'accés ais recursos que garanteixen la

possibilitat de mantenir les seves institucions distintives. En aquest sentit,

en relació a Catalunya, tot i que formalment es mantingués el marc

constitucional i estatutari vigent, l'exercici efectiu de Tautogovern es veuria

greument amenacat. En aquest cas, probablement s'entraría en una

dinámica de conflicte institucional entre els diferents nivells de poder, que

podría teñir repercussions socials indesitjables. Per exemple, la frustració peí

retrocés en Tautonomia préviament assolida podría provocar la

radiealització de les postures deis actuáis sectors nacionalistes moderáis. Per

dir-ho breument, el "nacionalisme cívic" podría esdevenir molt mes

excloent En una conjuntura on resta molt poc espai per a debats com el de

la reforma constitucional o Tampliació del sostre competencial, la

insatisfacció crónica de bona part de la ciutadania catalana podría conduir a

l'auge d'estratégies polítiques alternatives a la negociació i al diáleg, com ara

la reivindicado de la secessió.

Potser una bona manera de visualitzar les conseqüéncies d'aquest

primer escenari peí que fa a la viabilitat del pluralisme cultural és analitzar



un model d'análisi forca convencional ais Estats Units1. La tendencia liberal

predominant en aquest país és que l'Estat en contextos multiculturals s'ha

de mantenir neutral en la conformació i evolució de les diferents identitats

culturáis deis seus ciutadans. D'acord amb aquesta visió, la igualtat exigeix

que les institucions publiques s'abstinguin d'interferir en les adhesions

culturáis particulars, limitant-se a garantir un marc general que permeti el

desenvolupament espontani, o la fusió instantánia, de les diferents cultures.

Els individus s'equiparen formalment en la seva identitat com a "ciutadans".

La ciutadania té una dimensió general, es defíneix en termes territorials -

atorgant a tothom determináis drets i deures básics— i no de "drets

personáis" o "estatuts diferenciats". A partir d'aquest marc básic que

tothom ha de respectar, el principi de neutralitat estatal es considera

suficient per garantir el respecte i la tolerancia vers les diferents cultures.

Com es pot veure, aquesta posició implica que la millor manera de

tractar la qüestió de la diversitat cultural consisteix en que l'Estat consideii

irrellevants totes les cultures i afiliacions identitáries deis ciutadans a l'hora

de dissenyar determinades polítiques publiques. En principi, no sembla que

aquest argument hagi d'anar en contra deis interessos de les miñones

culturáis. Tal com assenyalen algunes figures rellevants del liberalisme nord-

americá, aqüestes reivindicacións son acceptables, no tant perqué existeixi

un dret a Tautogovern, sino perqué els individus teñen el dret d'associació.

Segons aquesta posició, reivindicar la necessitat d'eliminar les polítiques

publiques dirigides a mantenir o afavorir una o varíes llengües o cultures

concretes no implica negar la relleváncia de les identitats culturáis. Es tracta,

mes aviat, de relegar aqüestes identitats a l'esfera privada (seguint el model

S'ha de teñir present que la delimitació deis trets rellevants que condueíxen al "triomf
deis mercats" segueix les pautes de desenvolupament social i económic preponderants
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de separació església-estat), on tindran la oporüunitat de concórrer i

demostrar la se va capacitat per atreure "seguidors" en el terreny de la

societat civil. La idea és que tothom és "lliure" de participar en la creació i

recreació de la seva cultura, llengua i tradicions. En els expressius termes de

Galston, s'ha de reivindicar una concepció del liberalisme que tingui com a

element central "a strong system of tolerance", que implica "a cultural

disestablishment, parallel to religious disestablishment"2. D'aquesta manera,

la supervivencia de les diferents cultures dependrá de la perseveranca i la

vitalitat de les persones en participar a les associacions que promouen i

transmeten certs valors, llengües o tradicions. En realitat, els partidaris

d'aquest model d'acomodació "privada" de la diversitat cultural atorguen un

paper central a aquesta limitació, que consideren del tot justiñcada: de la

mateixa manera que s'assumeix que les desigualtats socials que sorgeixen de

les transaccions voluntáries entre persones amb els mateixos drets es

consideren "justes", també les desigualtats culturáis derivades de la

competencia en el "mercat cultural" ho serien. En Texercici de la seva

llibertat, cada persona hauria de poder escollir entre les opcions individuáis

que considera mes atractives o beneficíoses.

És I'anterior una perspectiva adequada per satisfer les demandes de les

minories nacionals en un hipotétic escenari europeu com el deis "mercáis

triomfants"? En la meva opinió, no. Fonamentalment, per les següents

raons:

En primer lloc, perqué aquesta perspectiva implica deixar de banda el

fet que, historie amen t, tots els estats han estat involucráis en projectes de

construccio nacional amb la pretensio de promoure l'hegemonia d'una sola

en aquest país.
2 W. A. Galston, "Two concepts of Liberalism", Ethics n° 105, p. 98.
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cultura (habitualment, la majoritária) . La manca de reconeixement de la

potencial injusticia contra les miñones derivada d'aquestes polítiques

assimiladores explica la permanencia d'algunes premisses habitualment

assumides en la teoría liberal deis drets i de l'Estat. Per exemple, el

pressupósit implícit de l'homogeneftat cultural deis estats (de que els estats

son estats-nació) i la idea que els principis que regulen les relacions

internacional son diferents deis que informen les polítiques estatals.

També, les premisses de que la ciutadania és una qüestió de naixement mes

que d'elecció, i que és legítim que una constitució liberal estableixi

diferencies entre "nacíonals" i "estrangers". Tots aquests trets reforcen la

teoría que els estats moderns son quelcom mes que associacions voluntarles

d'individus vinculáis per un contráete formal segons el qual eís ciutadans

poden unir-se o abandonar lliurement Passociació. En realitat, Tesséncia

cultural deis estats s'ha utilitzat com a criteri per mantenir i delimitar la

legitimitat de les fronteres polítiques4. Amb la pretensió d'evitar el

qüestionament de la sobirania sobre un territori concret, la majoria d'estats

han tractat de ser identificáis com a "nacions" mitjancant la difusió de una

única llengua i cultura oficiáis. Les polítiques d'assimilació solen justificar-se

per la necessitat de disposar d'una esfera pública que reprodueixi els

aspectes culturáis de la comunitat nacional. Fins i tot ais Estats Units, a

pesar del mite oficial del "melting pot", eínos i demos no han estat pas tant

3 Les recents contribucions al debat sobre el nacionalisme i el multiculturalisme per part
de juristes i politólegs com ara Will Kymlicka, Joseph Raz, Yael Tamir, Charles Taylor o
David Miller emfatitzen que la cultura ha jugat históricament i continua jugant a
Factualitat un rol central en la política deis estats democrátics.

Aquesta tesi és comú a les obres de tots els autors préviament esmentats.
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separats. Com escriu Martin Schain, "the pot into which everybody has

been supposed to melt is white, Anglo-Saxon, protestant, male"5.

Aquest objectiu continua essent en Pactualitat una prioritat important

per alguns estats europeus, com ara Franca. No obstant, altres paisos (com

Espanya, Gran Bretanya i Bélgica) han anat abandonant parcialment els

seus models d'integració política basats en l'assimilació de les minories

nacionals i han cercat formes federáis per tal d'integrar els diferents grups

culturáis respectant les seves diferencies. En aquest sentit, és d'esperar que

ni els Estats ni les minories nacionals que han assolit algún nivell

d'autonomia política renuncíin a seguir exercint les seves competéncies en

l'esfera cultural. Per tant, una aplicado estricte del primer escenari seria

difícilment pensable al continent Europeu.

En segon lloc, potser l'argument mes important per rebutjar Panterior

model d'integració de la diversitat cultural a l'escenari 1 és Inexistencia d'una

impossibilitat d'aplicar-lo. En efecte, si per "neutralitat" s'entén "no-

intervenció" de PEstat en l'ámbit cultural, aquest model planteja un fals

dilema: és impossible per PEstat modern abstenir-se de prendre decisions

en aquest ámbit. Aquesta és un qüestió central. Com expliquen Kymlicka i

altres crítics del model clássic de tractament de les miñones en els estats

democrátics, Panal ogia entre religió i cultura és desafortunada6. Si bé és

perfectament possible imaginar una entitat política completament secular,

cap estructura política pot ser "acultural". La rao és prou simple: les

decisions sobre la llengua (o llengües) oficial que sera utilitzada a

Pensenyament i en la que s'expressaran institucions publiques i mitjans de

5 M. A. Schain, M. A., "Minorities and Immigrant incorporatíon in France: the State and
the Dynamics of Multiculturalism", a C. Joppke, S. Lukes (ed.) Multicultural Questions,
Oxford, Oxford University Press, 1999.
6 W. Kymlicka, Multicultural dti^enship, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 111.
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comunicado, s'han de prendre en algún sentit. També s'han de delimitar els

continguts de la educació (a no ser que aquesta fundó estatal passi a ser

completament privatitzada), i decidir les línies de les polítiques

d'immigració, símbols oñcials i dies de festa, per posar alguns exemples. En

aquest sentit, fíns i tot en un escenari marcat per tendéncies neoliberals,

com el que estem comentant, els poders públics hauran d'intervenir en la

presa d'aquestes decisions. Si el criteri per decidir es deixa en mans de la

majoria —la qual cosa podría succeir donats els incentius económics perqué

sigui així— els interessos de les minories culturáis acabaran ignorant-se. Es

obvi que la llibertat de parlar una llengua minoritaria no pot garantir-se a

través d'una política de no discriminado en l'ámbit privat. No es tracta

només de que no pot existir la competencia en un suposat "mercat cultural

ideal" en termes d'igualtat (no totes les llengües competirien en iguals

condicions). El problema és que separar Estat, o dret, i cultura és

impossible. La política i el dret teñen una dimensió cultural inevitable que el

model Anglosaxó d'integració del pluralisme cultural en un marc de "no

intervenció" estatal i de lliure mercat no reconeix.

En tercer lloc, és important remarcar que en la classe de grup

minoritari que estem tractant, la idea d'elecció juga un paper marginal. En

pnncipi les identitats nacionais o etniques no s'escullen. La pertinencia a una

nació, diuen Josep Raz i Avishai Margalit (Raz i Margalit, 1994), "is a matter

of belonging not of achievement"7. Aixó no vol dir que en alguns casos

aqüestes identitats nacionais no puguin ser substituídes per altres llacos

culturáis. Ara bé, a Pescenari 1 els membres de les minories nacionais

podrien veure's obligáis a renunciar al nivell de recursos públics necessaris

per mantenir la seva cultura (o a mantenir-la en condicions de precarietat
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important). En canvi, segons el model liberal exposat, ens trobaríem davant

d'un procés d'assimilació a partir de la lliure renuncia a la propia identitat

cultural.

En conclusió, aquest primer escenari seria regressiu per a l'autogovern

de Catalunya. D'una banda, tot i que s'invoqués una pretesa "neutralitat

estatal" cap a totes les formes culturáis, aquesta neutralitat no podria

garantir-se i, probablement, les identitats majoritáries seguirien estant

implícitament emparades per l'Estat (i representades a la UE), mentre que

les identitats i institucions minoritánes es veurien relegades a Tesfera

privada. Com sosté Ernest Gellner, ais estats modems la preservado de les

identitats culturáis és gairebé impossible en aquest context, perqué la

resistencia a l'absorció d'aquestes identitats per la cultura dominant exigeix

un esforc quasi bé impossible de realitzar8. D'altra banda, per la propia

definido del model, no es considera que una de les funcions de l'Estat siguí

garantir la igualtat material entre els diversos grups existents. Per tant, els

interessos que fonamenten les demandes d'autogovern o de reconeixement

de drets culturáis de les miñones nacionals probablement serien considerats

interessos poc importants o que s'han de satisfer pnvadament. Si aquesta

fos la tendencia, les aspiracions tradicionals de Catalunya quedarien

desateses. La propia caracterització del primer escenari esmenta Pincrement

de les desigualtats socials i regionals i la reducció gradual deis fons

comunitaris destinats a les polítiques culturáis. En aquest sentit, tampoc

hem d'oblidar els efectes previsibles d'aquesta desigualtat dins del propi

ternton cátala: en la mesura en qué s'incrementin les diferencies entre la

qualitat de vida a la ciutat i a les zones rurals, i entre la situado de ciutadans

7 J. Raz, A. Margalit, "National Self-Determination", a j . Raz, Ethics in (he Public Domain.
Bssays in the Moraüty ofLaw and Poütics, Oxford, Clarendon Press, 1994.
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autóctons i immigrants, el conflictes polítics interns també augmentaran.

Els partits polítics tornaran a polaritzar-se entom a l'eix esquerra-dreta,

pero ens trobarem davant d'una administrado desbordada, amb escassos

recursos per fer front a les demandes i articular polítiques publiques per

mantenir la cohesió social i territorial.

b) Escenari 2: Les "cent flors"

En general, aquest escenari es caracteritza per la fragmentado

governamental i també per la desregularització i manca d'intervenció

administrativa tant a nivell estatal com a nivell de la UE. No obstant, aquest

fenomen repercuteix de manera central en la desestabilització económica i

deis mecanismes de seguretat col- lectiva, afavonnt l'emergéncia d'altres

actors rellevants en Pescena pública. En aquest context, la pérdua

progressiva de poder per part deis Estats i de les institucions europees (que,

en aquest cas, renuncien a les expectatives d'ampliació de la unió) va

estretament Hígada a la manca de legitimitat de Pautoritat deis actors polítics

tradicionals.

Aquesta situado de crisi política generalizada, iniciada ja amb la crisi

de l'Estat-nació com a forma primaria d'organització del poder polític,

potenciará reformes significad ves de caire estructural. En concret, resulta

especialment rellevant analitzar Pimpacte del ressorgiment del localisme que,

en si mateix, suposa la revalorització deis llacos comunitaris i de solidaritat

en nivells subestatals. La propia construcció de Pescenari 2 especifica que les

comunitats amb forts fonaments culturáis i economies fortes —o. si mes no,

estables— surten especialment benefíciades en aquesta tendencia mes global

cap a la fragmentado governamental que, d'altra banda, recorda els

E. Gellner, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988.
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esquemes de govern dominants durant l'época medieval. Catalunya podría

encabir-se en aquests trets defínitoris que caractentzen a les comunitats

beneficiades en un context marcat pels desequilibris regionals. Fins i tot

podría afírmar-se que una de les conseqüencies de la implantació d'aquest

escenari a Europa seria la recuperació de Paspiració no solament a

l'autogovern, sino fins i tot a la secessió. El fet que, ais ulls deis ciutadans,

les comunitats regionals o locáis constitueixin les unitats legitimes

d'autogovem evidentment afavoreix la descentralització del poder polític,

amb la-previsible assumpció de mes i mes competéncies. Els valors socials

dominants ja no son rindividualisme i el materialisme, sino la revalorització

de la pertinenca a una comunitat i de la propia identitat cultural. A

diferencia del que succeia a l'anterior escenari, aqüestes competéncies serien

assumides íntegrament per una rao molt diferent, que té a veure amb el

progressiu arrelament de la percepció d'il-legitimitat de Tactuació estatal i

comunitaria. Es important fer émfasi en aquest punt. Del que es tracta en

un context com el de "les cent flors" no és de que PEstat cedeix

determináis poders per raons pragmátiques o instrumentáis (d'eficiéncia

económica, per exemple, o bé amb la ñnalitat de satisfer adequadament una

funció concreta). El déficit de legitimitat de la política estatal i la situado

d'inestabilitat económica provoquen, mes aviat, la necessitat d'una

organització diferent del poder dirigida a fomentar la participació i

cooperació deis ciutadans a nivell local sobre la base que aqüestes

constitueixen les unitats rellevants per a l'exercici del poder. En aquest

sentit, no ens trobaríem davant d'una pura descentralització administrativa

de funcions, sino d'un canvi substantiu en les fonts de legitimitat política.

Catalunya, en aquest context, seria una candidata ideal a exercir de

manera molt mes directe el seu autogovern. En una situado en qué sembla

que l'Estat només pot exercir de manera limitada les seves funcions
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tradicionals (la seguretat interior i exterior, per exemple) i tampoc garanteix

un grau acceptable de benestar, les minories nacionals estarien justiñcades

en pretendre assumir de manera directa aquests poders. La desconfianza

deis ciutadans cap a Ínstitucions burocrátiques que consideren il* legitimes,

ineficients i Uunyanes afavoriria el consentiment i la col- laboracio activa en

la reconfiguració de rautonomia del govern cátala. També la solidaritat

económica necessária per vertebrar aquest íncrement de poders de manera

positiva. La societat i els partits polítics manifestarien molt mes

explícitament la fragmentado i polarització de lleialtats existent. La defensa

deis drets d'autogovern i de la legitimitat de les Ínstitucions catalanes per

damunt de les estatals i comunitáries tindria lloc en un escenari on els

impulsos localistes derivats de la crisi de les estructures polítiques

tradicionals es generalitzen arreu d'Europa. Aquest recolzament mes ampli

contribueix significativament a consolidar un projecte polític amb vocació

reformista.

Tanmateix, no podem perdre de vista que l'escenan 2 és un escenari

on la devolució de poders es produeix en un context de desequilibris

económics i d'inseguretat generalitzada. Avaluar positivament aquests

canvis —sense cap recanca— seria fer de la necessitat una virtut. Es possible

pensar que el substrat social i económic a Catalunya permetria defugir les

conseqüéncies mes negatives d'un context económic com el que es descriu.

Ara bé, en les societats modemes, afrontar situacions com Taugment de la

cnminalitat i de les tensions entre grups étnics acostuma a requerir, en

primer terme, despeses económiques considerables i, en segon lloc, la

cooperació entre els diversos nivells de govern. En un clima de

desconñanca generalitzada i de preocupació per la seguretat regional, és

previsible que els recursos es dirigeixin prioritáriament a fer front a aquests

problemes. La fragmentado i crisi política a l'escenari de les "cent flors" no
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ofereixen massa raons per a Toptimisme en la resolució d'aquesta situado.

En aquest sentit, fins i tot un hipotetic "estat cátala" hauria de fer front a

les conseqüencies d'aquest deteriorament general. En particular, temes com

el desenvolupament cultural i el benestar social podrien patir regressions

importants.

També és important teñir present que Catalunya s'está convertint

progressivament en un país d'immigració, i aixó fa que sorgeixin noves

minories (a mes del grup format per les persones que perceben la seva

identitat com a pnmáriament vinculada a Espanya) que no es reconeixen en

determinats discursos nacionalistes. En aquest sentit, el suport ciutadá ais

impulsos per ampliar l'abast de Tautogovern i el propi financament de les

institucions dependrá de la superacio d'una visió essencialista o monolítica

de la identitat catalana en favor d'una visió pluralista capac d'integrar els

membres de cultures diferents en el projecte nacional. D'aixó dependrá que

la fragmentado de lleialtats no es produeixi també dins del territori cátala,

on determinades minories sentir-se poc representades en aquest projecte

així com en les própies institucions i partits polítics.

En definitiva, l'análisi de Tescenari 2 ens porta a una conclusió

ambivalent. D'una banda, sembla conduir-nos a una avaluació positiva de

les implicacions deis seus trets fonamentals per augmentar el grau

d'autogovern de comunitats nacionals com Catalunya. D'altra banda, seria

ingenu assumir que un determinat Estat, nació o país pot mantenir-se al

marge de les crisis económiques i polítiques en el seu entom geográfíc. Cap

entitat política és estrictament autónoma en aquest sentit. En Pactualitat,

temes relacionats de manera fonamental amb el benestar de les persones,

com ara la seguretat i la preservació del medi ambient, no poden dependre

d'iniciatives polítiques aillades de carácter local o regional. Es necessari un
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grau de cooperado molt mes ampli que fací possíble Tharmonització

legislativa. Aquesta precondició per a Tefectivitat de Tautogovern deis

diferents pobles difícilment pot produir-se en un escenari com el que estem

comentant, on les transformacions son producte d'un descrédit general deis

actors polítics i de la percepció de la manca de legitimitat de les ¿nstitucions

europees (que son les que millor poden promoure i coordinar polítiques en

temes com els esmentats).

c) Escenari 3: "Responsabilitats compartides"

Les transformacions polítiques en aquest escenari incideixen especialment

en tres nivells del sector públic: estatal, regional i europeu. Tot i la seva

importancia, aqüestes transformacions no poden qualificar-se de "radicáis"

en la mesura que no comporten una alterado substancial deis patrons

institucional predominants actualment (aquí radica una important

diferencia atnb l'escenari precedent). Els canvis, a mes, es produeixen amb

eí suport de la ciutadania. No pot parlar-se própiament "d'entusiasme", sino

de cooperació entre estats i ciutadans (al contrari del que succeeix a

l'escenari de les "societats creatives"). Pero, en tot cas, aquesta dinámica és

imprescindible per conferir legitimitat a les reformes que aquí tindrien una

dimensió constitucional.

L'escenari de les responsabilitats compartides suposa la consolidació

d'algunes de les tendéncies que actualment podem observar a molts paisos

europeus (pensem, per exemple, en la devolució de poders a Gran Bretanya

i en la tendencia a avancar cap a models federáis tant a nivell estatal com en

l'ámbit de la UE). Encara que en alguns aspectes aquesta evolució

imaginada sigui revolucionaria, en cap cas sembla implicar ruptures radicáis

o confrontacions negatives al llarg del procés. En principi, els Estats

mantenen el paper protagonista en aquesta evolució cap a un esquema de
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responsabilizáis compartides, en el sentit que es comporten com a principáis

instigadors d'uns canvis que els conduiran a compartir Pespai polític amb

altres centres de presa de decisions.

En efecte, no solament s'alteren els principis que delimiten la

governanca dins deis Estats. Com s'ha esmentat, en aquest escenari

s'avanca notablement en la integrado política europea i en la reforma de les

seves institucions. Com a resultat, la UE veu reforcada la seva identitat

política en tant que actor rellevant en les relacions internación ais i

accentuats els seus poders en ámbits com la seguretat i la política exterior.

El déficit democrátic de les institucions i organismes estatals i europeus

tracta d'afrontar-se augmentant la transparencia de les actuacions

administrad ves i fomentant la participado en la presa de decisions deis

diversos agents implicats: actors socials i polítics intervenen en la

conformado deis nous valors que informen el sector públic. El leitmotiv de

les reformes és, dones, cercar noves vies de cooperado i promoure la

co responsabilizado en la presa de decisions polítiques. Al actuar

conjuntament, les diverses administracions aconsegueixen una major

coherencia i una incidencia mes homogénia de les polítiques publiques que

implementen. El seu paper és ben diferent del que assumeixen en l'escenari

1. Els objectius de redistribució de la riquesa i promoció de la igualtat social

es mantenen i, en conseqüéncia, no s'abandonen els valors mes socials de la

democracia i de l'estat del benestar. La finalitat és aconseguir realitzar

aquests valors de manera mes eficient i participativa.

En darrer lloc, és important remarcar que Porigen d'aquestes

transformacions breument esbossades es troba en una crítica constructiva

que condueix a un procés d'avaluacio racional deis problemes existents i de

la recerca conjunta de solucions. Especialment rellevant és la creació d'un
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comité especial destinat a reflexionar sobre els principis fonamentals que

haurien d'inspirar les reformes necessáries per afrontar els reptes emergents,

tant a nivell estatal com en el marc europea Els principis proposats son,

concretament, quatre: descentralització, transparencia, subsidiantat i deure

de cooperado.

Una lectura en clau catalana d'aquest escenarí sembla conduir

automatícament a conclusions favorables peí que fa a les seves implicacions

en termes d'autogovern. La descentralització, en la mesura que implica

delegado de responsabilitats i una millor clarificado deis objectius a assolir,

resultará potencialment positiva per satisfer les pretensions de qualsevol

minoría nacional, que previsiblement veurá incrementades les seves

competencies. Aquesta dinámica cooperativa haurá de facilitar-se mitjancant

una reforma deis models de governanca propis deis estats unitans i

Taccentuació deis trets característics deis estats federáis. En el cas espanyol,

molts d'aquests trets son presents en el marc constitucional actual.

Tanmateix, la tendencia general cap al federalisme previsiblement afavoriria

una interpretació de la Constitució de 1978 mes oberta per part d'alguns

partits polítics i també d'institucions com ara el Tribunal Constitucional peí

que fa a Tabast de les competencies de les Comunitats Autonomes. Tampoc

cal descartar un major consens sobre la necessitat de revisar aquest marc

amb la finalitat d'afavorir una devolució de poders que vagi mes enllá de la

pura descentralització de la gestió administrativa d'algunes competencies

(per exemple, en materia d'immigració, educació o bé societat de la

informado).

Ara bé, l'expansió reeixida d'aquest protagonisme de les unitats

subestatals dependrá, una vegada mes, de quines siguin les raons que

justifiquen el model. Els autors de Pestudi de prospectiva que estem
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comentant no aclareixen aquest punt. Certament, les tendéncies en aquest

tercer escenari apunten a canvis importants peí que fa ais actors rellevants

en la configurado de l'agenda política i en el procediment de presa de

decisions. S'assenyala, de manera explícita, el reconeixement del paper de

les regions en aquests ámbits. Fins i tot s'especula imaginativament sobre

un sistema de contractes regionals que permetria que Catalunya, per

exemple, pogués marcar les seves pnoritats cada cinc anys. A mes, es parla

d'una dinámica de pactes entre diversos agents (associacions, ONGs, etc.) i

els diversos nivells de govern, precisament per compartir les responsabilitats

i fomentar la cohesió social i la participació de la societat civil.

Al meu entendre, la delimitació d'aquest context sembla inspirar-se en

la revalorització contemporánia del republicanisme, amb models com el

proposat per Philip Pettit9, que darrerament están tenint forca ressó en

Támbit académic i en alguns sectors polítics. El republicanisme, com a

corrent de pensament polític, está fortament vinculat a la defensa d'un

model de democracia deliberativa com el proposat per Habermas, entre

d'altres filósofs contemporanis. Tot i que no és possible exposar en aquest

breu espai les tesis que defineixen aquest model ni els seus fonaments, dues

idees básiques serien les següents: en primer lloc, és necessari promoure

certes virtuts cíviques entre els ciutadans, com la participació activa en la

política; en segon lloc, la democracia no passa primáriament per la

celebració d'eleccions i la decisió d'acords en base a la regla de la majoria,

sino que implica deliberació amb els sectors afectats previament a la presa de

decisions, que hauran de tendir a adoptar-se per unanimitat10.

5 P. Pettit, Kepiíblicanism, Oxford, Clarendon Press, 1997.
10 Poden consultar-se diferents articulacions de la idea de democracia deliberativa a J.
Elster (ed.) Deliberative Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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Aquests principis suposen un canvi en la manera d'entendre les

funcions actuáis de governs i parlaments com a conductors i coordinadors

d'aquestes deliberacions. Evidentment, tal i com es reconeix en el propi

document, Tescenari de les responsabilitats compartides implicará un

augment del temps necessari per a la presa de decisions polítiques. També

suposará una creixent complexitat deis procediments per tal d'assolir la

representació efectiva de tots els grups. Tanmateix, aquest inconvement es

considera assumible, ja que la finalitat és la renovado del diáleg social que

condueixi a la dismmució progressiva de Tapaba política i a Tincrement de la

participació de la societat civil.

En la meva opimo, la democracia deliberativa i les tesis característiques

del model república de ciutadania son mes facilment assolibles si s'adopta

una forma política federal. De fet, ambdues qüestions semblen presentar-se

de manera conjunta en l'escenari 3. El federalisme es basa en una divisió de

poders prevista constitucionalment entre un govern central i dues o mes

subunitats defmides territorialment (províncies, estats, cantons, landers) de

manera que cada nivell de govern té sobírania plena per decidir sobre

determinades matéries11. A partir d'aquesta definido, el federalisme pot

distingir-se tant de la descentralització administrativa (com a política de

delegació de competéncies própies del govern central cap a altres governs

11 Segueixo la definició clássica de Wheare. K. C. Wheare, Federal Government, 4a ed.,
Oxford University Press, New York, 1964. Es tracta d'una noció que permet incloure a
estats que, com l'estat de les autonomies espanyol, no es dehneixen a si mateíxos com
estats federáis. D'altra banda, la federalització (és a dir, l'atribució constitucional de
poder per prendre decisions a determinades subunitats territorials) no significa
necessáriament que tot el terntori de l'estat hagi d'estar ordenat d'aquesta forma.
Especialistes en aquest tema com D. Elazar anomenen "federacions" els estats en els
quals petites unitats territorials —per regla general, illes- disposen d'un estatuí
constitucional específic. Encara que no desenvoluparé aquesta idea de moment, aquesta
configurado pot resultar interessant per resoldre problemes en societats multinacionals
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regionals o bé locáis) com de la confederació (on dos o mes estats sobirans

acorden coordinar les seves polítiques en determinades matéries de manera

que cedeixen el poder per decidir i administrar aqüestes polítiques a un

órgan supranacional composat per delegáis de cada estat). A diferencia de la

descentralització administrativa i de la confederació, en el cas del

federalisme la distribució de poders establerta no és revocable i les

intromissions en les competéncies deis diferents nivells son

inconstitucionals.

L',escenari de les responsabilitats compartides podría interpretar-se

com un escenari de federalisme a nivell europeu. En la mesura que, com a

teoría i com a model polític, el federalisme proposa la distribució territorial

del poder estatal, sembla que és un instrument óptim per fer compatibles la

consecució d'objectius comuns (la protecció del medi ambient, la garantía

de la seguretat, etc.) amb la preservado de la identitat cultural i de la

autonomía de les miñones nacionals. A aquest carácter flexible solen fer

aMusió els defensors d'aquest sistema com a mecanisme d'acomodació de la

diversitat cultural. A mes, al federalisme se li atribueixen altres valors no

necessáriament lligats al reconeixement del multiculturalisme. Em refereixo,

básicament, ais mérits que varen veure en aquest sistema polític els

fundadors de la federació americana: restringeix la concentració i els abusos

de poder, evitant la degeneració de la democracia en tiranía, apropa els

ciutadans ais centres de govern, fomenta les practiques deliberatives sobre la

on no hi ha necessítat de transformar tot l'estat en una federado per tal d'acomodar les
aspiracions nacionalistas d'alguna o algunes minories.
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interpretado deis valors constitucionals, permet assolir un equilibn entre els

interessos estatals i els propis de les diferents unitats territorials, etc12.

En definitiva, la institucionalitzadó del pnndpi de sobirania

compartida que promouen els acords federáis és una virtut prou atractiva

per configurar-se en la solució institucional mes viable a Europa (en un

escenari que, a mes, es caracteritza per avéneos substanciáis en el procés

d'integració política i d'ampliació de la Unió). Ara bé, el millor no sempre és

suñcient. El federalisme no és cap fórmula mágica per eradicar del tot la

conflictivitat que genera la convivencia entre diferents cultures o nacions.

Com Inexperiencia canadenca demostra, és probable que els acords assolits

hagin d'estar oberts a la renegociació i que la complexitat jurídica passi a

formar part del dia a día de la vida social i política. En aquest sentit, és

possible dubtar —com fan els propis autors deis escenaris— de la viabilitat i

estabilitat d'una Europa federal a llarg termini.

D'altra banda, per tal que aquesta opció resultes positiva en termes

d'mcrement de Tautogovern de Catalunya, seria necessari que l'acomodació

de les cultures minoritáries esdevingués una de les raons prioritánes per a

l'elecció d'aquest model. Així, autors com Kymlicka han distingit el

"federalisme territorial" propi d'Alemanya, Brasil o els Estats Units, que va

ser adoptat en base a raons que no teñen res a veure amb Incomodado de

les miñones nacionals, del "federalisme multinacional" adoptat per Canadá,

per exemple13. En aquest darrer cas, els acords federáis s'entenen com a

garantía del respecte deis drets col- lectius de les cultures minoritáries i, per

\Sn desenvolupamc-nt detingut d'aquestes virtuts pot trobar-se a D. Howard, "Does
Federalism Secure or undermine Rights?", a G.A. Tarr I E. Katz (Ed.)3 Fedemfom and
Rigbts, Rowman&Littlefield Publishers, INC, 1996.

\V. Kymlicka, "Federalism and Secession. East and West", manuscrir encara no
publicat
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tant, poden donar lloc a asimetries en materia de drets que, en termes

generáis, no s'admeten en els models de federalisme territorial (on les

diferents subunitats territorials assumeixen els mateixos poders). La finalitat

no és garantir virtuts com les mes amunt esmentades, sino, sobretot,

assegurar que cada grup disposa del tipus de competéncies i poders

necessaris que fan possible el tipus d'autogovern que permet preservar una

identitat cultural concreta.

L'escenari de les responsabilitats compartides no ofereix dades

sufícieríts per concloure que un deis principáis valors del federalisme a

Europa seria l'acomodació de la diversitat cultural. En realitat, si bé és cert

que a Maastricht i a Nica es van adoptar importants decisions per avancar

cap a un grau superior d'integració política a Europa, aquests passos

plantegen molts dubtes sobre quins son els valors d'una unió mes enllá de

Támbit económic. Es mes, Paugment del reconeixement públic d'aquest

repte ha generat profundes preocupacions respecte de l'impacte de la UE

en les identitats estatals i subestatals. Com emfatitzen autors tan rellevants

en aquest camp com Weiler i Siedentop, la gran paradoxa és que al llarg de

les darreres dues décades s'ha produit una evolució decisiva a Europa sense

un debat públic previ sobre la necessitat Í fínalitats d'aquesta unió. Aixó

explica-que els ciutadans encara considenn la seva afiliado a la UE com a

instrumental i secundaria. També permet entendre Pescas impacte de la

noció de ciutadania europea i d'instruments com la recentment adoptada

Carta de drets fonamentals deis ciutadans de la Unió.

De fet, en alguns casos, la simbologia d'aquests dos darrers conceptes

(tradicionalment vinculats a l'ámbit estatal) ha produit Pefecte contrari a

l'esperat. Clarament, la percepció que el reforcament de la legitimitat

política de la Comunitat tindria costos importants pels interessos i ídentitat
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"nacionals" va motivar el rebuig per part del poblé danés del Tractat de la

Unió Europea en un referéndum que va celebrar-se el juny de 1992. Una

actitud similar explica que s'hagin negociat vies de sortida d'aquest procés

per part de paísos com el Regne Unit, Suécia i, mes recentment Irlanda (que

va rebutjat" el Tractat de Nica en un referéndum l'any passat). Aquests

episodis mostren que no podem obviar que les diferents identitats nacionals

deis ciutadans europeus poden bloquejar un grau d'integració política

superior com el descrit a Tescenari 314.

No obstant, el cert és que, amb independencia de quines siguin les

tendéncies futures, els trets actuáis de la UE fan que aquesta entitat política

no pugui seguir basant-se en una noció indirecta de legitimitat. La

supremacía del dret europeu, el seu efecte immediat en Tespai legal de la UE

i la necessitat de protegir els drets fonamentals han estat ámpliament

acceptats com a part de I'"acquis communautaire". El paper del Tribunal de

Justicia de les Comunitats ha estat determinant en aquest procés. Els juristes

parlen fins i tot de rassumpció d'una posició constitucional del tribunal, que

va ser la primera institució comunitaria en declarar que el dret que sorgeix

deis tractats no pot ser derogat pels sistemes jurídics estatals sino que, en

cas de conflicte, prevaldrá sobre el dret estatal13.

Per tant, és important augmentar les fonts de legitimitat de tot aquest

procés i concepcions. En la meva opinió, les institucions europees no

haurien de tractar de crear una identitat comuna invocant una suposada

cultura i vaJors compartits (és a dir, replicant vells processos de construcció

nacional a Europa que tant ha costat revertir en alguns casos). Ara bé, és

Sobre aquesta qüestió fonamental, L. Siedentop, Democracy in Eurvpe, London.
in Books, 2000.
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important teñir present que aquesta és una possibilitat per crear un estat

federal europeu i dotar-lo de legitimitat a que algunes propostes recents

semblen apuntar16. En aquest sentit, si per federalisme s'entén "federalisme

territorial", aquesta forma d'Estat encara no ens diu res respecte de la

manera en qué s'han d'acomodar els interessos de les cultures o identitats

minoritáries. Es mes, aquesta vía de construcció europea, tot i adoptar una

forma federal, podría reproduir la mateixa classe d'injustícies cap a les

minories que va caracteritzar remergéncia deis "Estats-nació" a Europa.

En conclusió, Tescenari de les responsabilitats compartides preveu una

transformado substancial de la distribució de poders que, en principa

afavoriria Fincrement de l'autogovern a Catalunya. El nacionalisme

concentrará els seus esforcos en aprontar Timpuls federalitzant dominant

per tal de contribuir a transformar la concepció d'Espanya. Els principis de

subsidiarietat i descentralizado promoguts des de la UE afavoriran, com a

mínim, una relectura de la Constitució mes oberta a les reivindicacíons de

les Comunitats Autónomes. Considerant els valors dominants en aquest

escenari, sembla ciar que la majoria política —tant a Catalunya com a

Madrid— tornará a está formada per forces polítiques de centre-esquerra (el

socialisme liberal-democrátic) una vegada superat el procés renovador deis

seus discursos. L'estratégia del catalanisme polític, per tant, tendirá a ser el

pacte i no la confrontació amb el govern espanyol, el qual estará format per

forces polítiques amb les que es comparteixen determináis valors socials

básics.

15;Vegis, sobre aquesta evolució, J. H. H. Weiler, The Constitution ofEurope, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999, cap. 5.
16 Així va interpretar-se la disposició del Tractat de la Unió que contenia la noció de
ciutadania europea. Com és sabut, Palarma generada va obligar a modificar
posteriorment (en la reunió d'Amsterdam) la redacció original de l'article 8.
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Tanmateix, aqüestes previsions favorables s'han de moderar si es

teñen en compte alguns matisos importants. No qualsevol forma de

federalisme promourá necessáriament aquest resultat positiu per a

l'autogovern de Catalunya. Cal tornar a insistir que les minories nacionals,

per tal de preservar i enriquir la seva identitat cultural, necessiten un

determinat tipus de competéncies com a part del seu autogovern, així com

Taccés ais recursos necessaris per exercir les seves competéncies. En aquest

sentit, no tots els grups son iguals ni teñen les mateixes necessitats. La

realitat, pero, ens mostra la manca de comprensió política de les raons

teóriques que justifiquen els models asimétrics de federalisme (que solen

entendre's com a models desigualitaris i, per tant, injustos). Es possible

pensar que els mateixos malentesos que es produeixen a estats com el

nostre es reproduiran a nivell europeu, amb la qual cosa no és fácil

pronunciar-se sobre els avantatges per a les minories nacionals del procés

descentralitzador que caracteritza aquest escenari.

d) Escenari 4: "Societats creatives"

Aquest escenari, de la mateixa manea que el darrer, el deis "veinatges

turbulents", es comentará mes breument, perqué la incidencia de les

variables que conté per a l'autogovem de Catalunya resulta forca difícil de

predir. En principi, les transformacions a les "societats creatives" son, sens

dubte, mes radicáis que les de l'escenari precedent. La crisi que condueix a

les reformes substanciáis de les funcions deis sectors públics s'origina en

successives revoltes deis ciutadans a diferents pai'sos membres de la UE. A

diferencia del que succeía a les "responsabilitats compartides", aquí les

reformes son conseqüéncia de la confrontació ciutadana amb els poders

polítics. Aqüestes afectaran prioritáriament Pámbit social, redefínint les

pnoritats en termes no sois materials i económics, sino de redistribució mes
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equitativa deis recursos i de reversió de les situacions de marginalitat i

exclusió social deis grups mes desfavonts. De fet, les variables que

configuren el disseny d'aquest escenari podrien entendre's com a resultat

d'un intent de progressar cap a un model neoliberal com el dibuixat en el

primer escenari, que prioritza el creixement económic per sobre d'aitres

béns collectius.

Aqüestes innovacions superadores de la lógica inherent a Peconomia

de mercat en favor d'una considerado especial de la dimensió humana,

podrien: afavorir una reforma en el sentit descrit a l'apartát anterior si

s'entengués que un interés básic que teñen la majoria d'individus és Finieres

en la preservado de la seva identitat cultural. Donat que al rerafons del

quart escenari hi ha un interés per fomentar la igualtat material i la

realització de I'autonomia individual, aqüestes noves funcions deis sectors

públics podrien englobar la garantía de la igualtat entre grups culturáis. Si

aquesta hipótesi s'accepta, la millor manera de fer efectiu aquest principi en

un context multinacional, a través d'un model de federalisme asimétric. Per

tant, les observacions realitzades a l'apartát anterior serien també valides per

aquest cas.

De tota manera, cap de les variables contingudes en la descripció

d'aquest escenari ofereix signes clars per extraure aquesta conclusió. Tal

com es descriu, la polarització social enfront deis diferents nivells de sector

públic girará principalment entorn a valors com la solidaritat, el benestar

social o la preservado del medi ambient. La qüestió de Pautogovern, en

aquest sentit, passará a ser secundaria en l'agenda política i és possible que

la majoria consideri que la configurado de l'Estat de les autonomies és un

procés tancat. S'ha de teñir en compte que Particulado de polítiques

publiques capaces de fer front amb garandes a la globalització económica,
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garantir el desenvolupament sostenible o bé pal-liar els desequilibris

regionals i les desigualtats socials necessita, com a mínim, la cooperacio mes

enllá de les institucions polítiques locáis i estatals. Es mes: per a autors com

David Held, la implementació de valors com els anteríors requereix una

concepció mes cosmopolita de la política democrática, la qual faci factible la

creació d'institucions internacionals que transe en deixin les barretes

lingüístiques i nacionals17. La progressiva acceptació d'aquesta idea en un

escenari com el de "les societats creatives" podría conduir a la recerca d'una

nova identitat cosmopolita com a base per afavorir la cohesió social i la

integrado de la ciutadanía. La sensibilitat cap a aquests nous valors, pero,

no hauria d'anar en detriment de la voluntat de mantenir la propia identitat.

-•Mió que és rellevant és que aquesta será, en tot cas, una qüestió privada

(com en el primer escenari), perqué es considerará que en un context

multicultural, obert i solidari, la identitat esdevindrá híbrida i plural.

Finalment, la superació deis espais polítics tradicionals fará que la

singularitat cultural o étnica no sigui un bon argument per reclamar

legítimament l'autogovern sobre un territori. Básicament, perqué, com s'ha

observat, els valors que tracten de promoure's necessiten un marc polític

molt mes global on es puguin debatre conjuntament amb els sectors

implicats i es cerquin mesures per la seva implementació efectiva.

e) Escenari 5: "Veihatges turbulents"

Peí que fa a I'escenari deis "veinatges turbulents", juntament amb el primer,

aquest darrer escenari és el que, al meu entendre, podría resultar mes

El model de "governanca cosmopolita" de David Held és potser 1'Íntent mes
sofisricat ñns al moment ¿'articular quins principis de justicia i estándards democrátics
haurten de regir aqüestes institucions trans nación ais. Vegis, al respecte, D. Held,
Democracy and the Global Order, From the Mondern State to Cosmopolita!! Governance, Londres,
Polity Press, 1995.
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regressiu en termes d'autogovern de les minories nacionals i de promoció

deis interessos d'altres grups minoritaris. El retrocés, de fet, podría afectar

fíns i tot els drcts individuáis de les persones i no solament els drets

col- lectius de les nacions sense Estat. En general;, en situacions on la

prioritat és garantir la seguretat col-lectiva, existeix la tendencia a deixar de

banda altres interessos, si mes no a considerar-los "secundaris" o "menys

importants". A mes, si tenim en compte que els Estats (o la UE, en el

nostre cas) retenen els seus poders intactes respecte de la garantía de la

seguretat exterior, és probable que la veu de les unitats polítiques subestatals

ais estats de tipus federal no tingui ocasió d'expressar-se. El clima

d'inestabilitat i d'inseguretat produit per la proliferacio de conflictes pot

contribuir a la re-emergéncia deis Estats, especialment si el procés de

reforma institucional de la UE endegat per tal de subsanar el déficit

democrátic s'atura.

En aquest context, es corre el risc que el discurs excloent deis sectors

nacionalistes mes radicáis (tant espanyols com catalans) connecti de manera

profunda amb la majoria de la societat i les tendéncies xenófobes

augmentin. En la mesura que a Catalunya s'hagin pogut implementar

polítiques publiques en diferents ámbits (educació, accés al mercat de

treballT" etc.) dirigides a facilitar la integració deis immigrants procedents

d'altres" cultures, aquesta evolució podria paralitzar-se. Els sectors

progressistes del catalanisme tindran poc pes per frenar els discursos

excloents i, per tant, també aquí el vessant mes etnicista del nacionalisme

podria acabar imposant-se. En aquest cas, la resistencia de les minories pot

acabar desembocant en greus conflictes socials difícilment controlables.

Peí que fa a les relacions amb la resta d'Espanya, el context

d'inseguretat i les pnontats establertes comportaran, com en el cas anterior,
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que el tema de Pautogovern de les comunitats autónomes passi a ser

secundan. La inversió pública en general patirá restriccions importants,

justificades des de Madrid amb raons que els ciutadans tendiran a compartir.

Per aixó, el retorn al centralisme comportará que el financament necessari

perqué la Generalitat exerceixi les competéncies assumides esdevmgui

notablement insuficiente

En definitiva, el panorama per a Catalunya es presenta forca gris en un

escenari d'aquestes característiques. L'evolució de l'Estat de les Autonomies

i, en concret, de Pautogovem de Catalunya podrien parir, de fado,

regressions importants. I, el que és mes important, la paralització de la

influencia de la societat civil derivada de l'augment de la preocupacio per la

seguretat podría derivar en un ampli suport implícit al nou procés

centralitzador.

3. Síntesi i conclusions

En aquest informe s'han analitzat els diferents escenaris perfiláis pels

especialistes de la Comissió Europea des de l'óptica deis avantatges o

desavantatges que presumiblement comportarien per a l'autogovern de

miñones nacionals com Catalunya. D'entrada, s'ha indicat que la

consolidació d'alguns escenaris, com ara el primer, el deis "mercats

triomfants", requerida reformes substanciáis al nostre país, tant en la

orientació política com en els instruments jurídics actualment vigents. Les

implicacions d'aquest escenari s'han analitzat de manera mes exhaustiva

amb l'objectiu de permetre un millor contrast, sobretot, amb Tescenari de

les "responsabilitats compartides". En l'avaluació del tercer escenari s'ha

realitzat un comentari mes extens sobre algunes qüestions mes generáis que

planteja el procés d'integració política europea ais estats multinacional.

L'especial émfasi en aquest tema es justifica, fonamentalment, per
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Pemergéncia de la UE com a agent polític central, un factor que podría teñir

un enorme impacte en Pautogovem de les entitats polítiques subestatals.

Com s'ha observar, aquest impacte podrá ser negatiu o positiu en funció de

quina siguí Pevolució de Tactual procés d'integració política a Europa,

qüestió aquesta que, en Pactualitat, es troba substancialment indefinida.

Probablement, si se seguissin les tendéncies marcades en Pescenan de les

"responsabilitats compartides" —i fins i tot també en Pescenan de les

"societats creatives"— s'afavoriria la institucionalització d'un model de

"federalisme multinacional" (en terminología de Kymlicka) a Europa.

Aquest model polític és el que millor permet acomodar les demandes

d'autogovern de les minories nacionals relacionades amb la voluntat de

preservar les se ves institucions culturáis i identitats históriques. D'aquesta

manera, es donarien les precondicions per garantir i respectar la pluralitat

cultural a Europa. Ara bé, en la meva opinió, els actuáis trets de la UE no

ofereixen raons decisives que avalin Pafirmació que, certament, existeix una

tendencia cap a la consolidació d'algun deis dos escenaris esmentats.

Per concloure, una ordenació plausible deis escenaris en funció de les

seves potencialitats per incrementar les cotes actuáis de l'autogovern cátala

podría ser la següent:

L'escenari de les "responsabilitats compartides" ocuparia el primer lloc.

No tant per les reformes radicáis que podrien produir-se a curt termini, sinó

mes aviat perqué els avéneos en termes d'autogovern serien producte

d'amplis acords. D'aquesta manera, el procés de delegació d'un major

nombre de competéncies i responsabilitats es produiria en un marc que en

garantiría la millor consolidació. La legitimitat de les demandes, pero,

requerirá molts esforcos d'argumentació, perqué no está ciar que la

dinámica política prevalent siguí favorable a models com el del federalisme
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asimétric. Si cls intents d'enfortir el marc institucional de la UE i progressar

en la lima d'una auténtica integrado política prosperen en els propers anys,

és molt possible que el fu tur de l'autogovern de Catalunya passi per una

bona defensa de les aspiracions tradicionals de les minories nacionals en el

si d'aquestes institucions.

L'escenan de "les cent flors" quedaría en segona posició. Tot i que és

possible afirmar que en aquest marc les perspectives de realitzar

transformacions radicáis en materia d'autogovern son mes clares, els

desequilibris regionals i el grau de precarietat económica podrien impedir un

exercici d'aquest autogovern amb garanties d'éxit. Qualsevol salt qualitatiu a

curt termini ha de ponderar-se en relació a les expectatives de consolidado

én el futur i, en aquest sentit, les variables considerades condueixen a un

major escepticisme sobre les virtuts d'aquest escenari. Recordem que la

desconfianca cap ais actors polítics caracteritza la desregulació i el retorn al

localisme i, en aquest sentit, la polarització entre interessos divergents

també poc afectar a una reordenació coherent del poder polític a Catalunya.

En tercer lloc es situaría l'escenari de les "societats creatives". Encara

que aquí no estaríem parlant própiament d'una millora en termes

d'autogovern, la situado no seria en cap cas regressiva. Fins i tot és possible

que les preocupacions socials prioritáries serveixin de detonant peí

plantejament serios d'un debat sobre la igualtat material entre grups

culturáis i no sois entre individus.

Fmalment, ambdós escenans restañes, el deis mercats tnomfants i el

deis veinatges turbulents, em semblen en la mateixa mesura regressius i, per

tant, indesitjables. Sembla obvi que la lógica neoliberal i la preeminencia del

valor de la seguretat conduiran a un retrocés en els drets socials i culturáis

mes o menys consolidáis ais paísos membres de la UE. Es important
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subratllar que un tret definiton de tots dos escenans és la manca de

participació ciutadana, cosa que pot conduir a que les transformacions que

els defíneixen es produeixin sense massa oposició. Precisament per aixó, en

la meva opinió, aquests escenaris de futur son els menys plausibles.

En primer lloc, fets com els atemptats terroristes de I111 de setembre

ais Estats Units han evidenciat de maneta dramática ta interconnexió i

vulnerabilitat mútues deis diferents estats i comunitats nacionals. El

desplacament del paper central deis Estats-nació es produeix, entre d'altres

motius, perqué aquests ja no son capacos de garantir, per si mateixos, la

seguretat i els drets humans básics deis seus ciutadans. Moltes de les

crítiques a les accions rrulitars immediates que s'han dut a terme han estat

basades en la idea que un sistema de dret requereix renfortiment de la

legitimitat de la política internacional i el compromís per crear nous pactes

que facin possible la globalització de la justicia social. Els moviments

populars en contra de la guerra i d'una globalització estrictament económica

han estat ben actius, amb demandes polítiques canahtzades a través de

noves formes d'organització social, com les ONGs, que teñen la capacitat

de superar les barreres geográfiques i unir a persones de diferents

nacionalitats al voltant d'una causa. No podem obviar l'escassa influencia

d'aquests grups, pero és previsible que aquesta augmenti a mesura que es

consolidi la percepció que les comunitats humanes al segle XXI son cada

vegada mes interdependents i afronten problemes comuns. En aquest

sentit, no és tan ciar, al menys a llarg termini, que fets com els de Til se

setembre contribueixin a l'enfortiment deis Estats i a la preocupació

exclusiva per valors com la seguretat.

En segon lloc, també els moviments populars esmentats lluiten per

contrarestar les tendéncies neoliberals existents, per la qual cosa resulta
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improbable que aqüestes acabin implantant-se sense oposicio. Pero, a mes,

com també s'ha indicat, la consolidado d'un escenari com el primer

requeriría reformes substanciáis en el marc jurídic. El desmantellament de

l'Estat del benestar exigeix renunciar a conquestes historiques en materia de

drets per part de sectors socials que segueixen constituint la majoria de

l'electorat europeu. També, frenar el suport públic a l'emancipació efectiva

de la dona. Sembla improbable, per tant, que un escenari d'aquestes

c arac te rís tiques acabi imposant-se en abséncia de grans pressions socials en

contra.
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Escenaris Europa 2010
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'Escenaris Europa 2010: cinc futurs possibles per a Europa' va ser escrit per Gilíes
Bertrand, Anna Michalski i Lucio R. Pench el 1999. La següent secció de (a
publicació ha estat reproduída amb l'autorització de la Comissió Europea, que manté
Pexclusivitat deis drets d'autoria. Aquests escenaris son per definició imaginaris. Si
eis'xautors han mostrat excessiva o insuficient imaginació, en son els únics
responsables. Ni els punts de vista exposats ni les percepcions plantejades
corrésponen necessáriament ais de la Comissió Europea.



I. Escenari núm. 1: els mercats triomfants

En el seu discurs anual sobre l'estat del món davant de PAssemblea General de les
Nacions Unides, el president nord-americá va dir recentment, del segle XXI, que era
el segle del «triomf del comerc sobre la guerra». Aquesta descripció optimista
resumeix d'una manera prou acurada Pestat d'ánim d'Occident a Pinici de la segona
década del segle XXI. Els paisos industrialitzats han tornat a la plena ocupació. El
comerc mundial continua creixent a un ritme espectacular. Grácies a la innovació
tecnológica, la productivitat s'ha revifat, fins i tot en els sectors on solia estancar-se.
Sobretot, son les idees económiques deis paisos desenvolupats les que prevalen arreu
del món: la majoria deis estats, tret de poques excepcions, s'han adherit ais principis
del lliure comerc i han esmenpat els últims disset anys a apartar-se de la vida
económica. Europa ha seguit Pexemple i ha trencat amb tradicions, algunes
centenáries, d'una despesa social exagerada i d'una forta intervenció pública. Grácies
a les reformes minucioses dutes a terme des del 2005 i a Festabilitat.de l'euro, en
Pespai de pocs anys Europa ha passat d'una competitivitat poc consolidada a un
rendiment comparable al deis Estats Units. Peí que fa al cataclisme social que alguns
havien predit, no s'ha produít (encara?). La desigualtat i la marginació han augmentat,
pero es mantenen dins d'uns nivells tolerables, a jutjar per Pabséncia de grans
protestes populars.

Els primers signes que Peconomia de mercat social europea estava perdent ímpetu
van aparéixer forca abans que acabes el segle XX, pero ha hagut de passar mes d'una
generació perqué Europa en notes totes les conseqüéncies. La creació del Mercat Unic
europeu, la privatització de les empreses publiques i la prohibició progressiva de
Pajuda estatal es van assolir sense grans problemes d'encá de la década de 1980. Amb
tot, la reducció deis sistemes de protecció social va ser mes difícil, per bé que era
evident que havien arribat a un punt de no retorn: per una banda, una economía
globalitzada, flexible i competitiva, a la recerca constant de la flexibilitat; per Paltra,
uns estáis del benestar desorganitzats i insostenibles per l'envelliment de la població,
i que feien créixer cada cop mes el nombre de persones que queien en Pexclusió
social. Aquesta análisi estava ámpliament compartida a fináis del segle passat, pero
Perrática generositat del sistema volia dir que la majoria deis europeus en podien
treure alguna cosa, i els polítics encara volien creure en una tercera via.

Va ser el desenvolupament de Peconomia mundial el que va acabar amb les incerteses
d'Europa. El 2002-2003, va quedar ciar que la productivitat nord-americana havia
assolit una fase de creixement sostenible i alhora mes rápida que la de cap altre país
del món industrialitzat. Els Estats Units d'América vivien sota les premisses de la
llargament anunciada Tercera Revolució Industria/, i la modernització arribava fins i
tot a sectors suposadament intocables, com Peducació, la sanitat i Passisténcia social.
Aquesta explosió semblava que estava intrínsecament tugada al sistema
d'organització de la societat nord-americana i ais valors que representava: la societat
nord-americana, com que afavoria la capacitat emprenedora i els beneficis rápids, feia
responsables els individus de la seva educació i per afrontar les incerteses de la vida,
va assolir un grau de variabilitat sense precedents que li va permetre d'aprofítar tot el
potencial de les noves tecnologies de la informació. Davant d'aquesta realitat
relativament indiscutible, cap altra regió del món no va poder oferir una alternativa
plausible: ni Asia, que va basar la recuperació económica en Padopció progressiva del
model anglosaxo de capitalisme, ni Europa, que estava massa preocupada improvisant



solucions per a una despesa social que cada cop pujava mes. Encara hi havia qui
lloava els valors asiátics o el model social europeu, pero les seves paraules estaven
totalment allunyades de la realitat.

Una vegada mes va aparéixer la por tradicional del VellMón a la decadencia: amb els
EUA per davant, Europa no semblava teñir mes opció que adoptar el repte nord-
americá, o bé separar-se del dinamisme de l'economia mundial. A partir d'aquell
moment, els polítics van comencar a apropiar-se deis valors de la lliure empresa i a
denunciar les aberracions de l'estat del benestar. Les persones que obtenien subsidis
fraudulentament, les que fíngien malalties, els treballadors del sector públic i els
oportunistes de tota mena eren satiritzats, com tants d'altres ganduís que vivien deis
diners deis contribuents. En aquest ambient social de desconfianza generalitzada de
l'estat va sorgir un consens general al voltant deis valors individualistes i del lliure
mercat, recolzat sobre la voluntat de «treure limitacions ais individus», que
comportava el rebuig de Tassisténcia, el respecte de l'éxit económic i social, i creure
en la competitivitat per compensar els abusos del sistema. Al mateix temps- la
població europea va comencar a tolerar mes els efectes perversos d'aquests valors,
particularment Pincrement de la desigualtat de renda i la importancia cada cop mes
gran deis diners en la vida quotidiana. El gir polític es va produir entre el 2003 i el
2005: els votants europeus, en un rebuig general deis sindicats moribunds i d'una
democracia social greument malalta, van donar les regnes deis seus paisos a una nova
generació de polítics, que es van dedicar a consciéncia a desmantellar l'estat del
benestar, malgrat la gran oposició que aixó va desencadenar.

El primer pas va ser tornar els europeus a «un treball a qualsevol preu». La reducció
de les indemnitzacions per desocupació i l'abolició de les restriccions salariáis i de
contractació va fer que les empreses europees disposin ara d'una forca laboral flexible
i costos salariáis regulables: baixos per a les feines no qualificades i molt alts per ais
treballadors mes cotitzats, els guanys deis quals han d'anar en consonancia amb els de
la resta del món. Aquesta dicotomia creixent va estimular tota l'economia, des deis
sectors d'alta tecnología ais servéis personáis, els costos salariáis deis quals havien
impedit anteriorment que creixessin malgrat la forta demanda potencial. L'atur, abans
presentat com un mal inevitable, ha caigut en picat, i algunes regions del continent
s'enfronten, fins i tot, a escassetats cróniques de má d'obra (malgrat la gran entrada
d'immigrants, sovint deis estats membres mes pobres). L'única pega d'aquest
panorama és que el considerable augment de llocs de treball poc qualificats, insegurs i
mal pagats ha fet sorgir una el as se pobra trebal¡adora.

Al mateix temps, durant els últims cinc anys, els governs han reduít substancialment
la despesa pública mítjancant privatitzacions, la reducció de íuncionaris (una mesura
possibiíitada grácies a l'abolició de la seguretat del lloc de treball), la privatització de
les assegurances de malaltia, la reducció deis sistemes de pensions i la imposició
d'inspeccio'ns estrictes per comprovar la concessió de subsidis de la seguretat social.
El sector públic també ha vist com s'han reduít les seves competéncies: actualment, a
la majoria deis paisos de la UE, l'estat ha reduít les seves íuncions al manteniment de
l'ordre públic i del sistema jurídic i no intervé en altres ámbits tret que no hi hagi
ningú mes que ho pugui fer. La major part de les seves tasques administratives es
subcontracten a una empresa privada i el cost s'ha convertit en el criteri principal per
donar el vistiplau ais programes públics. En general, aquesta filosofía de valor per
diners ha fet que els treballadors estatals siguin mes responsables i eficients (almenys



en funció de criteris mesurables a curt termini). No obstant, manté subdesenvolupats
sectors sencers en qué l'actuació pública seria útil a llarg termini, tot i que no seria
mesurable en termes estrictament financers. Per exemple, hi ha molts projectes
importants d'infraestructura que romanen aturats per manca de fons públics, la qual
cosa perpetua la supremacia del transpon de mercaderies per carretera, que tanmateix
és menys sostenible i mes contaminant que altres formes de transpon. En aquest
sentit, alguns economistes consideren que la qualitat de les infraestructures del
continent ja comenca a minvar.

En general, pero, les economies europees han sortit del procés de modernització mes
competitives i mes flexibles. La majoria deis indicadors macroeconómics —del
creixement, del consum o de l'ocupació— tornen a reflectir bons resultats. Els experts
calculen que la inflació no tornará a aparéixer a Europa en un futur próxim: no tan
sois perqué el pacte d'estabilitat europeu funciona bé, sino, el que és mes imponant,
perqué la clássica espiral inflacionista (salaris/preus) es fa difícil d'imaginar en
mercats de béns i de treball tan desregulats. Tota Feconomía s'ha reorganitzat d'una
manera mes flexible, en sintonía amb la innovació tecnológica. Les petites empreses
s'han multiplicat i solen estar molt obertes a Fentorn internacional, ja que
desenvolupen sectors d'un alt valor afegit i generalment donen feina a personal
altament qualificat. N'hi ha que, fins i tot després d'anys de creixement desmesurat,
s'han convertit en autentiques multinacionals i s'han afegit a les gaseles nord-
americanes en la llista d'éxits económics.

Europa no és, sens dubte, l'únic continent que s'ha vist arrossegat peí corrent de lliure
comerc. L'opinió general a tot el món és, ara per ara, favorable a Feconomia de
mercat, encara que la majoria deis paisos hi estiguin sotmesos en lloc de participar-hi
en peu d'igualtat. La NAFTA, la UE, FASEAN i, en menor grau, el Japó, están
apareixent com a defensors infatigables del lliure comerc: comparteixen el desig de
reforcar la funció de FOMC i, en els últims anys, han posat les bases per a una
cooperació ambiciosa entre América, Europa i Asia en qüestions económiques i
comerciáis, sobretot peí que fa a la resolució de litigis. Rússia i la Xina, tot i que no
mostren el mateix entusiasme, es mantenen grácies a resultats económics forca bons, i
(ara per ara) están en sintonía amb la tendencia mundial. Pequín, encara que estigui
temptat de fer de la Xina una excepció, ha d'acceptar l'auge de les regions cosieres,
que son mes prosperes i están plenament a favor d'obrir-se al món exterior. Peí que fa
a Rússia, está adoptant una actitud cada cop mes previsible i oberta envers els seus
veins a canvi de la seva integració al joc económic mundial. Per últim, per bé que amb
diferents graus de resistencia, la majoria deis paísos en vía de desenvolupament han
iniciat un procés de desregulació i reforma. Només una minoría continua fora del
corrent mundial: alguns estats semiautártics, una dotzena mes o menys de
micropotentats amb grans recursos naturals i diverses potencies regionals que
s'oposen a Yoccidentalització del món per motius ideológics o religiosos.

Tot indica que Fimpuls del mercat lliure encara es notará mes en els próxims anys:
com que els béns intangibles son cada cop mes importants, es va fent gairebé
impossible resistir-se a la tendencia. Circulen diverses propostes que només fa uns
quants anys haurien semblat fantasies de somiadors. Per exemple, com que els seus
sistemes económics son, a grans trets, convergents, les tres grans potencies monetáries
teñen la intenció de coordinar mes de prop els seus programes pressupostaris i limitar
les fluctuacions a la zona YES, en altres paraules, entre el ien, l'euro i el dólar. És



molt possible que aquest projecte rebi el vistiplau de la resta del món, que ja n'ha
tingut prou del que de vegades s'ha anomenat «unilateralisme monetari» d'Europa i
deis EUA. Washington i Brussel-les, aprofitant el dinamisme del moment i la bona
voluntat deis principáis interlocutors mundials, també han proposat el llancament
d'una Ronda del planeta, en altres paraules, una nova ronda de negociacions
comerciáis per crear una zona de lliure comerc mundial el 2025.

Sens dubte, la desregulació només és un element del cercle virtuós que manté la forca
de l'economia mundial. De fet, estem presenciant la conjunció de diversos factors
favorables. En primer lloc, el desenvolupament tecnológic mes rápid que mai. Gairebé
a tot el món, la combinació de satél-lits i fibra óptica ofereix infinites possibilitats de
comunicado i accés a la informació a baix cosí. A mes, els experts prediuen avéneos
imminents en altres árees: la biotecnología, la intel-ligéncia artificial, 1'energía, etc.
L'augment constant del nombre de consumidors també explica la bona salut de
l'economia mundial: segons les ultimes estimacions, mil milions de sers humans
tenéñ actualment un nivell de vida i uns hábits de consum semblants ais deis paisos
occidentals. No obstant aixó, a part d'unes quantes millores (en atenció sanitaria, per
exérriple), els sis mil milions restants s'han quedat estancats en el mateix nivel! de
miseria de fa vint o trenta anys. Les desigualtats socials son mes grans que mai ais
paisos en via de desenvolupament, fins i tot en aqueüs paisos que han experimentat un
rápid desenvolupament económic.

Els aires de reforma i la tendencia neoliberal també han comportat reformes rigoroses
de les estructures i de les competéncies de la Unió Europea. Les polítiques de major
despesa de la Unió van ser atacades per totes bandes en els primers anys del segle. El
2005 va ser un any decisiu: els caps d'estat, la majoria deis quals eren nous en
Fescena política, van demanar una renegociació del pressupost de la Comunitat. La
vigilia de la primera ampliació de la Unió cap a FEuropa central i oriental era Fúltima
oportunitat de reduir la despesa de la Comunitat abans que s'incorporessin els nous
membres, que donaven mes valor a la solidaritat financera. Per aixó, els estats
membres van acordar una reforma radical de la política agraria: reducció de les
subvencions, renacionalització de la gestió (sotmesa a les regles comunes establertes)
i harmonització progressiva deis preus europeus amb els mercats mundials. També es
va-preveure de reduir progressivament els fons destinats a la política regional. E\
dirigent del partit conservador holandés es va congratular pels resultáis del Consell
Europeu amb una aMusió a la famosa fauta de La Fontaine: «havia arribat l'hora que
les formigues deixessin d'alimentar les llagostes».

A part d'aquests canvis superficials sobre el pressupost, els estats membres també van
decidir d'ajornar els plans per a la integració política europea. Val a dir que
Fampliació cap a FEst és Fúnic projecte sobre el qual tots els estats membres estaven
d'acord: el Mercat Únic s'ha completat i els altres projectes son una font de
problemes constant. La construcció d'una área de seguretat interior és oficialment una
prioritat per a la Unió, pero s'ha alentit per la regla de la unanimitat. Peí que fa a la
política exterior, la gran majoria deis estats membres s'estimen mes que la Unió se
centri en les qüestions económiques: els europeus confien en l'OTAN per a les
qüestions militars i han convencut els seus socis nord-americans per convertir
FAlianca Atlántica en una estructura dedicada a evitar conflictes a les árees
frontereres amb la Unió. La participado cada cop mes alta de Rússia ha fet vessar
molta tinta ais observadors sobre una imminent evolucuió de l'OTAN cap a una



estructura similar a l'OSCE (a part d'aixó, com que no hi ha un risc de conflicte
important, els governs d'arreu del món se centren en les qüestions económiques: fins i
tot el Pentágon considera que la supremacía mundial deis Estats Units d'América és
producte sobretot del seu lideratge tecnológic). Els altres projectes polítics que la UE
alimentava a fináis del segle passat, com ara una Europa social o l'ideal del
desenvolupament sostenible, han desaparegut de Pagenda, i els estats membres que
teñen una competitivitat mes frágil, sobretot els estats de PEuropa central i oriental,
rebutgen les noves restriccions que comportaría qualsevol augment de Pactivitat de la
Unió en aqüestes árees. Aquesta manca d'un projecte polític compartit es reflecteix,
sens dubte, en les institucions: les autoritats europees continúen sent indiscutibles en
el camp económic i en el camp comercial (la Comissió Europea, per a la competencia
i Pajuda estatal, i el Banc Central Europeu, per a la política monetaria). Pero cap deis
intents deis últims quinze anys de crear un sistema institucional mes eficac i eficient
no ha tingut bons resultáis. L'últim intent, el de Karlsruhe de Pany 2007) només va
donar lloc a millores menors, i cap deis estats membres ni la Comissió ja no
s'atreveixen a convocar una altra conferencia intergovernamental.

L'ampliació del Mercat Únic (i de la zona euro) s'ha convertit, a manca d'altres
aspiracions, en la prioritat absoluta de BrusseMes, i les adhesions i les soMicituds
arriben a carretades. Suissa, Islándia i Noruega, tranquil-litzades per Pabandonament
del projecte polític, van tornar a sol-licitar conjuntament Pingrés a la Unió el 2004.
Els paísos de PEuropa central i oriental, Xipre i Malta s'hi van incorporar entre el
2005 i el 2008. Turquía, per la seva banda, está provant de finalitzar les negociacions
comencades el 2007 en quatre anys i aviat s'hauria de convertir en el trenta-uné
membre de la Unió. Diversos candidats nous, amb motius principalment económics,
están trucant a la porta; és el cas d'Ucraína, deis paísos balcánics i també d'Israel, el
Liban i Marroc. No és segur que la Unió decideixi d'ampliar-se mes enllá del
continent europeu, pero ja ha anunciat la seva aspiració de crear una unió duanera
amb Rússia i els altres paísos de Pantiga URSS, i ja s'ha creat la zona de üiure
comerc euromediterránia. Encara hi ha gent que somia en un gran mercat que vagi
«del Sahara fins a Sibéria», pero pensen mes en una área de lliure comerc que no pas
en un Mercat Únic regit per totes les polítiques de la Comunitat. Val a dir que cap
d'aquestes persones no proposa d'afavorir el moviment de persones dins d'aquest
immens espai económic emergent, la qual cosa ha portat alguns escéptics a dir que els
europeus están construint descaradament un món en qué els béns son mes lliures que
les persones.

Amb tot, darrere del somni d'una economía sense fronteres s'hi amaguen realitats mes
perilloses. En primer lloc, están proliferant els riscos en materia de seguretat no
militar {sqft security). La delinqüéncia internacional és, sense cap mena de dubte, el
mes greu de tots: organitzacions crimináis de tota mena están traient el máxim partit
de la nova flexibilitat del comerc mundial i la seva impunitat está garantida en la
práctica per la ineficacia d'uns sistemes policials mal equipáis, organitzats encara per
paísos. El tráfic d'armes, de drogues i de sers humans no para d'augmentar i Europa
és particularment vulnerable al mercat negre d'immigrants il-legals, a través del sud i
de Pest d'Europa. L'amenaca del terrorisme no ha minvat i els paísos desenvolupats,
sobretot els Estats Units d'América, en son, indubtablement, els objectius principáis.
En general, les xarxes crimináis (sigui quin sigui el seu objectiu) teñen mes capacitat
d'adaptar-se a les circumstáncies i son mes complexes que mai. Les rutes que
segueixen la informació i els productes traficats canvien constantment, i les máfies no



solen utilitzar dues vegades el mateix intermedian. A mes a mes, la prosperitat
económica ha marginat prou gent com perqué no tinguin problemes a l'hora de
contractar-ne: els petits delinqüents de ciutats plenes de problemes i els guerrillers del
Tercer Món amb problemes económics accepten fer d'intermediaris per a la
delinqüéncia organitzada. La col-laboració policial internacional continua sent
insufícient per fer front a aqüestes noves organitzacions (fins i tot a Europa, malgrat
els intents tardans per reforQar TEuropol).

La velocitat del desenvolupament económic també imposa cada cop mes restriccions
intolerables sobre l'ecosistema del planeta. La década de 1990 va mostrar el principi
d'una consciéncia internacional sobre l'entorn, pero mai no va ser prou sólida com per
passar per davant de consideracions mes immediates. Les ultimes cimeres de les
Nacions Unides sobre recursos naturals han acabat en fracassos: els telespectadors de
tot el món s'han acostumat a veure que paísos rics i paísos en vía de desenvolupament
s'acusen mútuament del desastre ecológic i fan servir la competencia mundial com a
excusa per no haver de prendre decisions urgents. De fet, la situació ecológica está
millbrant en termes relatius ais paísos rics, pero está empitjorant a tots els altres. Tot i
qué- cada cop son mes les persones que adopten els hábits de consum deis paísos
desenvolupats, la infraestructura i els sistemes de processament deis residus no poden
mantenir el ritme: els embussos gegants de les ciutats africanes desbordades per un
creixement descontrolat, la massa de residus plástics que arrosseguen la majoria deis
grans rius asiátics, la rápida destrucció de les reserves de peixos i les selves trapicáis
mostren, a la seva manera, que la raga humana encara és lluny d'arribar a un
desenvolupament sostenible i que, fins i tot, ha anat en la direcció contraria. Els
paísos desenvolupats es mostren excepcionalment mesquins i cees davant d'aquest
perill. La Unió Europea és acusada pels seus membres de l'Europa central i oriental i
els seus veíns mediterranis d'obviar deliberadament la magnitud de la necessitat
financera, mentre que l'estabilitat del continent está cada cop mes amenacada per
mancances d'aigua potable al nord d'Africa, un Mediterrani moribund i els
nombrosos tipus de contaminació industrial i agrícola mes al nord.

L'augment de la desigualtat és un altre efecte pervers del sistema actual. En primer
lloc, certs paísos actúen com si haguessin estat abandonáis a la pila de ferra!la del
món, amb la major part de la seva població encara estancada per sota del Uindar de la
pobresa absoluta. Pero, encara pitjor, els desequilibris socials i regionals dins deis
estats están creixent, independentment del seu nivell de progrés económic. Ais paísos
en vies de desenvolupament, ¡'abisme entre les ciutats i el camp no para de créixer i
desencadena éxodes de la població rural cap a tes ciutats, on la sanitat, la llei i l'ordre
i t'entorn están a punt d'enfonsar-se. Ais paísos desenvolupats, les regions
perifériques han d'espavilar-se amb les engomes del creixement económic, mentre la
qualitat de les seves infraestructures i deis seus servéis públics es va deteriorant
progressivament. A Europa, algunes árees s'han anat despoblant i ara ja no son mes
que refugis de tranquil-litat per a urbanites esgotats. En Paltre extrem, al cor de la
societat de la informado, les ciutats i les regions mes innovadores avancen a tota
máquina. Entre els dos extrems, la majoria de regions miren d'enganxar-se a un o dos
d'aquests vencedors económics, a costa, pero, d'una dependencia creixent. Aqüestes
situacions iníeriors son políticament problemátiques: per exemple, certs paísos de
l'Europa central es resisteixen a la idea de quedar relegats a la condició de satél-lits de
les regions mes riques d'Alemanya o el Báltic.



El canvi deis valors europeus també és motiu de preocupació. Les societats europees
están, sens dubte, mes fragmentades que mai. L'individualisme i el relativisme son la
tónica general i porten el continent cap a decisions col-lectives inquietants (per
defecte). El consumisme i el desig d'innovació permanent orquestrats per la publicitat
están passant per sobre de les grans idees, i els europeus están limitant el seu anhel de
solidaritat ais sers mes próxims, sobretot la familia. En general, la gent desconfía de
l'acció coHectiva, sobretot deis governs i deis servéis públics. Li atrauen mes les
associacions i les ONG, pero aqüestes organitzacions només aconsegueixen
mobilitzar la població amb aparicions publicitáries efímeres. Per últim, les ciutats
europees están atrapades en el cercle vicios del debat sobre la seguretat: la
desconfianca i les desigualtats atien el foc de la delinqüéncia urbana i aviven les
tensions racials (una combinació que ja s'ha consolidat en la retórica política), que,
alhora, fan pujar la demanda de seguretat i de solucions cada cop mes extremes, tal i
com ha posat de manifest el boom deis complexos residenciáis d'alta seguretat, fets a
imatge de les comunitats enreixades d'América del Nord. En resum, es pot donar el
cas que les nostres societats esdevinguin «económicament riques i humanament
pobres», en paraules d'un parlamentan europeu que havia estat molt compromés amb
la lluita pels drets humans, pero que ara compleix condemna per desfalc.

La segona década del mil-leni, dones, sembla ser un període de prosperitat mundial
gairebé garantida, en qué els paisos desenvolupats i els que s'han industrialitzat
darrerament s'enduen la millor part. La vella Europa s'ha hagut d'adaptar a la
tendencia global i fins i tot marca el pas en alguns camps. Pero aquesta adaptació s'ha
fet a costa de retallar les idees socials i ambientáis postulades (encara que no sempre
defensades) pels europeus del segle passat. És possible que les generacions futures no
ens agraeixin aquests anys de prosperitat i les responsabilitats (sobretot ambientáis)
que els lleguem. Mentrestant, la máquina no treu el peu a l'accelerador...



II. Escenari núm. 2: les cent flors

«2000-2010: una década sense govern» és el títol que Everywhere \s Ciüzens va posar
al seu número especial en qué analitzava els primers deu anys del segle. Aquesta
revista —produida per una gran associació internacional que porta el mateix nom i
que té milions de socis, entre individus, empreses i ONG de tots els paísos— és un
deis nombrosos exemples de les iniciatives de base de tot el món. L'edició setmanal
d'aquesta publicado electrónica repassa els últims experiments que es fan, sovint a
una escala modesta, en tota una serie de camps, des del comerc a la cultura, passant
per l'assisténcia social i la protecció ambiental. Alguns observadors están convencuts
que la proliferació d'aquests projectes locáis marca el comencament d'una
democracia participativa global; de fet, el procés no té un cap visible i el món s'está
adaptant a un equilibri inestable sobre el qual cap govern ni multinacional no té cap
mena d'influéncia, donada la seva manca d'espai per maniobrar i la manca de
legitimitat. El rendiment económic és decebedor en general, fins i tot en relació amb
les expectatives a la baixa de fináis del segle XX. La distribució cada cop mes desigual
de-'Iá riquesa, la proliferació de ia delinqüéncia internacional i la multiplicado deis
petits conflictes regionals desestabilitzen eí sistema mundial, pero aquest, de moment,
encara va fent. L'evolució que segueix Europa, per la seva part, és tan fragmentada
com la deis seus socis. Algunes regions han caigut en un son letárgic del qual sembla
que no s'hagin de despertar mai mes, mentre que altres están escalant posicions en
una exhibició de vitalitat i d'entusiasme: sota el lideratge d'una nova generado
d'empresaris, i aprofitant l'accés al coneixement propiciat per les noves tecnologies,
ciutats i regions senceres gaudeixen d'una recuperació económica, cultural i social
sense precedents. Les administracions i els sistemes polítics de les ciutats capitals,
atrapats en un funcionament obsolet, no s'han pogut mantenir al capdavant d'aquests
«microrenaixements» i, a poc a poc, han anat perdent contacte amb el món real. Per
contagi, la Unió Europea també está perdent cada cop mes poder de persuasió i va
perjudicar greument la seva credibilitat el fet d'abandonar a mig fer el projecte
d'ampliació cap a Test.

En una análisi mes detallada, els primers signes de declivi de les autoritats publiques a
Europa ja es podien percebre a principis de la década de 1980. En aquells anys, el que
es considerava que era un problema passatger amagava, de fet, un debilitament
irreversible d'una manera de governar antiga i d'una forma d'organització
administrativa antiga. Les jerarquies rígides, la divisió de competéncies i Fexcés de
corifianca en el coneixement científíc havien sembrat les llavors d'una manca de
responsabilitat generalitzada, que, a fináis del segle passat, va fer que es dilapidessin
recursos i es cometessin errors de vegades trágics. En un temps en qué les societats es
feien cada cop mes complexes, la innovació tecnológica agafava empenta i les
necessitats individuáis es diferenciaven cada cop mes, les burocrácies continuaven
inflexibles i incapaces d'adaptar-se a situacions cada cop mes diverses. Conscients del
problema, els governs van reaccionar en una cadena frenética de minireformes que
l'únic que van fer va ser empitjorar les coses: lluny de generar un replantejament
radical de tot el sistema, aquest ajustament va ocupar una gran part del temps i de
l'energia deis funcionaris i les seves tasques básiques se'n van ressentir. Les
administracions, constantment desbordades per plans inviables, van assolir noves
cotes d'incoheréncia.



Aqüestes disfuncions quotidianes van exacerbar una insatisfacció profundament
arrelada que la població ja tenia en relació amb el sistema polític i económic. Enfront
d'aquest malestar, els cercles polítics van fer gala d'una incapacitat innata per donar
respostes: el debat oscil-lava entre l'abstracció i el populisme i es recolzava sobre una
dieta d'escándols de corrupció inacabables, davant deis quals la llei sovint no podia
fer res. Els governs demanaven periódicament sacrificis en nom de l'austeritat
pressupostária: per aconseguir el «paradís inevitable» ofert per la globalització,
s'havien d'acceptar els augments deis impostos sobre el treball i el consum (donat
que, segons deien, els altres recursos, en concret la renda i el capital, havien
esdevingut massa volátils). D'encá de la década de 1980, la població europea havia
mostrat cada cop mes signes d'inquietud, molt sovint en referendums o eleccions i, de
tant en tant, unint-se a moviments espontanis, com ara la «marxa blanca» celebrada a
Brussel-les la tardor del 1996. El 2000 i el 2001, dos anys plens d'escándols polítics i
acomiadaments en sectors de l'economia que s'havien mantingut fins aleshores, el
cinisme va assolir noves quotes: en el tombant de segle, la població ja no esperava res
deis polítics ni deis grans empresaris, que podien dir que havien aconseguit els millors
beneficis de la década i anunciar, al cap de pocs dies, Feliminado de llocs de treball.

Aquesta manca total de confianca va desencadenar la crisi política i social del 2000-
2005. Van proliferar els judiéis, els boicots i els sabotatges de productes, cosa que va
atrapar les grans empreses i les administracions en entramáis legáis deis quals ja no en
van poder sortir. Els governs nacionals i regionals, davant de Fabstenció generalitzada
deis votants i elegits en eleccions amb una participado molt baixa, van perdre la seva
legitimitat. Sobretot, va arrelar una indiferencia per Fautoritat i la població cada cop
mes s'arreglava els propis problemes, un fenomen mes o menys present segons el
país: es van crear centenars de grups d'acció ciutadana, alguns per aturar la
constmcció de noves autopistes o el tancament de servéis públics locáis, d'altres per
fer boicots, sabotatges o arrossegar fins ais tribunals grans empreses acusades de
publicitat enganyosa, comportament poc étic o abús del transpon internacional i deis
ingredients genéticament modificats. Els bañes van notar Fefecte d'innombrables
boicots per Fespeculacíó que feien a les borses i per no preocupar-se deis petits
cíients. La propagació de Facció directa, l'evasió fiscal, Fabsentisme, l'economia
submergida i Fincompliment de les formalitats administratives van portar el sistema a
un carrero sense sortida.

L'estoícisme amb qué la gent semblava enfocar la crisi va desconcertar molts
observadors d'aquells anys. A partir de la década de 1990, els europeus ja havien
comencat, de fet, a recloure's en l'economia submergida, la familia i la comunitat
local, i aquesta tendencia va agafar forca a fináis de segle: Feconomia submergida, i
també el treball no declarat, ja representava ben bé una cinquena part del PIB
d'alguns estats membres de la UE abans de la crisi. Van tornar a sorgir formes
básiques de solidaritat social durant aquells mateixos anys a tot Europa: en son alguns
exemples la barata, els intercanvis de servéis i les xarxes veínals. Durant la crisi, la
població va enfocar les activitats de lleure amb un objectiu productiu i, entre altres
coses, plantava verdures i feia treballs de bricolatge. El mercat de béns de consum va
presenciar una entrada espectacular de productes artesans, acompanyada d'un creixent
comerc de segona má. Sobretot, van sorgir nous valors comuns, una mena de barreja
nostálgica de Facció local, el bon veinatge, el suport mutu i un retorn a la naturalesa.
Els néts de la societat de consum van descobrir amb interés que els peixos no eren
rectangulars, ni estaven congelats ni tenien forma de barretes.
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Aquest període va presenciar l'auge de fortes comunitats locáis, tal i com avui les
coneixem. Es fa difícil avui dia de trobar un districte o un municipi que no tingui
moneda propia i un programa d'intercanvi de servéis en qué les persones poden
canviar classes particulars, activitats culturáis i tota mena de servéis personáis (p. ex.
classes de recuperació, servei de guarderia, ajuda doméstica, atenció a la gent gran).
Les associacions locáis, sovint dirigides per dones, pensionistes o joves llicenciats,
han crescut rápidament i s'han convertit, de facto, en petites empreses. La major part
exerceix les seves activitats amb carácter no oficial i no es preocupa de registrar-se a
les autoritats corresponents ni de pagar els impostos. Algunes, amb l'ajuda del consell
local, exerceixen una funció important a l'hora de concedir petits crédits a individus i
petites empreses que necessiten petites quantitats amb rapidesa. Altres han creat
«tresoreries comunitáries» per financar xarxes de suport económic i, quan fa falta, fins
i tot donen subvencions per estudiar o fer cursos de reciclatge. Les mes avancades
podrien pagar subsidis de benestar social. En altres indrets, s'han constituít nous
sindicáis locáis que defensen els drets deis habitants en general i deis treballadors. La
gran'majoria d'aquestes estructures de comunitats locáis s'han mantingut obertes al
món'exterior. Aprofitant tots els avantatges de la tecnología de la informació (sense la
qual la majoria no s'hauria pogut constituir), han desenvolupat una comunicació
internacional, han creat associacions i programes d'intercanvis d'experiéncies, no tan
sois entre els pai'sos de la UE, sino també amb els socis de l'Europa de l'Est, el
Mediterrani i África.

L'economia europea també ha experimentat canvis transcendental. L'economia local,
mes propera a les necessitats de les persones, está substituint progressivament la
societat de consum. Airan de la caiguda en picat de les vendes durant els anys de la
crisi, els supermercats i els grans centres comerciáis van reorientar les seves
polítiques de vendes per disposar d'un lloc mes destacat en la producció local, els
aliments orgánics i els béns culturáis. La industria de béns de consum duradors
(cotxes, electrodoméstics) també va haver d'adaptar-se a la caiguda de la demanda i
satisfer les noves demandes deis consumidors de productes resistents i fácils de
reparar. Donada la impopularitat deis béns mes normalitzats, les empreses han
diversificat les seves estratégies de vendes i de publicitat, sovint a nivell regional. Al
máteix temps, s'ha produit un creixement constant de la demanda de tota mena de
pro'ductes i servéis: de protecció ambiental, de lleure, culturáis i, en general, tots els
protiuctes relacionáis amb la informació i el coneixement. La industria del
coneixement i les tecnologies de la informació s'han convertit, de fet, en un deis
sectors mes dinámics de l'economia europea. Com a tot el món, el nombre d'usuaris
continua pujant i aquest creixement s'hauria d'estimular amb l'arribada de
generacions senceres per a les quals se suposa que la presencia quotidiana de
l'ordinador a la feina, en Foci, la comunicació i la cultura és una realitat. Amb la
desintegració de les grans empreses, la proliferació de petites unitats de producció i la
creixent importancia del treball per compte propi, els clients reben cada cop una
atenció mes local, i aquest auge deis béns i els servéis fets a mida és un altre factor
que possibilita l'augment de Fus de la tecnología de la informació. Al mateix temps,
el sector de la TI s'ha adaptat ais canvis de la demanda tot desenvolupant productes
menys complicats técnicament, que están a Fabast de la majoria de la població i teñen
cicles de vida mes llargs. La demanda deis usuaris no especial itzats está pujant, i les
associacions, els bañes de coneixement, les organitzacions veínals i les xarxes locáis,
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entre altres, han demostrat una set insaciable de mitjans moderns de comunicació i
accés al coneixement.

A part d'aixó, les empreses europees s'han espolsat moltes de les restriccions legáis i
administratives. De fet, es pot dir que Peconomia europea s'ha comencat a
autoregular. De la mateixa manera que Internet, Peconomia está governada
principalment per acords voluntaris entre els usuaris i els proveídors de servéis: els
productors es fixen normes estrictes de qualitat i transparencia per tal de guanyar-se la
confianca del públic i evitar els boicots que periódicament convoquen ONG i
associacions de consumidors. A tot arreu, el control de les autoritats publiques sobre
la vida económica s'está reduint. A dos o tres deis paisos mes petits i dirigits amb mes
eficiencia, la funció de les autoritats publiques es va retallar a iniciativa deis governs i
els interlocutors locáis, que van abordar una simpliñcació negociada del sistema
tributan i de la legislado social. A d'altres llocs, Peconomia es va desregular defacto,
per mitjá de l'efecte combinat de la globalització i el debilitament de Pautoritat
pública. Les normes, per exemple les condicions de la legislació laboral, continúen en
vigor sobre el paper, pero la seva complexitat, la manca d'inspeccions i \aflexibi/itat
deis inspectors fan que les empreses tinguin una llibertat total a Phora d'aplicar-les. A
mes, les fronteres entre les empreses legáis, Peconomia extraoficial i la petita
corrupció son cada cop menys clares. Els economistes calculen que Peconomia
submergida representa al voltant del 30 % del PIB a Europa (fins a un 50 % en alguns
estats membres). Juntament amb el treball que normalment ja no es declarava, la
desmonetarització explica Paugment sobtat deis últims anys: una part creixent de
Pactivitat económica, i sobretot el comerc de béns i servéis básics, es basa en la barata
i les monedes locáis.

L'extrema fragmentació de Peconomia ha contribuí! en gran part a empitjorar les
desigualtats socials i geográfiques. Si fem cas de les estadístiques, les regions mes
avancades i les grans ciutats son molt mes riques que les altres en termes de riquesa
per habitant, i les diferencies augmenten sense parar. Aixó no obstant, aqüestes xifres
ja no reflecteixen la realitat del nivell de vida: les regions mes pobres també son
aquelles en qué Peconomia extraoficial está mes desenvolupada, i la qualiíat de vida
semblaría que és mes alta a les árees rurals a jutjar peí nombre de pensionistes joves
que decideixen de jubilar-se al camp. Tot i que els sistemes de redistribució son
menys generosos i mes incoherents que els del segle passat, continúen repartint
quantitats considerables. Malgrat les polítiques d'austeritat introduides pels governs,
encara és fácil —no cal ser gaire llest— aprofitar-se deis nombrosos errors, els trámits
ambigus i les incoheréncies de les regles i els criteris. D'aquesta manera, els europeus
han desenvolupat Phábit d'emplenar formularis com si juguessin a la lotería, amb
Pesperanca d'obtenir les deduccions o els subsidis sobrants: cada cop son mes les
persones que, per exemple, només es preocupen de treballar fins que poden tornar a
cobrar el subsidi d'atur. Aquest desordre potser no és gaire racional, pero permet a
moltes persones d'arribar a final de mes, i som testimonis, en algunes árees urbanes,
de Paparició d'una nova dassepobra amb temps Uiure.

Encara és mes difícil desenvolupar una visió coherent del mapa polític d'Europa: aquí
també, el leitmotiv és la fragmentació. En termes generáis, els grans paisos van ser els
mes afectats per la crisi que van patir les administracions i les seves ciutats capitals
han perdut bona part de la seva supremacía. Les localitats amb sólids fonaments
económics i culturáis han tret el máxim partit d'aquestes condicions variables i han
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consolidat la seva autonomía: algunes duen a terme unes polítiques i participen en
activitats diplomátiques que son dignes d'estats sobirans. D'altres regions, incapaces
d:aprofitar aquesta nova llibertat, están lligades de mans i peus per la dependencia
d'interessos especiáis i per discrepáncies sectáries, quan no han caigut sota el control
d'una gran empresa local o de la mafia. Els estats membres mes petits sovint n'han
sortit mes ben parats: aquells paísos que tradicionalment estaven mes descentralitzats
i estaven menys burocratitzats van trampejar mes o menys la situació, mentre que en
l'altre extrem, aquells que durant anys havien patit greus disfuncions es van enfonsar
completament, i en alguns casos van empényer les seves regions mes prosperes a
separar-se:n. En general, la geografía política de 1*Europa del 2010 és un mosaic
estrany de principáis, ciutats estat, feus i uns pocs estats-nació petits que van
sobreviure a l'agitat principi de segle.

Sobre aquest paisatge irregular recolza una Unió Europea poc definida. De fet, la
integració europea va quedar greument afectada per la crisi política: davant de I'erosió
constant de la seva legitimitat, els governs deis primers anys del segle no es
destacaven peí seu interés per les qüestions a llarg termini i van tendir a reduir les
seves aspiracions per a Europa. L'ampliació cap a Test n'és, sens dubte, el millor
exponent: el 2001-2002 va quedar ciar que Fopinió pública d'alguns paísos tenia por
que l'extensió de la Unió cap a l'Europa central i oriental empitjorés Patur i
augmentes la delinqüéncia organitzada. Els governs van teñir molta cura de no
sotmetre la qüestió al debat públic. Van ser molt prolixos en afirmacions de
preocupació i fértils en iniciatives diplomátiques que van alentir el procés, per
exemple, reobrint indefinidament les discussions sobre el cost de l'ampliació o
encarregant incomptables informes sobre els paisos que sol-licitaven Tingres i sobre el
seu grau de preparació. Aquest comportament no va mitigar, de cap manera, la
desconfianca del públic general, pero va contribuir, sense cap mena de dubte, a
enverinar les relacions entre la Unió Europea i els seus veíns. Davant d'aquest nou
paquet d'obstacles, només quatre paísos van poder aguantar fins al final i incorporar-
se a la Unió. Els altres paísos soMicitants van patir un debilitament que durará molts
anys: esgotats per quinze anys de sacrificis i injusticia económica, les seves
poblacions ja no estaven preparades per escoltar les promeses d'un futur mes brillant.
Les reformes es van estancar, l'activitat económica i la inversió van perdre forca i
TEuropa central i oriental es va enfonsar en una llarga inestabilitat económica i
política.

En-perspectiva, es pot dir que la mateixa Unió encara está pagant un alt preu peí
fracás de l'ampliació. En primer lloc, ha perdut la seva credibilitat en l'escena
internacional per molt de temps i ha perdut el suport deis seus veins mes próxims: els
pobles de 1'Europa central i oriental teñen la sensació que els altres europeus, inclosos
els nous estats membres, els han abandonat a la seva sort, i els seus governs
proclamen a crits sempre que poden que incorporar-se a la Unió ja no és una de les
seves prioritats, mentre que, al mateix temps, intenten per tots els mitjans de construir
aliances diplomátiques bilaterals amb els grans estats membres, sobretot Alemanya. A
mes, la inestabilitat deis paísos veíns crea amenaces directes a la seguretat de la Unió.
El mes greu de tot, ara per ara, és la delinqüéncia internacional, que está incidint amb
forca en els paísos de l'Europa central i s'escampa cap ais estats membres que
comparteixen fronteres. Pero si les perspectives económiques de la regió continúen
tan pobres com ara, les relacions entre els paísos de l'Europa central i oriental
probablement es deterioraran i aixó fará ressorgir les disputes étniques i ambientáis,'
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sobretot ais Balcans i a la Mediterránia. Per últim, en el front económic, les empreses
que es preparaven per entrar ais nous mercats després de P ampliado han frenat el seu
entusiasme i han retallat els programes d'inversió.

Per desgracia, P ampliado no és Púnic ámbit en qué la Unió Europa s'ha vist afectada
peí deteriorament del clima polític interior. La integració política d'Europa ha
progressat molt poc durant els últims quinze anys. La Política Exterior i de Seguretat
Comuna no ha avancat gens, i, en la práctica, ha tendit a perdre terreny. Els estats
membres mes grans, sobretot l'eix francoalemany, ja no están d'acord en quines son
les prioritats estratégiques: Berlín se centra exclusivament en PEuropa central, mentre
que París sembla interessar-se sobretot per la Mediterránia. En aqüestes
circumstáncies, els projectes de política exterior comuna queden atrapats en disputes
pressupostáries, els estats membres continúen anunciant a crits iniciatives que mai no
acaben d'arrencar i la Unió amb prou feines presenta un front unit tret de quan
participa a les negociacions comerciáis (i llavors només per adoptar una posició cada
cop mes proteccionista). La cooperació en el camp de la justicia i els afers interns
també es troba en un punt mort. Malgrat la creixent preocupació per ladelinqüéncia
organitzada, no hi ha gaires esperances que es puguin fer progressos rápids en aquest
front, donat Pabast de la desorganizado deis sistemes executius i judicials deis
paisos... i de la presencia de les xarxes mafíoses a Europa mateix. Segons un jutge
molt conegut, entrevistat recentment per un deis principáis diaris europeus, la
inactivitat de la UE també es podría explicar peí sistema de financament de les
campanyes electorals de certs caps de govern. En el front económic, els paisos de la
zona euro conserven la seva estabilitat monetaria i pressupostária, pero només grácies
a un exercici constant de comptabilitat creativa. Peí que fa al Mercat Comú, les regles
mantenen la seva coherencia teórica, per bé que ningú no está interessat a comprovar
que en la práctica s'apliquin correctament. En l'análisi final, els optimistes creuen
que, malgrat els alts i baixos, Pempresa europea encara va endavant, mentre que els
pessimistes proclamen que Púnica integració que encara existeix en la práctica és la
deis grups mafiosos. Els dos paisos nórdics que recentment van anunciar la seva
intenció de deixar la UE sembla que son d'aquest últim parer.

Malgrat les aparences, la situació a Europa no és, de fet, ni millor ni pitjor que la
d'altres parts del món: ningú no escapa de la fragmentació política i étnica,
Pestancament económic i Paugment de les tensions degudes a la competencia pels
recursos naturals. Els Estats Units d'América están molt lligats pels seus problemes
doméstics, pero mantenen una mínima presencia en Pescena mundial grácies a les
seves relacions especiáis amb la Xina i América Llatina. Els EUA defensen els seus
interessos comerciáis d'una manera inflexible i, de tant en tant, es permeten un petit
gest diplomátic sense risc o una acció militar contra petits paisos rebels (en
intervencions generalment programades per a fins polítics interiors). Els paisos
asiátics no aconsegueixen avancar cap a la integració regional i les seves
preocupacions fins i tot tendeixen a divergir: la prioritat de la Xina, per exemple, és
esclafar els seus esclats de violencia interiors provocáis per trenta anys de
desenvolupament desequilibrat. L'abast de les divergéncies regionals posa en dubte
que el país pugui sobreviure com a entitat única a mitjans de segle. Per últim, Rússia
alterna signes de recuperado amb recaigudes en el caos: está recuperant els vineles
comerciáis i diplomátics amb PEuropa central i. oriental i está reforcant la seva relació
bilateral amb els EUA, pero continua sent, sobretot, una important font de desordre a
Europa. En general, és possible que el món es vagi endinsant a poc a poc en un cercle
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vicios: debilitades pels seus problemes interns, les potencies regionals son incapaces
de conferir una certa lógica al sistema mundial de les Ínstitucions internacionals, un
fet que está agreujant la situació política i económica i está alimentant les tensions
nacionals a tot el món. Citant una de les ultimes observacions fetes peí secretan
general de l'ONU, «hi ha situacions históriques en qué un equilibri inestable sembla
que ha de durar mil anys».

O potser el que estem presenciant és, de fet, el principi d'un renaixement de les bases?
Després d'una visita a Europa l'any passat, un famós pintor xinés va publicar un llibre
de viatges en qué descriu a bastament l'entusiasme i l'optimisme que s'havia trobat a
la majoria de les ciutats i les regions. Va arribar a la conclusió següent: «tot i que no
sóc jardiner, puc dir que mai no he vist un arbre mort amb unes branques tan plenes
de vida. M'hi jugo que no trigaran ni cinc anys a tornar-lo a la vida fins a les branques
mes altes».
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III. Escenari nú ni. 3: les responsabilitats compartidos

Aquells que van predir un tercer mil-leni apocalíptic per al Vell Món no serán
recordáis per la seva clarividencia. Europa ha experimentat canvis profunds en els
últims quinze anys. En un clima económic mundial favorable, ha trobat una manera
de reconciliar els seus ideáis de solidaritat i respecte per l'individu amb la innovació
tecnológica i la recerca de Feficiencia económica. L'explicació d'aquest canvi rau,
sens dubte, en la transformació del sector púbüc: al cap de deu anys d'ambicioses
reformes, les autoritats polítiques i les administracions s'han convertit en facilitadores
o sócies, de tal manera que ajuden els individus, les empreses i les associacions
cíviques a assumir la seva part de responsabilitat en la vida de la comunitat. Ara que
els caps d'estat i de govern de la Unió Europea parlen de comencar les negociacions
sobre Fadhesió de Turquía, la Unió es pot congratular de l'éxit de Fampliació que va
permetre 1'entrada de Xipre i FEuropa central i oriental, i de la seva capacitat de dur a
terme aquesta operació alhora que portava la integració política un pas mes enllá.
Grácies a Fextens debat públic i a les reformes deis últims anys, la població europea
ha acceptat la integració. Aixó ha donat mes legitimitat a la Unió i, com a
conseqüéncia, ha comportat un progrés substancial en árees com els afers socials i la
protecció ambiental. Havent-se tret de sobre les actituds del segle XX, la Unió també
está mes segura de si mateixa en les relacions amb la resta del món; ha forjat solides
associacions polítiques amb els seus veins i les altres grans organitzacions regionals
del món, en una crida constant a una millor coMaboració internacional i una reforma
ambiciosa de les institucions de FONU. Tal i com va dir fa ben poc el president de la
UE, «Europa está madurant forca bé, almenys per ara».

El comencament exacte d'aquestes reformes encara és el tema d;un debat estéril entre
académics i periodistes. En realitat, els fonaments de la gran transformació de la
primera década es van posar ja fa molt de temps. De fet, les referéncies ais principis
de la responsabilitat individual, Fobertura, la descentralització deis servéis públics,
etc., van comencar a sortir en éls discursos de la majoria deis líders polítics europeus
a la década de 1980. Tots els estats membres duien a terme experiments en un procés
consultiu en qué la població participava en les decisions. etc., en alguns casos ja a la
década de 1960. En Fámbit de la UE, els tractats de Maastricht i d'Amsterdam ja
incloien declaracions d'intencions per a una Europa social mes forta, un major paper
de la societat civil, els principis d'obertura i subsidiarietat, i, per últim, la cláusula de
la «cooperacions reforcades» que va permetre a la Unió desenvolupar polítiques al
marge deis estats membres que preferien quedar-ne al marge.

No obstant aixó, amb prou feines es podia percebre una lógica global en els fets que
se succeien. El públic general mostrava signes de descontentament i cada cop estava
mes ressentit amb la política de fets consumáis de la tradicional alianca entre
tecnócrates i líders polítics. A fináis de segle, un clima de profunda desconfianza
mutua va prevaler entre les classes polítiques i els ciutadans corrents del continent. Al
mateix temps, aquelles persones que treballaven amb les bases demanaven mes
responsabilitat: autoritats locáis, associacions i organitzacions que defensaven els
drets deis marginats. Totes demanaven mes capacitat de decisió pública i una funció
directa en la seva impíementació. Semblava que esperaven que els governs i els líders
polítics tinguessin un paper actiu com a facilitadors, creessin els fórums necessaris per
debatre i dialogar, defensessin una visió mes clara de Finterés comú, i exercissin
pressions per trobar solucions acceptables per tothom.
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En certs sentits, aquest clima perniciós presidia tota Europa, pero afectava mes
Brussel-les que les capitals nacionals. Davant de l'augment de les critiques, les
institucions europees es van embarcar el 1999-2000 en una serie de valoracions de
gran abast sobre com la Comissió, les regions i les administracions nacionals
apíicaven les polítiques de la Comunitat. Aquesta revisió va revelar uns quants casos
claríssims de frau: peró: sobretot, va mostrar Textraordinaria confusió existent: entre
ámbits geográfics: entre departaments de la mateixa administració, entre normatives.
Els exemples i la gravetat del problema variaven en íunció del tema i el país: en
alguns llocs, la Unió i els estats membres dirigien polítiques complementáries sobre el
paper, pero contradictóries en la práctica; en altres hi havia tan poca col-laborado
entre les autoritats centráis i regionals que van proliferar les mesures reglamentáries i
fins i tot es van donar casos de duplicació. En altres llocs, la circulació d'informado
entre els ministres d:un país o les direccions generáis d'una sola administració,
deixaven molt que desitjar. En alguns estats membres, els sistemes de comptabilitat i
desmanees eren lents i incapacos d'evitar Pabús de fons públics. Tot i que la gravetat
del problema no era la mateixa a tot arreu, sí que es va arribar a la mateixa conclusió a
tot arreu: el sistema estava farcit d'incoheréncies que no servien a l'interés de ningú.

Un Comité de Savis encarregat de realitzar una revisió exhaustiva deis métodes per
millorar la situació va presentar un informe al Consell Europeu de Vástervik el juny
del 2001. L'informe, titulat Coordinar, fomentar, facilitar: lafunció del sector públie
en el segíe xxi. propugnava una reorganització completa deis poders públics locáis,
nacionals i comunitari basada en quatre principis fonamentals: la descentralització i, si
era possible, la delegació de tasques; la transparencia i la claredat deis objectius; la
responsabilització i el respecte deis compromisos de qualitat; la subsidiarietat i el
deure de cooperar entre els diversos nivells de govern. Per dur a la práctica aquests
principis, els Savis proposaven d'«invertir les pirámides»: cada nivell de govern i
d'administració al servei deis nivells inferiors, i tots al servei deis ciutadans, ais quals
la Unió, els estats i les regions havien de garantir el dret a la informació, a la consulta,
a la transparencia, i Taccés a la justicia. L'informe proposava la introducció d'un codi
deontológic per al sen-ei públie que havia de ser vinculant en tots els nivells de
1'administració. El primer ministre suec va acollir les propostes amb entusiasme:
«l'únic camí fiitur per a Europa és una revolució de la vida quotidiana, duta a terme
penda majoria. Aquesta revolució l'acabem de posar en marxa a les nostres
administracions. el centre de Taparel! estatal».

L'informe de Vástervik va ser rebut amb disparitat de criteris, segons l'estat membre.
En alguns, els sindicáis del sector públie van convocar vagues tan bon punt es van
aprovar les primeres liéis d'aplicado. En general, aquest radicalisme va caure molt
malament a la poblado i al final va fer el joc ais reformistes marginant els grups
conservadors. Ben aviat vam presenciar la creació d'associacions de funcionaris que
donaven suport a un canvi de gran abast, particularment funcionaris locáis, agents
ambientáis i treballadors socials de la comunitat. Aquests períodes de tensió van
deixar cicatrius profundes en alguns paísos, pero no van impedir el bon funcionament
del procés. El 2004, la reforma de l'administració havia arribat a tal punt que els
esforcos del segle passat semblaven cosa d'aficionats.

La Unió i els estats membres van aplicar el principi de ia responsabilitat a totes les
seves polítiques. En agricultura i industria s'han introduit contractes que exigeixen
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que el benefician observi certs preceptes básics, com ara la protecció ambiental, la
qualitat del producte i el compliment de la legislado laboral. La política regional
també s'ha reorganitzat en funció d'un sistema de contractes regionals: les regions
determinen els seus objectius prioritaris cada cinc anys per tal que la Unió i els estats
puguin adaptar-s'hi i enfocar bé la seva ajuda. En general, el principi de compromís
recíproc entre el ciutadá i l'estat ha arrelat a tots els paísos, fms i tot en els ámbits que
continúen sent responsabilitat nacional o regional (com ara el benestar social i
l'educació). La funció deis administradors també ha augmentat en tot el servei públic:
en alguns paísos, per exemple, els caps deis centres educatius teñen P autonomía d'un
director d'empresa, sotmesa al compliment d'uns estatuts educatius (un contráete
anual adaptat a cada universitat que estableix els nivells que s'han d'assolir).

Els governs havien de demostrar, pero, que la seva nova funció de coordinació de
xarxes donava resultats. Van concentrar els seus esforcos en la reforma del sistema
económic i en particular a retallar l'atur (la principal preocupació pública). Les
primeres victóries peí que fa a l'ocupació van arribar el 2002, quan els pactes per a
Pocupació local es van convertir en una práctica habitual. Aquests pactes uneixen
autoritats locáis, universitats, oficines de col-locació, empreses, - associacions
comunitáries, treballadors, aturats, comerciants, pensionistes, etc., en la recerca d'un
objectiu simple: garantir la bona reconciliació de les seves necessitats respectives. La
majoria de les vegades, han donat una major flexibilitat a la població activa i alhora
han protegit Pestabilitat deis ingressos deis treballadors i les seves perspectives de
desenvolupament professional. En altres casos, els participants han pres la iniciativa
d'introduir estatuts sobre els horaris de contractació i de treball, destinats a millorar el
subministrament general de servéis. L'organització d'aquests pactes ha requerit una
gran inversió de temps i energía per part de les autoritats publiques. Les
administracions locáis i regionals garanteixen que tots els que hi participen hi son ben
representáis, actúen com a arbitres en les discussions i, si cal, col-laboren en el
financament deis projectes. La UE és responsable de la circulació de la informació a
nivell europeu per tal de fomentar el seguiment general de les millors practiques. La
repercussió global deis pactes per a l'ocupació ha estat molt positiva: l'estimulació del
subministrament de nous servéis i innovacions en productes i organització ha ajudat a
absorbir una certa quantitat d'atur estructural.

La idea de Y estat soci també ha canviat Pactitud de les autoritats publiques respecte
del món deis negocis. A part de les seves tasques tradicionals de regulació de
Pactivitat económica i de la competencia, ara, les autoritats publiques també
participen en programes sectorials mes actius. Les tecnologies de la informació en son
probablement el millor exemple: al final del segle passat, va quedar ciar que Europa
només podía desenvolupar completament aquest sector si les tecnologies anaven
acompanyades d'un canvi profund en les societats i les actituds. S'havien d'adoptar
mesures, en conjunció amb els usuaris i la industria, per determinar les necessitats
futures a fi d'adaptar les tecnologies a les societats, en lloc d'importar tecnologies
cada cop mes avancades sense cap valor afegit per a l'usuari. La intervenció pública,
per tant, es va centrar en les subvencions a la recerca social, el suport de projectes
pilot que preparaven el camí per a les noves aplicacions de la tecnología i la
informació sobre noves aplicacions.

En relació amb el diáleg social, en els últims anys han tingut lloc avéneos importants
grácies al compromís ferm deis governs. En el camp de la legislado laboral i la
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protecció social, ia millor representació deis joves, els treballadors atípics i els
marginats socials ha ajudat a sortir del punt mort al qual s'havia arribat en Íes
relacions entre els interlocutors socials. En alguns paísos, els sindicats tradicionals
van aconseguir ampliar la seva militáncia i van fer seves les reivindicacions de grups
que estaven en una situació mes insegura; en altres van sorgir nous organismes per
representar interessos específícs. L'entrada d'aquests nous delegats a la taula de
negociació va teñir Fefecte de reduir els beneficis de qué gaudien els que ocupaven
llocs de treball tradicionals (treball estable dins d'una gran empresa), pero va ajudar a
combatre la marginado i a reduir l'atur de llarga durada. La descentralització de les
relacions industriáis també va possibilitar que es tinguessin mes en compte les
diferencies regionals i sectorials que, en fiínció de la industria implicada, podien
comportar diferencies significatives en els convenís coHectius.

En la seva reforma deis plans de pensions i de les assegurances de malaltia, els estats
membres també han mirat de reconciliar el desig de mantenir un alt nivell de
protecció social amb la necessitat d'una major flexibilitat i responsabilitat individual.
Els -"canvis introduíts en la seguretat social iMustren clarament aquest aspecte: en
molts sentits, els estats membres han tendit cap a un sistema de «finestreta única», per
mitjá del qual es pot establir una relació contractual amb els receptors de l'assisténcia,
i s'han reduít els abusos i les incoheréncies entre les diferents normes. En la práctica,
aquest canvi ha ajudat a reintegrar un gran nombre de marginats, pero també porta al
que els sociólegs anomenen «tiranía de l'harmonia» o la síndrome del germá gran.
algunes persones que passen penúries no poden mantenir la relació contractual i
acaben rebutjant la limitació psicológica i la supervisió constant a la qual están
sotmeses. En el cas de les pensions, el sistema ha evolucionat cap a una distribució
mes equitativa de la renda entre les generacions. La majoria deis estats membres
comencen a recollir els fruits de les reformes de la década de 1990, com ara
l'ajornament progressiu de l'edat de jubilació i el desenvolupament de mecanismes
priváis complementaris. Aquells paísos que van trigar mes a abordar el problema ara
s'enfronten a una delicada llei d'equilibri financer per a la próxima década.

En general, els últims deu anys han resultat ser forca profitosos per a la competitivitat
d'Europa. Des de fináis del segle XX, les empreses del Vell Món han ampliat la seva
presencia en els mercáis de tecnología avancada, sobretot en el sector relacionat amb
el cbneixement. A jutjar per l'augment constant de la inversió estrangera, l'economia
europea sembla que té bona premsa a l'exterior. Les multinacional i els observadors
estrangers aparentment reconeixen l'existéncia d'una «via europea», en altres
paraules, una major participado de l'estat i una obligació permanent de consulta i
construcció de consens, pero, a canvi, la práctica certesa d'assolir solucions reeixides
que no es podrien assolir per cap altre mitjá que no fos el diáleg. Mes enllá d'aquesta
lectura mes o menys idíHica, molts es preocupen per una possible deriva de
Tanomenat «model europeu» cap a un intervencionisme excessiu de l'estat i una
complexitat exagerada: la «ideología del consens» i el magma de normes i
compromisos que genera podrien arribar a paralitzar les empreses i els aparells
públics, de la mateixa manera que els lil-liputencs van aconseguir d'immobilitzar
Gulliver...

L'evolució recent ha produít resultats diversos en termes de cohesió social i regional:
la repercussió global de les reformes ha estat positiva, pero no ha arribat a les
expectatives deis que defensaven una tercera via social. La pobresa i la diferencia
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entre riscs i pobres han deixat d'augmentar des del 2005, pero s'han estabilitzat en un
nivell molt alt, almenys en comparado amb aquells dies felicos de la postguerra. I, a
sobre, els governs han aconseguit aquest modest resultat a costa d'un lleuger augment
en el nombre d'individus que cobren la seva renda directament o indirectament deis
fons públics. Les desigualtats geográfiques també han comencat a disminuir, grácies a
una millor diferenciació de Tassisténcia europea segons les necessitats especifiques de
cada regió. També s'ha introduít un «instrument d'estabilització cíclica», és a dir, un
sistema d'ajuda que s:activa automáticament quan una regió de la Unió pateix una
recessió económica (l'ajuda es concedeix en cas d'una caiguda sobtada del
creixement o d'un augment brusc de l'índex d'atur de la regió). Tanmateix, la
prosperitat económica continua esquivant grans franges de territori de la UE i, en
alguns casos, la situació s'ha deteriorat a partir de les reformes, sovint perqué el sector
públic local continua estancat en el passat (en alguns casos, la descentralització ha
exacerbat el clientelisme). Amb el suport tácit deis estats membres implicáis, la Unió
Europea de vegades pot fer que el manteniment del seu financament per a aqüestes
regions es condicioni a l'acceleració de les reformes administratives, per bé que s'han
donat casos en qué aquesta mena d'intervenció encara ha empitjorat les coses.

Peí que fa a les própies societats europees, el tret mes sorprenent deis últims anys ha
estat l'auge de la societat civil. Les subvencions a la innovació social i política
introduides a la majoria de regions europees ha permés a moltes persones de crear
associacions comunitáries locáis, xarxes de debat públic, etc. Aquests ciutadans
actius només representen una cinquena part de la poblado, pero constitueixen una
xarxa molt dinámica que, cada cop mes, agafa una dimensió europea. Els joves, les
dones i els pensionistes hi teñen un paper molt destacat. En canvi, no es pot dir que la
vida política aixequi gaire entusiasme mes enllá de ia seva minoria activa. La població
general accepta les reformes amb una mena de resignació fatalista, pero les enquestes
d'opinió reflecteixen un cert cansament respecte del ritme del canvi, la complexitat de
la vida pública i els inacabables sacrificis (alguns grups socials fins i tot manifesten
repetidament la seva insatisfacció, com ara les persones grans, els funcionaris i els
petits empresaris). Els sociólegs també detecten una creixent propensió a l'avorriment
entre els joves —la qual cosa els porta a qüestionar el consens i a posar en dubte les
mesures parcials—, així com el creixent interés deis joves empresaris per emigrar. No
obstant aixó, l'opinió pública d'Europa sembla unida, en línies generáis, al voltant de
valors com ara la fe en l'individu, la solidaritat i la responsabilitat, i sembla que els
estils de vida están convergint. Una gran majoria deis europeus están lligats a la
familia (almenys en la seva encarnació mes moderna, en altres paraules, petita i, en
molts casos, escampada), aplaudeixen la participado de les dones en l'economia i en
ia vida pública, i, a grans trets, son tolerants amb les altres generacions i les
diferencies étniques, culturáis i sexuals.

La Unió Europea, per la seva part, encara está digerint la recent ampliació cap a
l'Europa central i oriental. Mentre el Consell Europeu de Praga es prepara per debatre
el comencament de les negociacions sobre l'adhesió de Turquia, es pot dir que la UE
ha passat Pexamen amb nota: entre el 2004 i el 2009, s'han incorporat a la Unió tretze
estats (Suíssa, Noruega i Islándia van treure la pols a les seves sol-licituds i dos d'ells
ja en son membres). Tots els paísos de l'Europa central i oriental están en el bon camí
de la modernització económica, i alguns fins i tot han aconseguit escapar de la fallida
i en menys de vint anys s'han convertit en membres de la selecta Eurozona. Tret
d'algunes excepcions, els governs deis nous estats membres també han assolit un
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progrés significatiu en el camp del medi ambient i el benestar social, grades a la
pressió constant de BrusseMes i de les opinions publiques.

L'éxit de I1 ampliado es deu en bona pan a la prosperitat económica mundial i a les
relacions relativament pacifiques entre els veins de la UE, pero també es deu al
compromís constant deis estats membres i a la progressiva aparició d'una visió
política comuna. En aquest darrer aspecte, les coses havien comencat d'una manera
que no feia presagiar res de bo. A fináis del segle passat, les capitals nacionals
semblaven teñir diferents aspiracions per a la Unió, i les primeres ampliacions cap a
l'Europa central i oriental van accentuar aquesta divergencia aparent. Els problemes
van tocar fons el 2005. Les institucions estaven arribant a un punt de saturació,
malgrat els canvis introduits per una ronda menor de reformes a principis de segle, i la
Unió surava sobre els problemes de gran importancia, com ara la política exterior, i
l'opinió pública continuava qüestionant la legitimitat del sistema.

Els:estats membres, delerosos de clarificar la seva visió política comuna i de millorar
l'opinió que la gent corrent tenia de la UE, van prendre la iniciativa d'organitzar un
gran" debat continental: el Consell Europeu va encarregar a un grup de seixanta
persones que elabores en mig any una visió per a Europa que servís de base per a un
debat públic general. El Grup de Coimbra estava format per homes i dones
trebalfadors, agricultors, artistes, empresaris, sindicalistes, treballadors socials,
académics i líders polítics de tots els estats membres i paísos candidats, que reflectien
la gran majoria deis corrents polítics d'Europa. Fins i tot hi va participar un futbolista
de primera línia. Quan va acabar el seu informe, la Colla Qué Cal Fer (com la van
batejar els periodistes) va destinar tot un any a la presentado de les seves conclusions
al públic mes gran possible. Grácies a la gran atenció que li va prestar la premsa, el
treball del Grup de Coimbra va suscitar un debat democrátic de molta qualitat sobre el
programa polític per a Europa i va anunciar dos canvis importants. En primer lloc, va
permetre a la població de desfer-se de les qüestions existencials sobre si estava «a
favor o en contra d'Europa», i comencar a plantejar-se els reptes fonamentals que el
continent havia d'afrontar. En segon lloc. va demostrar que el que de veritat
demanaven els europeus era «mes Europa» i esperaven una major influencia política,
sobretot en ámbits destacats com ara la seguretat interna i els afers exteriors. D'aquí
que.jes pugui dir que la Coila Qué Cal Fer va donar el tret de sortida d'una gran
reforma institucional que es va realitzar el 2007. Els caps d'estat van optar per
renunciar a la unanimitat en les votacions generáis, augmentar el pressupost de la
Unió, fer que el Comité Económic i Social fos mes representatiu de la societat civil,
convocar mostres de ciutadans escollides a l'atzar per debatre qüestions d'interés
general (sobretot els riscos vinculats a la ciencia i la tecnología) i finalment reforcar el
Tribunal de Justicia, que ara és Fúnic intérpret del principi de subsidiarietat.
D'aquestes reformes ambicioses, poques haurien pogut veure la llum si no fos peí
gran esforc de reflexió, debat i explicació que es va emprendre a Coimbra.

El progrés mes important deis últims anys en l'ámbit de la Unió s'ha assolit en el
camp de la política exterior. La UE ha sorgit com una potencia preeminent a la regió
grácies a les ambicioses associacions polítiques que va crear amb tots els seus veíns.
Al sud, la creació de l'OCOMED (Organització per a la Cooperació a FÁrea
Mediterránia, que uneix la Comissió, els vint-i-vuit estats membres i tots els estats de
la conca de la Mediterránia) ha obert una nova porta a Fassociació euromediterránia
en termes de recursos invertits i árees d'activitat. L'associació cobreix actualment
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camps molt diferents, des de qüestions militars i el suport a la democracia, a la
proliferació de contactes entre les associacions comunitáries i el sector privat a les
dues ribes del Mediterrani. A Test, la UE ha desenvolupat una amplia cooperació amb
els seus tres grans veins i ha donat una importancia especial a árees d'interés comú
com ara la lluita contra la delinqüéncia organitzada i les xarxes d'immigració il-legal.
Aquests vineles especiáis haurien de servir perqué dos d'aquests paísos acabessin
incorporant-se a la Unió. En el cas de Turquia, la possibilitat d'encetar les
negociacions es debatrá en el próxim Consell Europeu, en qué la línia conciliadora
d'Ankara sobre la qüestió xipriota i el respecte deis drets humans hauria de permetre
superar les reticéncies que persisteixen a cenes capitals. Peí que fa a Ucraína, Falt
representant de la Unió va recordar fa poc la legítima aspiració d'Ucraína
d'incorporar-se ais Vint-i-vuit tan aviat com la seva economía pugui afrontar la
competencia dins del Mercat Unic.

Pero la influencia de la UE va mes enllá deis seus veíns immediats. En l'ámbit
internacional, s'ha posat al capdavant de la defensa de les institucions multilaterals: a
la Unió li agrada dir que el sistema global només será eficac si está equilibrat i pot
teñir en compte les caracteristiques especifiques i els interessos de tots els estats
implicáis (tornant a citar Falt representant, «per tal que serveixi a tothom, el sistema
de les institucions internacionals no ha de servir a ningú exclusivament»). Aquesta
actitud de vegades ha fet pujar la tensió amb els Estats Units d'America, pero ha posat
de manifest certs punts en comú amb estats com la Xina, FÍndia, Rússia i el Brasil,
que voldrien entrar al sistema internacional amb tots els ets i uts a canvi de teñir veu i
vot en la creació de normes i principis. En termes mes generáis, la Unió está
aconseguint que la seva veu se senti mes clarament en la defensa deis seus valors,
sobretot en l'ámbit social, els drets individuáis i el desenvolupament sostenible. Fins i
tot s'ha guanyat Fadmiració diverses vegades en imposar-se ostentosament a si
mateixa normes mes estrictes que ais seus socis, per exemple, en materia de protecció
ambiental.

Per tot aixó, tret d'algun esdeveniment excepcional, el sistema internacional continua
sent frágil, i fará falta un gran poder de persuasió per arribar a una administració
conjunta eficac deis principáis riscos mundials. Mentrestant, tot el món tendeix a
reforcar les circumscripcions regionals, una tendencia en qué, fins ara, la Unió és
Fexemple mes aconseguit (la qual cosa explica perqué se sol citar com a model). La
majoria de. les principáis regions del món ha assolit un progrés significatiu cap a una
coHaboració mes estreta, en el camp económic i en árees mes polítiques com la gestió
de les crisis, la protecció ambiental o la seguretat no militar. Al sud-est asiátic, la
cooperació entre FASEAN, el Japó i la Xina (sota el lideratge d'aquest últim país) ha
guanyat solidesa en els últims anys, en qué ha preparat el camí per a una possible
integració regional en algunes árees (els primers ministres de la Xina i el Japó van
anunciar recentment que havia arribat el moment de reflexionar sobre la viabilitat
d'una moneda comuna per a Fest asiátic). El renoval impuls a favor de la integració
sud-americana i el dinamisme d'organitzacions com ara FOUA van contribuir al
sorgiment d'un nivell de govern intermedi entre els estats i les organitzacions
internacionals. Rússia i els Estats Units d'America també sembla que hi están a favor.
Havent encarrilat la recuperació económica, Rússia encara vol aplicar una estrategia
diplomática per assolir tres objectius: reforcar la seva presencia a les institucions
multilaterals, consolidar la CEI i continuar el seu apropament cap a la UE, amb la
qual Rússia está vinculada per un acord de lliure comerc. Peí que fa ais EUA, encara
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son la principal potencia mundial, pero comencen a mesurar el seu interés en un
enfocament mes cooperatiu de les qüestions del món (entre altres coses, sembla que
aproven les iniciatives d'integració que teñen lloc a América del Sud: encara que
aquests projectes s'hagin desenvolupat principalment al marge de Washington).

Segons sembla, dones, Europa va peí bon camí i está consolidant la seva reputació
com a degana de les relacions internacionals. No obstant aixó, és probable que els
próxims anys siguin tan difícils com la década 2000-2010: els europeus necessitaran
molta imaginado i energía per mantenir la seva posició en l'economia mundial,
promoure idees de desenvolupament sostenible, ajudar Rússia a integrar-se del tot al
sistema internacional, etc. En termes mes generáis, la funció central de l'estat a les
societats europees continua sent una font de gran dinamisme, pero la proliferació de
pactes, estatuís i acords extraoficials de tota mena podría degenerar facilment en un
auténtica olla de grilis o bé l'estat es podria convertir en una cosa tan complexa i
ineficient com l'antic estat del benestar de fináis del segle XX. En el cas de la Unió
Europea, tot i que sobren raons per felicitar-se, es fa molt difici! per a les seves
institucions de treballar amb vint-i-vuit membres, i encara s'ha d'afrontar l'ingrés de
dotze nous sol-licitants. En una al-lusió a l'últim avió Jumbo d'Airbus, els periodistes
han tret un nom per a aquesta futura Unió: la UE 3XX. Només podem esperar que
gaudeixi de vent de cua i que els 680 milions de passatgers no es cansin de la
hiperactivitat deis últims anys...
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IV. Escenari inim. 4: les societais creatives

Keynes temía l'arribada de la societat de l'opuléncia. «Que potser no hem d'esperar
una "crisi nerviosa" general?... Car ens hem habitual durant massa temps a l'esforc i
no al gaudi». En perspectiva, podem veure que Europa sí que va patir aquest mal, i
Tonada de vagues i d'agitació urbana del tombant de segle es podria prendre
fácilment per una crisi nerviosa continental. Sembla que el desastre s'ha evitat, pero
encara és massa aviat per dir si les ambicioses reformes del 2005-2006
proporcionaran el futur millor que van prometre o si han posat definitivament Europa
en el camí de la decadencia. A ulls deis seus partidaris, que continúen sent majoria,
les reformes han tornat l'ésser huma al lloc que li correspon al centre del
desenvolupament económic i han posat les bases d'una nova solidaritat social, basada
en una nova ética de la qualitat humana i ia réalització personal, i en un rebuig del
materialisme i de l'obsessió per la productivitat del segle XX. Per ais altres, el
continent que havia estat el bressol de la civilització occidental ja está mes que mort,
víctima de la seva incapacitat per captar la realitat i de la seva negativa a adaptar-se a
les restriccions económiques internacionals.

La situació social a Europa a fináis del segle passat fregava l'absurd. La divisió entre
rics i pobres s'ampliava i les noticies de la televisió parlaven de grans beneficis
borsaris al costat de casos de pobresa, desesperado i revoltes. Els governs van acabar
posant I'atur al capdavant deis seus objectius principáis, pero semblaven incapacos de
traduir les paraules en fets. Només va fer falta una serie de fusions i reestructuración
d'empreses per acabar amb els pocs milers de llocs de treball que es van crear a un
preu molt alt en forma d'amnisties fiscals i de subvencions governamentals. A mesura
que l'estabilitat i la seguretat laboral minvaven, el que mes desitjaven els individus
era una millor qualitat de vida, una economía que prestes mes atenció al seu
desenvolupament personal i al medi ambient, pero el món deis negocis semblava cada
cop mes allunyat d'aquestes preocupacions.

Enmig d'aquest clima difícil, els governs van provar repetidament de retallar les
indemnitzacions per desocupació i els subsidis de la seguretat social en un intent
d'estimular la contractació i de reduir els costos laboráis. Com a conseqüéncia deis
excessos pressupostaris i de la recessió internacional de principis de segle, els cercles
d:empresaris i els experts van convencer diversos governs de la UE perqué
anunciessin noves mesures d'austeritat a principis del 2002. La resposta, com tots
sabem, va ser unánime: al marc, mitja Europa havia sortit al carrer. Es van convocar
vagues generáis a Franca, Bélgica, Italia i després a Alemanya, Espanya, el Regne
Unit i Polonia. Les zones urbanes deprimides de Gran Bretanya i Alemanya van ser
Tescenari de violents enfrontaments entre joves aturats i la policía. A Essen, el
president d'una companyia va ser linxat pels seus treballadors després d'anunciar
plans d'acomiadaments. A París, BrusseHes, Roma, Bucarest i Varsóvia va esclatar
una revolta oberta. Amb la caiguda deis mercats de valors i Penfonsament de les
monedes, Suíssa va acceptar d'acollir uns pocs refugiats afortunáis, i les imatges del
Berlaymont (seu de la Cimissió Europea) en flames i del president italiá abandonan!
el Quirinale en helicopter sota una pluja de coctels molotov van ocupar la portada deis
diaris de tot el món durant setmanes i setmanes.

Des de Mondorf-les-Bains (Luxemburg), on s'havia refugiat el Parlament Europeu,
cent cinquanta eurodiputats van fer una crida solemne per un Fórum Europeu, una
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mena d'Estats Generáis electrónics on la població pogués expressar els seus greuges i
presentar les seves propostes per salvar la situado. La crida de Mondorf demanava un
«redescobriment de l'aspecte huma» i posava émfasi en la necessitat de canviar el
món del treball i «donar a tothom el dret de ser útil en lloc de buscar solament la
productivitat». La iniciativa va rebre una gran atenció periodística i va teñir un paper
decisíu perqué es recuperes la calma, després que els governs s'haguessin compromés
a organitzar els fórums regionals i nacionals necessaris. Alguns governs, cedint a la
pressió pública, havien promés eleccions tan bon punt acabessin els debats.

Els fórums van confirmar la necessitat de donar a tothom, si no un treball. sí almenys
mitjans alternatius per obtenir una renda acceptable, un nivell mínim de seguretat i el
reconeixement del seu valor social. Les contribucions de la població també van
revelar Fexistencia de nombroses necessitats no satisfetes, en la forma de servéis a les
famílies i a les persones grans o, senzillament, el desig de milions de persones de
desenvolupar el seu coneixement, la seva personalitat i la seva imaginació. Molts
participants, joves i vells, económicament actius o marginats (dos termes que avui
práctícament no s'utilitzen), van expressar el seu enuig amb un món en qué tot
semblava fet per vendré i on les relacions entre les persones cada cop eren mes
impersonals per la manca de temps, confianca i interacció social. Els fórums van
oferir una tribuna a grups que no solien teñir veu: joves, dones, marginats, petites
empreses. Van rebre un total de cent milions de col-laboracions per escrit i per correu
electrónic. El procés va demostrar que els europeus tenien idees de sobres per aplicar
millores, pero que la ideología preponderant i la paperassa burocrática se sentien com
un obstacle. Després de la primera fase de queixes, els fórums es van convertir en
auténtics escenaris per debatre solucions. En diferent mesura i en diferents estructures
organitzatives, segons de quin país es tractés, la població de tot Europa es va passar
un any sencer debatent qüestions com la solidaritat i el compartir, les noves
necessitats de les persones, els plans per a una renda básica per a tothom i la reforma
constitucional. Els governs i els sindicáis van passar forca desapercebuts durant els
debats, pero van ajudar en Forganització i van acordar una valoració sincera de les
debilítats del vell sistema.

Dir que les reformes subsegüents van ser obra deis fórums seria una exageració. De
fet,-els fórums van fer mes aviat de válvula de seguretat: a part d'ajudar a restablir
Fordre, van donar a la població Foportunitat de desfogar-se, i ais dirigents i els
tecnócrates una idea millor de Fallunyament que sentien alguns deis seus
conciutadans. Els disturbis i els fórums van crear una pressió popular afegida que
encara avui es pot notar i que explica els espectaculars canvis interns deis últims deu
anys i la máxima prioritat donada pels estats membres de la Unió a les qüestions
socials, sovint a costa de la política exterior.

Descontents amb els ajustaments realitzats per corregir les contradiccions mes
descarades, els governs van emprendre una reforma radical deis sistemes comptables i
fiscals. Citant la crida de Mondorf, havíem d'«aprendre a comptar el que realment
compta», en altres paraules, canviar els comptes públics i privats per tal que
incloguessin el capital huma i Fentorn. Des del 2006, totes les empreses o
administracions que exerceixen les seves activitats a Europa han de mamenir comptes
ambientáis i presentar una valoració de Fimpacte ambiental de les seves activitats a
final d'any. L'estructura fiscal s'ha revisat de dalt a baix i s'ha introduit tota una serie
de nous impostos sobre el capital, els moviments financers internacionals, la
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contaminació, l'energia i els danys ambientáis. A canvi, es van aplicar deduccions al
treball i del consum a partir deis tipus impositius aplicats en el passat. En nom de
1'eficiencia, els estats membres han acordat 1'harmonització europea deis tipus
impositius i deis mecanismes per ais recursos mes móbils (benefícis empresarials,
ingressos del capital i moviments financers), cosa que va portar el president de la
Comissió a comentar, al final del Consell Europeu de Luxemburg del 2004, que «a la
fi hem inventat la subsidiarietat fiscal intel-ligent». La Unió Europea també va
introduir un impost sobre les transaccions financeres a Peurozona, malgrat la forta
oposició del món del corriere internacional i les reserves deis experts económics.

L'altra gran innovació de la primera década del nou mil-leni va ser el reconeixement i
el financament deis tipus d'activitat que ofereixen una alternativa al treball
tradicional. Es va concedir a tots els europeus el dret de dedicar diversos anys de la
seva vida laboral a tasques útils per a la col-lectivitat que, en una economia de mercat
estricta, no trobarien comprador: servéis d'interés general, esdeveniments culturáis,
treball en associacions sense ánim de lucre, servéis per ais pobres i, fins i tot, cuidar
nens. Aquest dret s'ha fixat en cinc anys de plena dedicació a tota la Unió. Els
individus poden decidir com divideixen aquest temps al llarg de la seva vida, en
funció deis seus plans i compromisos (alguns s'estimaran mes agafar-se períodes
sabátics i d'altres continuaran treballant pero es reservaran una tercera o una quarta
part del seu temps per a activitats no remunerades). Segons el país, entre el 7 i el 15 %
deis europeus apronten aquesta oportunitat. Els acords práctics i les condicions de
financament també varíen d'un país a I'altre: alguns estats han optat per un
íínancament local per part del govern regional i local, empreses i empresaris, d'altres
han introduít un sistema de desgravacions fiscals, etc. En general, la contrapartida
d'aquestes reformes ha estat una revisió (a la baixa) de les prestacions de jubilado i
de 1'estatuí deis treballadors de! sector públic. La Directiva Europea del 2005 sobre
administració del temps de treball al llarg de la vida proporciona mobilitat entre els
sectors empresarial, públic i sense ánim de lucre i períodes de formació i sabátics, ja
que garanteix una protecció social universal, cosa que elimina els riscos de
discontinuitat en les assegurances de malaltia quan canvia la situacio económica de
les persones. Aquesta legislado va ser ben rebuda per les empreses, que hi van veure
una manera d'introduir mes flexibilitat a la feiña, alhora que s'evitaven dificultáis de
personal. Per últim, per estimular la demanda de nous béns, la majoria d'estats
membres han introduit sistemes de vals per servéis, lleure i cultura (coneguts com a
ches, a partir de l'acrónim francés, i, ara que ja s'han normalitzat a tot Europa,
euroclocs). Els europeus ara reben de mitjana el 20 % de la seva renda en forma de
vals, independentment de si treballen, están jubiláis o reben subsidis estatals.

Aqüestes reformes han aconseguit el seu objectiu principal, és a dir, millorar la
situacio social. Els europeus potser no están tan bé en termes económics com fa vint
anys, pero Europa ha recuperat el nivell de plena activitat. Els jubilats i els marginats
del segle passat han retrobat una funció útil dins de la societat, i algunes árees
desafavorides están experimentant una activitat febril peí que fa a Part i la cultura. Els
béns col-lectius son un tema de preocupació constant, sobretot la millora de Pentorn
de vida (citant Palcalde d'una gran ciutat de Gran Bretanya, és com si tots els
distribuídors s'haguessin dedicat a posar guapa la ciutat). Les protestes organitzades
son menys freqüents i l'última gran manifestació va teñir lloc el 2006, quan els
jubilats francesos es van manifestar contra la conversió de part de les seves pensions
en ches. Els jubilats solen ser protagonistes actius de! sector de servéis i alguns ja
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veuen els seus somnis del 1968 fets realitat (en un nivell mes prosaic, molts estats
membres van congelar les pensions el 2003 i les prestacions d'activitats ajuden les
persones a arribar a final de mes). En general, les desigualtats socials i geográfiques
han deixat d'augmentar.

La repercussió económica és mes discutible. Els primers anys del segle van ser
negatius en materia económica i el 2003-2005 es va tocar fons quan la Unió, en
conjunt, va registrar una mitjana de creixement negatiu durant dos anys consecutius.
Des de les reformes, Europa ha experimentat una contracció sense precedents de la
seva base industrial. El declivi s'ha fet notar especialment en les industries
contaminants, malgrat que alguns industriáis han optat per mantenir els seus llocs de
producció a prop deis mercats, encara que aixó comporti adoptar tecnologies mes
netes. Eis grans bañes també han decidit de reubicar part de les seves activitats a
l'estranger per evadir, almenys parcialment, els nous impostos sobre transferéncies
financeres. En general, els dirigents empresarials, incloses les petites empreses,
havien patit problemes els primers anys del segle i van denunciar els objectius poc
realistes deis reformadors socials. La seva manca de confianca es va reflectir en el
blo'queig financer i la fúgida de part del capital d'Europa, almenys provisionalment,
cap a comptes i inversions mes exótics.

La situacio ja mostra signes de millora, i alguns analistes prediuen que el 2015 Europa
haurá recuperat el nivell de riquesa que gaudia en el tombant de segle. D'altres fins i
tot afirmen queja ha recuperat el terreny perdut si es teñen en compte els nous criteris
per mesurar la qualitat de vida i els béns coMectius. La recuperació económica ha
estat encapcalada peí sector de servéis, que s'ha diversificat moltíssim, i en particular
per les industries del coneixement i la creativitat (servéis d'educació i coneixement,
entreteniment i produccions culturáis), els servéis de protecció ambiental i el turisme.
Les empreses mes innovadores també han aprofitat les reformes comptables que
permeten tractar certs costos de formado com una inversió en capital huma. En
general, el sector privat comenca a recollir els beneficis d'una major flexibilitat en els
contractes laboráis, del dinamisme generat peí treball en l'economia sense diners i de
l'ús mes eficient del capital huma. Algunes empreses europees fins i tot están al
capdavant de la creativitat a tot el món i si Europa continua al ritme deis últims anys
registrará mes patents per persona que els Estats Units d'América o el Japó Pany
2020. Per arrodonir les bones noticies, el tipus de canvi de l'euro s'ha acostat al dólar
nord-americá, i últimament un bon nombre de creadors, artistes i empreses s:han
traslladat a Europa, una tendencia que hauria de guanyar forca en els próxims anys.
La majoria venen atrets per la qualitat de vida, l'ambient favorable a la innovació i la
creativitat de la població activa. Encara és massa d'hora per dir si aqüestes poques
flors acabaran fent estiu.

La situacio económica interna potser no és del tot bona, pero és des de fora de la Unió
que es poden esperar els problemes mes grans en els próxims anys. Europa pot pagar
un preu alt per haver desates les qüestions de política exterior des del tombant de
segle, i sobretot peí seu paper com a potencia regional. Els anys d'agitació i de
reforma social van ser incomprensibles per a l'Europa central i oriental: tret de dos
paísos que van imitar tímidament la tendencia, l'opinió pública deis paísos
sol-licitants no sintonitzava amb el radicalisme verd i roig de l'Europa occidental. El
resultat va ser 1'endarreriment de Pampliació: els primers paísos de l'Europa central i
oriental no es van incorporar a la Unió fins a! 2008 i les negociacions amb els altres és
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probable que no comencin fins d'aquí a uns quants anys. La Unió va tacar la seva
reputació per la indiferencia descarada que va mostrar envers els paisos sol-licitants:
tot i que les exigéncies socials i ambientáis eren cada cop mes estrictes d'un Consell
Europeu a l'altre, no va introduir nous mecanismes d'ajuda i els interlocutors de
l'Europa central van acabar percebent els nous criteris com a pretextos per endarrerir
la seva admissió.

La integració europea en general trontolla una mica. Aixó podría semblar paradoxal,
donat que gairebé tots els caps d'estat i de govern teñen els mateixos criteris
ideológics, tret de dos o tres que van arribar al poder en el període de desil-lusió
contrarevolucionária que va venir després deis fórums ais seus paisos. De fet, els
estats membres están mes pendents deis resultáis a curt termini i el seu desig d'obtenir
resultáis rápids de vegades els porta a segrestar l'agenda europea. En línies generáis,
ei control polític de les institucions comunitáries ha augmentat grácies ais governs
(control del Banc Central Europeu, per exemple) i les ONG; que cada cop están mes
representades ais diversos comités d'empresa i al Comité Económic i Social. No
obstant aixó, normalment les institucions europees funcionen correctament. Malgrat
l'agitació, Europa no va deixar caure la moneda única durant els tempestuosos
primers anys de segle. Potser l'euro tenia aversió pels fórums, pero ni tan sois els
estats membres menys afectats per les protestes al carrer mai no es van plantejar
seriosament retirar-se de la unió monetaria. Per rematar aquesta descripció, s'ha de
mencionar l'extraordinari progrés assolit en el camp de la cooperació en materia
judicial, policial i duanera, en resposta a la creixent demanda pública de seguretat.
L'Europol funciona correctament i ha demostrat la seva competencia amb la
desarticulado de dues xarxes europees de delinqüéncia organitzada, una de les quals
tenia vineles estrets amb certs governs. La immigració iWegal está mes o menys sota
control, pero a costa d'un gran reforcament deis controls duaners i policials que és
difícil de conciliar amb la imatge humanista i tolerant que a Europa li agrada de
projectar a la resta del món.

La immigració tan sois és un deis ámbits en qué les actuacions d'Europa a Pestranger
no están a Falcada deis seus ideáis. Quan els estats membres arriben a acords, les
posicions europees están mes subjectes que mai ais compromisos polítics interns, i la
resta del món veu la Unió com una entitat cada cop menys cooperativa, tret de paisos
com el Canadá i el Japó, que, al seu ritme, están comencant a adoptar polítiques
socials semblants a les nostres. Aquesta visió d'Europa reposa sobre una bona
argumentació: en qüestions comerciáis, els Vint-i-dos están agafant gust, sens dubte,
al proteccionisme i, de tant en tant, han fet servir lá seva «excepció social» per
protegir els sectors menys competitius. Fins i tot en les árees on li agrada sentir-se
progressista, com ara els drets humans i el desenvolupament sostenible, la UE adopta
una posició nova en una serie de qüestions, pero en realitat no está desenvolupant una
estrategia per a una reforma rigorosa de l'ordre económic internacional, per exemple.
En aquest sentit les coses podrien millorar, a jutjar per la recent allau de deciaracions
alarmistes per part d'organitzacions paraigües d'ONG i de líders polítics, com la
recent declaració del comissionat europeu per al medi ambient: «Agradi o no, el
desenvolupament sostenible és una qüestió global. Es ciar que estem contents que els
boscos avancin cada any a Europa. Pero uns quants arbres aquí poden compensar la
pérdua de selves tropicals?» Una de les propostes mes interessants és que els paisos
desenvolupats paguin ais mes pobres per protegir els recursos naturals essencials.
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A part del desenvolupament sostenible, la delinqüéncia internacional i la pobresa
mundial també son dues qüestions en qué fa molta falta un sistema mes sólid de
governanca internacional. En bona part dependrá del comportament de les principáis
potencies del món durant els próxims deu anys i de si abordaran seriosament la
necessitat de reforcar la cooperació multilateral. Hi ha una forta pressió popular a
favor d'aquest procés: ais paísos mes influents, la consciéncia de qüestions com ara la
degradació ambiental o la pobresa mundial és mes gran que mai. El Canadá i el Japó
han experimentat un canvi notori de valors durant els últims anys i es manifesten
signes que apunten en la mateixa direcció a tot el món desenvolupat, sobretot a
Oceania i ais Estats Units d'América. Ais EUA, la població mostra símptomes de
cansament i d'una creixent resistencia enfront del joc de mai no acabar del consum i
la competencia, i els sociólegs comparen cada cop mes la seva situació amb la de
TEuropa de principis de segle. De tota manera, tret d'Europa i de dos o tres paísos
mes, les elits polítiques del món desenvolupat no están preparades per plantejar-se les
qüestions ecológiques i socials com una prioritat absoluta, i la política exterior és
Túltim camp on se les plantejarien.

A la resta del món, la situació continua confusa. L'est asiátic ha evolucionat d'una
manera poc sistemática: el Japó cada cop sembla que va mes a la seva i segueix una
via postmoderna propia, les ambicions de la Xina topen amb les dificultáis
económiques i amb la resistencia de Pequín a aplicar reformes que alterarien
substancialment Tactual sistema polític, i els paísos mes petits segueixen diferents
camins económics i polítics en fundó del que triguen a recuperar-se de la crisi
económica de fináis de la década de 1990. Mes a prop d'Europa, Rússia continua
assetjada per la confusió política i económica i s'ha distanciat molt de la resta del
món, sobretot deis seus socis europeus. Peí que fa ais paísos mediterranis, aquests
s'enfronten al doble repte de la demografía i la modernització económica cap cop amb
mes dificultats afegides. El ressentiment cap ais veins rics del nord está guanyant
terreny, oi mes quan la UE no segueix cap estrategia coherent per a aquesta regió, tret
de la seva política restrictiva d'immigració.

En termes mes generáis, cada dia que passa queda mes ciar que la política de la Unió
envers els seus veíns no pot continuar sent tan contradictoria com ho ha estat durant
els últims deu anys. Fins ara s'ha intervingut molt poc en les disputes regionals,
excepte per proporcionar assisténcia humanitaria i ajuda per a la reconstrucció i per a
raplicado de reformes i, fins i tot en aquest aspecte, la generositat de la UE no está a
Paleada de les necessitats reals. A mesura que el fracás d'aquesta estrategia
d'aíllament defacto queda mes al descobert, els governs de la UE miren de convencer
les seves opinions publiques que és la propia supervivencia de l'experiéncia europea
el que está en perill. I és que si Europa no s'adona rápidament que ha de reforcar la
seva presencia internacional, l'«excepció social europea» pot acabar sent un un
paradís il-lusori de pau i prosperitat egoísta totalment allunyat de la realitat. El
pensament predominant és que la Unió ha de concebre urgentment una política
ambiciosa dirigida ais veíns, i fins i tot hi ha plans per anar ampliant la majoria de les
polítiques i els programes de la UE (R+D, energía, medi ambient...) cap a una gran
área euromediterránia, des de Rússia fins al nord d'Africa. Aquest pía sembla molt
ambicies per a molts, pero també podria ser Túnica via perqué les aspiracions
europees no se les endugui la mera mecánica de les forces demográfiques.
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En resum, de l'evolució que segueixi la resta del món depén que Europa obri la porta
cap a un renaixement espiritual i doni forma ais valors d'un nou ordre mundial mes
cooperatiu que serveixi millor a les necessitats humanes. Falta veure si disposa de
prou poder económic i intel-lectual i si compta amb els suficients aliats per dur a
terme aquesta missió. Si no és així, Europa s'estará apartant del món i rebutjant el
repte de la modernitat, que tant ha fet per constituir pero que la seva població no sent
com a seu. Com que és impossible saber per on aniran els trets, millor que pensem en
Pepigrama que va pronunciar el president argenti en una visita recent a Brussel-les:
«Sens dubte, Europa ha provocat alguna cosa. Pero es fa difícil de dir si és un far per a
la resta del món o bé una barbacoa festiva sobre arenes movedisses».
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V. Escenari núm. 5: veinatges turbulents

«Mort en combat, per Europa».

El recent Conseil Europeu de Gdansk va decidir d'erigir, a totes les ciutats capitals, un
monument de pedra blanca amb aqüestes paraules en totes les llengües oficiáis de la
Unió, juntament amb els noms deis deu mil soldats que han mort en combat des del
tombant de segle. Les edicions especiáis publicades per la premsa d'Europa que
analitzen la primera década del mil-leni, des del 2000 fíns al 2010, revelen la
preocupació mostrada per la Unió amb els afers exteriors. El Conseil de Seguretat
Europeu ha fet un desplegament de tropes en quatre ocasions per restablir o mantenir
l'ordre molt.a prop de les seves fronteres. La preocupació per la seguretat ja forma
part de la vida quotidiana. El pía Eurovigil, creat després deis atacs terroristes de la
primavera del 2004, n'és l'exemple mes ciar, pero tan sois és un signe mes de la por
que.senten els europeus davant del món que s'estén fora de les seves fronteres i de la
seva~inquietud per qué els espera en el futur. Aquesta mentalitat de setge ajuda a
explicar l'estancament de la política interior: els governs deis estats membres,
sobretot deis mes grans, han recuperat una gran part del capital polític amb els últims
éxits militars, pero no prou com per convencer una població inquieta de la necessitat
d'aplicar amplíes reformes económiques i socials. Durant els últims deu anys, només
dos o tres estats membres les han acabat implantant.

Vins anys després del final de la guerra freda, la inestabilitat política és un problema
creixent a tot el món, sobretot ais paísos que fan frontera amb Europa, i res no indica
que la situació hagi de millorar en un futur immediat. El problema actual és el resultat
acumulat de moltes tendéncies históriques convergents i que venen de lluny. Els
primers signes reals de dany ambiental ja es podien apreciar al segle XX; mes tard o
mes d'hora els recursos naturals, com ara l'aigua potable, havien de comencar a
escassejar i havien de donar peu a lluites polítiques per controlar-los. La divisió del
mapa polític mundial i el nombre creixent de conflictes locáis que estaven a un pas
d'esclatar en guerres civils no son pas fenómens recents: el segle XX va presenciar el
naixement de mes de cent cinquanta nous estats sobirans, un tere deis quals s'han
constituít només en els últims vint anys. Llavors va acabar la guerra freda, que,
d'alguna manera, havia servit per canalitzar la violencia i no destapar la capsa de
conflictes menors. El sistema d'aliances formades al voltant d'un nombre limitat de
grans^poténcies, els Estats Units d'América i la Unió Soviética, s'ha descompost en
un enrevessat garbuix de xarxes menys controlable, que ha donat lloc a la interrelació
de les guerres de guerrilles étniques, el terrorisme, la delinqüéncia organitzada i el
contraban d'armes. Per últim, la globalització económica no ha portat tots els
benefícis promesos pels seus defensors mes entusiastes: la inestabilitat monetaria está
en alca, el creixement es continua alentint i les recompenses es distribueixen d'una
manera desigual que perpetua els desequilibris mundials i reforca les desigualtats
socials interiors prácticament a tot arreu.

Al món desenvolupat, sobretot a Occident, ia reacció de la gent a la fí de la guerra
freda va ser la pérdua d'interés per la resta del món. A manca d'una amenaca directa i
fácilment identificable, els governs i la població d'Europa i deis Estats Units
d'América van girar la seva atenció cap a les qüestions de política interior. Al final de
segle, per bé que Occident es commovia amb les imatges de la guerra, les matances i
el genocidi que arribaven des deis Balcans i PAfrica, la principal preocupació de la
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població era teñir una vida cómoda que no estigues amenacada per aquells tragics
successos. Els EUA dubtaven entre una retirada relativa i el desig de mantenir el seu
lloc destacat en el pía polític. Mentrestant, Europa es va recolzar sobre dues coses
aparentment segures: la pau duradora entre els estats membres (fins i tot els que
encara eren candidats) i la presencia tranquiHitzadora de PAlianca Atlántica.

En el seu estat de llanguiment refinat, la població europea no es va adonar de totes les
noves amenaces militars i contra la seguretat no militar que s'acumulaven a les portes
de la Unió. No obstant aixó, a principis de segle ja existien tots els ingredients per a
una crisi: un procés de pau a POrient Mitjá que s'enfonsava, les tensions étniques deis
Balcans i Pest del Mediterrani i una progressiva desintegració de Rússia, on la
delinqüéncia organitzada feia el que volia i els generáis que anaven curts de diners
venien armes a preus de ganga. A mes, Pentorn natural a tota la frontera de la Unió
s'anava deteriorant a poc a poc, pero d'una manera irreversible, per la sobreexplotació
de la costa mediterránia al sud, i la gran contaminació industrial i agrícola a Pest. Els
primers signes de preocupació pública de debo van arribar el 2002 després d'un
accident nuclear menor a PEuropa central i d'una onada de fam espantosa a Pantiga
Unió Soviética. El Consell Europeu, escudat rere les seves discussions internes, va
qualificar d'«inviable qualsevol forma d'actuació política que pogués aportar una
millora duradora a la situació deis paísos afectats». La premsa li va treure molta
punta, a aquest comentan, tot i que només era una referencia a l'estat d'extrema
confusió que regnava en aquells paísos. Per exemple, bona part de l'ajuda humanitaria
enviada per la Unió arribava ais magatzems de les máfies locáis, que rápidament la
venien al mercat negre. Aquell mateix any, el Congrés deis EUA, fortament influit
pels seus membres mes aíllacionistes, va publicar un informe en qué expressava la
seva preocupació per la creixent inestabilitat d'Europa i suggeria que havia arribat
Phora que els europeus assumissin tota la seva responsabilitat en qüestions militars i
de seguretat, entre d'altres. Quan, per raons d'inestabilitat geopolítica, una serie
d'agéncies de qualifícació crediticia van modificar a la baixa la classificació de les
empreses europees, les borses també van mostrar signes de nerviosisme.

A partir d'aleshores, els governs deis estats membres van notar la pressió constant de
la població i deis seus principáis socis de tot el món: a mesura que s'acumulaven els
indicis d'inestabilitat a les seves fronteres, es creia que.la Unió preparava una política
exterior coherent i efectiva. Els caps d'estat i de govern es van posar d'acord sobre
tota una serie d'estratégies comunes de política exterior: la Unió va mirar d'impulsar
les relacions amb els paísos menys estables de la regió amb la proposta d'una
participado política mes directa en qüestions de seguretat no militar. Pero la mateixa
forca deis esdeveniments van fer inútils els esforcos, que no van aconseguir cap avene
en qüestions mes sensibles com la defensa. Aixó va fer dir al cap de la política
exterior de la UE que «els estats membres encara s'estimen mes teñir exércits
nacionals febles que una forca militar europea».

Va ser en aquest rerefons d'agitació que va esclatar la «Guerra de la Set», tot just a
uns quants centenars de quilómetres de les fronteres de la Unió. Al pie de Pestiu del
2003, després que dos deis seus membres fossin abatuts per la policia a un país veí,
una organització terrorista va abocar diverses cisternas de defoliant a un riu próxim a
la frontera, un atemptat que va impedir el consum d'aigua potable a les ciutats que
quedaven riu avall. Es van produir revoltes que van reactivar les tensions étniques de
la regió i van degenerar, en poques setmanes, en un important conflicte armat,
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alimenta! per una serie de paísos a l'ombra amb diferents models étnics, territorials i
ideológics. La guerra va plantejar tres gran problemes a la Unió. En primer lloc, era
impossible d'aplicar una estrategia efectiva de cordó saniiari. En segon lloc,
semblava probable que la gran població de la regió generaría una allau incontrolable
de migrants i refugiáis. Els grups de les milícies étniques que prenien part en el
conflicte lenien branques terroristes a dins de la Unió. Aqüestes cél-lules van
demostrar la seva eficacia un cap de setmana sagnant del desembre del 2003: un
diumenge per la tarda van esclatar tres cotxes bomba simultániament a Regent Street,
al Kurfurstendamm i ais Camps Elisis. Els atemptats van matar centenars de persones
que en aquell moment estaven fent compres i van deixar milers de ferits. La setmana
següent, Franca, Alemanya i el Regne Unit van convocar una reunió extraordinaria
del Consell Europeu, en la qual van anunciar plans per destacar unitats terrestres amb
la missió de «restablir la pau per qualsevol mitjá». La majoria deis governs de la UE,
davant d'un fet consumat, van decidir de fer el mateix (només quatre en van quedar al
marge, per raons de neutralitat o de política interior). Aquella mateixa tarda, els Estats
Units d'América van confirmar que no participarien en l'operació i van desitjar a
Europa bona sort. Al cap de tres setmanes, els primers contingents de la UEO ja
estaven destacats. Al cap de sis mesos i vint-i-cinc mil morts, la Guerra de la Set
s'havia acabat.

Sens dubte: el deteriorament de les relacions amb els paísos veíns i els fets de Phivern
del 2003-2004 van comportar grans canvis en la Unió Europea, especialment en les
seves institucions. Sobretot, les qüestions de seguretat han restringit drásticament
l'admissió de nous membres: citant el llavors president de la Comissió, «Europa
acaba on comenca el caos i la barbarie, i hem aconseguit salvar la major part de
l'Europa central». Es va crear una policía de frontera comuna i un servei secret
europeu (BordEuro i EuroSec), ais quals el Tractat de Gibraltar del 2006 va donar
P estatus d'órgans oficiáis. La guerra també va donar peu a un model, en un principi
especial, per a una estructura de decisions militars en qué ni participaven Franga,
Alemanya i el Regne Unit. Aixó va originar posteriorment el Consell de Seguretat
Europeu (CSE): que es va constituir oficialment com a institució a Gibraltar per un
període de prova de deu anys. Al mateix temps, la composició del CSE es va ampliar
a Italia, un país mitjá i un país petit (escollits cada sis mesos seguint una rotació). El
CSE, queja ha fet tres operacions militars mes, ha donat sobrades mostres de la seva
eficacia. L'altra cara de la moneda, pero, és que ha robat ais paísos petits bona part de
laseva influencia. El Tractat de Gibraltar també va retallar el poder de les institucions
comunitáries: es va anul-lar el dret exclusiu de la Comissió de proposar nova
legislado i el Tribunal de Justicia va perdre la seva competencia sobre la major part
deis afers jurídics i policials. Les decisions relatives a l'Europol i a Padministració de
les fronteres exteriors encara s'adopten per unanimitat, i ni la Comissió ni el
Parlament no hi teñen vot (els estats membres al final no van permetre que Pámbit de
cooperado policial s'incorporés al marc comunitari, pero en Pámbit de la justicia, la
seguretat i els afers interiors sovint hi havia una major col-laboració entre ells). El cap
de la política exterior de la UE ha rebut critiques per la seva submissió a les ordres
deis tres grans estats membres (tal i com va dir fa poc el president portugués, «Palt
representant del Consell ens continua parlant de la bona qualitat de la tecnologia de la
informació militar que hi ha a Europa, pero des del seu teléfon només pot fer trucades
a tres ciutats: Berlín, Londres i París»). En resum, tota la UE está desenvolupant un
enfocament mes intergovernamental, la política exterior está dominada per tres estats
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membres i, mentrestant, els altres esperen que les coses es calmin al món exterior per
posar en dubte aquest triumvirat defacto.

Per desgracia, la calma triga molt a arribar... Tot i que la Unió ha consolidat la seva
reputació com a policía regional, al voltant de les seves fronteres hi continúen havent
tensions i conflictes. Rússia és un factor de desestabilització permanent per a les parts
mes orientáis del continent; la delinqüéncia organitzada no para d'incrementar el seu
control sobre les elits destacades, no hi deixen d'haver conflictes entre el govern
central i les regions, i Feconomía es troba en un estat deplorable. Tot aixó ha enfonsat
el país en un estat d'introversió preocupant, del qual només surt esporádicament per
recordar al món i ais seus antics satél-Iits el poder que havia tingut. L'Asia central,
Ucraína i els paísos de l'Europa de FEst que han mantingut una dependencia mes o
menys gran de Moscou s'han apartat del bon camí juntament amb Rússia. La Unió té
un problema rere Faltre a la seva frontera oriental, que s'ha convertit en una ruta
important deis immigrants il-legals que arriben de FAsia, I'África i les antigües
repúbtiques soviétiques. Els estats membres directament afectáis teñen por que el
problema arribi a un punt que no es pugui fer marxa enrere. Aquesta és una
preocupació molt present a Polonia, un país utilitzat com a corredor per les xarxes del
crim organitzat de Rússia i Ucraína a pesar deis esforcos del BordEuro i FEuropol per
aturar les seves activitats.

El flanc meridional d'Europa gairebé provoca els mateixos maldecaps. En els primers
anys de segle, la Unió va descuidar la cooperació amb els paísos mediterranis,
sobretot perqué es va bolear en Fadmissió de nous membres de l'Europa central, les
qüestions monetáries i la reforma interior. En relació amb el sud, Europa ha actuat
tard i de mala gana, pero Fassociació euromediterránia mai no va acabar d'enlairar-se
i el pía per a una área de Uiure comerc s'ha ajornat sitie die. Peí que fa a la
Mediterránia oriental, tota la regió s'ha vist desestabilitzada peí fracás del procés de
pau. Per compensar la seva manca de legitimitat democrática i els greus problemes
interns, els dirigents tures están jugant la carta nacionalista en les relacions amb els
seus veíns. L'agressivítat turca, exacerbada per Factitud obertament brusca deis
europeus i per un régim fronterer repressiu, ha donat lloc a un deteriorament
significatiu de les relacions entre la UE i Turquía des del 2005.

Pero Turquía no és Fúnic país que está ressentit amb la Unió. Tots els paísos
mediterranis acusen Europa d'aprofitar-se de Fobertura deis seus mercats i de no
ajudar-los a fer front a problemes demográfics, socials i polítics insolubles. Cap
govern no ha aconseguit aplicar reformes económiques signifícatives ni reduir la
progressió de la pobresa; cada cop hi ha mes signes d'inestabilitat i de
descontentament popular. Tot i la mala salut de Fuñica república islámica de la regió,
els partits religiosos s'han convertit en una forca política que s'ha de teñir en compte i
aviat podrien arribar al poder a alguns paísos, sempre i quan no s'avancin els militars.
Independentment de la ideología deis governs de la regió, la situació corre el risc de
deteriorar-se sota Fefecte combinat de les pressions demográfiques i les ambientáis
(hi ha motius per temer que, d'aquí a uns deu anys, Fescassetat d'aigua potable
provoqui guerres per Faigua entre certs paísos de la regió).

Sembla que Europa haurá d'exercir la seva nova funció de policía regional durant
forca temps. L'última potencia mundial que ha sorgit és la que lluita contra l'entorn
mes hostil i ara está pagant el preu de la inactivitat en materia de política exterior de
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la década de 1990. Tampoc no es pot dir que la resta del món siguí una bassa d'oli. El
continent americá s'ha unit en un Mercat Únic, la PAFTA (Área de Uiure Comerg
Panamericana), controlat pels Estats Units d'América grácies a la seva influencia
económica i tecnológica. Washington ha canviat el seu centre d'atenció cap al
continent americá. Els EUA mantenen la seva presencia diplomática a FAsia, Europa
i l'Orient Mitjá, pero ara només intervenen com a policía internacional al seu
continent, per restablir l'ordre ais paisos mes inestables de 1'América central o
coordinar operacions contra els cártels de la droga i de la immigració il-legal.
L'equilibri de poder regional és menys estable a l'Asia: tant la Xina com el Japó
voldrien liderar l'est asiátic, pero ni Fun ni Paltre país no teñen el que fa falta: prestigi
diplomátic i mes destresa económica i tecnológica. Altres paisos, com ara l'índia,
Piran i Sud-áfrica, miren de crear les própies árees ¿'influencia, amb mes o menys
éxit. En general, aqüestes potencies regionals coexisteixen mes o menys pacíficament,
la qual cosa és forca sorprenent tenint en compte la debilitat de les institucions
internacionals. A part deis antagonismes antics d'alguns paisos, les úniques disputes
reáls giren al voltant del comerc, en concret el comerc entre la UE i la PAFTA. Per
últirri, hi ha regions que ningú no ha sabut estabiíitzar, com ara 1'África subsahariana,
la GEI i el Mediterrani. En tots tres casos, Europa está en primera línia.

La difícil situació de Pexterior té greus repercussions en la vida de Pinterior de la
Unió. La gent té la sensació que viu en un paradís de pau que s'aguanta per un fil, i
está disposada a tancar els ulls davant de les violacions de certs drets i llibertats
fonamentals per tal de preservar-lo. Les polítiques d'ímmigració s'han fet molt mes
severes: amb Paprovació que atorga el silenci de la majoria, els governs han despatxat
les soMicituds d'asil amb criteris cada cop mes draconians, i s'han aplicat amb mes
energía a detenir i expulsar els immigrants il-legals. Les fronteres exteriors de la Unió
están farcides de posts duaners ben vigilats i-torres de vigilancia que recorden un
passat sinistre. Els estats membres mes exposats geográficament cada cop
s'assemblen mes a una fortiflcació. A tota la Unió, la presencia de la policía i de
Pexércit s'ha intensifícat molt d'encá de l'aprovació del pía Eurovigil, que es va
introduir com una mesura «temporal» després deis atacs de Phivern del 2003, pero
que després no s'ha retallat mai. Els europeus s'han acostumat al fervor de les
autoritats peí que fa a la llei i l'ordre, un excés de zel que es manifesta en inacabables
comprovacions d'identitat, sobretot per a aquells que teñen aspecte d'immigrants. La
preócupació d'alguns estats membres per a la seguretat els ha portat a prendre
mesures drástiques com ara reinstaurar la pena de mort per actes terroristes i la cadena
perpetua per ais que han participat en xarxes del crim organitzat. En termes mes
generáis, l'«área europea de la llibertat, la seguretat i la justicia» cada día s'assembla
una mica mes a un estat policial. Els estats membres protegeixen amb molta cura les
seves competéncies en Pámbit de l'ordre públic i les amplíen amb mesures comunes
cada cop mes repressives. En els últims cinc anys, les normes europees sobre
immigració, visats i asil s'han posat a Falcada deis estats membres amb una legislació
mes estricta.

Els europeus han presenciat sense dir res com els seus estats «endurien la llei i
Pordre», perqué ho veuen com una resposta a la inquietant situació en qué es troben.
N'hi ha que fins i tot voldrien que els seus governs anessin mes enllá. Les úitimes
enquestes d'opinió mostren que les persones teñen un sentiment molt arrelat
d'intranquiHitat envers la resta del món (citant un deis seus predecessors, el president
de Romanía va dir fa poc en to burleta que «la immensa majoria deis europeus creu
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que la UE només té un bon veí, Poceá Atlantic»). La intolerancia amb els immigrants
i la irritació amb les associacions de drets civils son dos fenómens generalitzats. La
política seguida en alguns paísos de forcar Passimilació deis immigrants ha rebut
Paprovació tácita de la població. En termes mes generáis, el temor del futur i
d!actituds mes reaccionáries es pot notar cada cop en mes temes, com ara els drets de
les minories i la igualtat sexual. La població europea ha adoptat una posició, sens
dubte, mes curta de mires i menys oberta al canvi que vint anys enrere.

Com que l'electorat aprova les polítiques severes en materia de seguretat exterior i
interior, els polítics no teñen altra alternativa que no sigui ajornar la presa de
decisions desagradables en política interior, en concret la reforma de l'estat del
benestar. Els governs, com que no han pogut acabar amb els seus sistemes de
seguretat social, el que fan és continuar buidant-los de contingut mirant que no es
noti, un métode que combina el pitjor de tots els móns: reducció de la competitivitat,
retallada progressiva de la cobertura del benestar, rápid augment de la marginado
social i un mal arbitratge entre generacions. Sens dubte, la situació no és la mateixa a
tots els paisos: ais grans estats membres, els dirigents polítics s'han vist reafirmáis per
les seves operacions en política exterior i, de tant en tant, han pogut fer ús de la seva
popularitat per tirar endavant algunes reformes difícils. Pero arreu d'Europa, la
desigualtat social s'amplia i no hi ha un suport general a una reforma amplia.

La manca de vitalitat aparent en Pámbit social també afecta Peconomia europea. El
feble creixement económic es deu en part a un alentiment a tot el món industrialitzat:
les tensions exteriors, la resistencia empresarial a la liberalització d'alguns sectors i
Paugment de les pressions proteccionistes fan que el món no pugui capitalitzar el
progrés tecnológic en els camps de la informació i de la comunicació. A la Unió, la
introdúcelo de Peuro ha augmentat la transparencia económica, pero els governs fan
menys que en el passat per garantir el corréete funcionament del Mercat Únic, i no
teñen maníes a Phora d'ajudar les empreses nacionals a protegir els seus mercats
captius. El pacte d'estabilitat s'ha evitat en múltiples ocasions; darrerament, alguns
estats membres han arribat a proposar que la despesa militar s'exclogui de les dades
estadístiques de deute públic. Molts governs europeus donen suport obertament a
P incompliments de la llei de la competencia en.els sectors de tecnología avancada per
a ús militar. En termes mes generáis, els tradicionals punts febles de Peconomia
europea no han desaparegut, a saber, un régim tributan molt alt (Pharmonització
europea en aquest camp s'ha ajornat indefinidament) i una importancia mes alta deis
sectors tradicionals que en els nostres competidors americans i asiátics. Les industries
de tecnología avancada, com ara la tecnología de la informació i la microelectrónica,
encara son els germans pobres de Peconomia d'Europa i passaran forca anys abans no
sorgeixin productes amb aplicacions civils a partir del recent programa de recerca
militar en aqüestes árees. Per últim, Papatia económica i social i la rigidesa política
mantenen les desigualtats regionals. Sembla com si trossos sencers del continent
estiguessin condemnats a passar molts mes anys en la marginació.

També fa molta falta que els paísos europeus reformin el seu sistema de govern, així
com les estructures económiques i els sistemes del benestar. En els últims anys hem
presencial un cert pas enrere: els experiments de descentralització de fináis del segle
XX no van produir els resultáis que esperaven els seus partidaris i la causa d'un govern
obert ha quedat relegada a un segon pía, darrere de la d'un govern eficac. La població
no mostra ('entusiasme d'abans en aqüestes qüestions; la nova confianca de la
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població en les polítiques i els partits tradicionals, en particular aquells que han
adoptat una posició extremista i nacionalista, la porta a acceptar passivament la
ineficacia general i les pujades deis impostos, sempre que no siguin massa evidents.
Al cap i a la fí, les polítiques de seguretat també creen llocs de treball, sobretot per ais
joves i els treballadors no qualifícats. Pero la naturalesa caótica i arbitraria deis
servéis públics a certs estats membres tard o d'hora provocará una reacció en contra.
En termes mes generáis, cada cop hi ha mes signes que les poblacions europees están
experimentant una desiMusió espiritual i están patint l'enfonsament de l'ideal de la
societat oberta. El boom deis moviments religiosos i espirituals alternatius és un
indici ciar d'aquest mal subjacent.

Per tot aixó, la década del 2010 al 2020 té molts números per ser una época agitada
per a Europa, tant en el front de la política exterior com en el de la política interior.
N'hi ha que no dubten a predir la decadencia del vell continent i creuen que quedará
darrere d'altres grans potencies regionals. Pero la posició d'Europa en relació amb els
Estats Units d'América, la Xina, el Japó i qualsevol altre país, no és el principal tema
de cap análisi seriosa de les tendéncies mundials. És tot el sistema polític
internacional el que fa passes enrere i va cap a una configuració mes propia del segle
xix, en una época, a mes, que els reptes mes importants teñen un abast planetari. Els
blocs regionals que ara s'estan constituint no aportaran mes que solucions parcials a
problemes com el medi ambient, l'augment de la delinqüéncia organitzada i el
creixement de la població. Si els líders polítics i económics del món no
redescobreixen aviat les virtuts de la cooperació internacional, es podrien trobar
atrapáis en un cercíe vicios d'inestabilitat, amb períodes cíclics de fam, disturbis,
guerres pels recursos naturals i conflictes interétnics que els mantindran ocupats
pensant en solucions duradores. En aquest escenari, el Mediterrani seria la regió que
seguiría a Rússia i a 1*África en el camí cap al caos. Llavors li tocaría el tora a
Europa, i la roda no s'aturaria aquí...
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e 1
NOTAS AL MARGE: CADA FRASE ES CORRESP<DN AMB UN PARAGRAF
DEL TEXT ANTERIOR [

[escenari 1]

Desequilibri creixent entre els estats del benestar i les demandes de l'economia

L'éxit nord-americá empeny Europa a adoptar el liberalisme

No hi ha un model aíternatiu

Canvi del debat polític europeu cap al liberalisme i l'individualisme, i substitució de
la classe política

Reducció de les indemnitzacions per desocupado i de la legislació laboral, i creació
d'un mercat de treball de dos nivells

Reducció de l'atur

Reducció de la despesa pública, privatització deis servéis socials i retallada de les
competéncies de l'estat

La idea de valor per diners regeix la despesa pública...

...pero es descuida la inversió pública a mes llarg termini

Bona situació macroeconómica a Europa

Rápid creixement de les petites empreses i augment de 1'obertura a Fentorn
internacional

Consens mundial gairebé unánime a favor del lliure comerc

Rússia i la Xina segueixen el moviment davant deis bons resultats económics

Perspectiva de coordinació monetaria a la zona YES i d'una área mundial de lliure
comerc

L'economia mundial, en un cercle virtuós

Augmenta el nombre de consumidors d'estil occidental, pero les desigualtats creixen a
tot el món

Els programes agrícoles i regionals de la UE es revisen a la baixa

El debat pressupostari es resol a favor deis pagadors nets

Abandonament deis aspectes mes polítics del projecte europeu: progrés lent en
justicia i afers interiors, les polítiques estrangera i de seguretat no es consideren una
prioritat
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No hi ha voluntat política per desenvolupar els aspectes ambientáis i socials

No es reforma el sistema institucional

L'ampliació de la Unió inclou els altres paisos de l'Europa occidental, 1'Europa
central i oriental. Turquía, Xipre i Malta

Cap a un gran mercat del Sahara fins a Sibéria

Proliferació deis riscos no militars i rápid desenvolupament de les xarxes
internacionals de delinqüéncia organitzada

Insuficiencia de la cooperació policial internacional

Augmenta el dany ambiental per l'extensió de l'estil de vida occidental

Rápid augment de les desigualtats socials i regionals, tant a nivell mundial com
nacional

Societats individualistes i fragmentades, preocupades principalment peí curt termini

La preocupació per la seguretat es generalitza

[escenari 2]

Debilitament irreversible de Fantiga manera de governar i declivi de les
administracions

Poca incidencia deis intents de reforma

Insatisfacció pública patent amb el sistema económic i polític

Proliferació d'escándols polítics i deteriorament de les condicions socials

2000-2005: crisi de confianca, explosió de queixes i acció directa contra les grans
empreses i íes administracions

Retirada cap a 1'economía submergida, la familia i la comunitat local

Nous valors comuns i noves identitats locáis

Forta activitat local, creixement exponencial de les estructures veínals i del sector
sense ánim de lucre

Multiplicado deis contactes transfronterers grácies a les tecnologies de la
comunicado

Canvis transcendentals en l'economia per satisfer les noves demandes
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Les tecnologies de la informació i del coneixement, els principáis motors del
creixement

Auge deis béns i servéis fets a mida

Autoregulació de l'economia europea arran de Pabandonament voluntan o de fado de
les autoritats publiques

Barreja generalizada d'empreses legáis, petita corrupció i economía extraoficial

Mes fragmentació social i geográfica

Sistemes del benestar desorganitzats, pero que continúen greixant les rodes de la
societat

Fragmentació política: les regions mes fortes guanyen autonomía mentre que altres
cauen en un període d'anarquia medieval

La UE és víctima de la manca de legitimitat deis governs nacionals

Alentiment i abandonament final de l'ampliació cap a Test després de l'adhesió de
quatre paísos de l'Europa central i oriental

El fracás de l'ampliació exacerba la inestabilitat económica i política a la regió

Diferencies d'opinió entre els estats membres mes grans sobre les prioritats de la
política exterior

Poca participado de la UE en l'ámbit de la justicia i deis afers interiors

L'euro i el Mercat Únic encara existeixen malgrat una certa adaptació de les normes

La situació internacional no presagia res de bo

Uns Estats Units d'América mes introspectius

Un continent asiátic dividit

Rússia continua sent una gran font d'inestabilitat

Greu risc de parálisi del sistema internacional

[escenari 3]

Nous principis i un canvi fonamental en l'exercici de les seves funcions per part deis
interlocutors públics, ja en vigor a la década de 1990

Augment deis signes de descontentament de la població
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Els nous interlocutors voldrien mes responsabilitat

Auditories de gran abast revelen incoheréncies importants en la implantació de les
polítiques publiques a tot Europa

Creació d'un Comité de Savis per millorar la situado

Proclamació de quatre principis fonamentals: descentralització, obertura,
subsidiarietat i deure de coMaboració

Amplia reforma del sector públic (2002-2005)

Aplicado del principi de responsabilitat a totes les polítiques publiques

Reducció de Patur a través de la participado deis interlocutors de base i de l'aplicació
sistemática deis pactes locáis per a Focupació

Polítiques industriáis actives en el camp de les tecnologies de la informació

Renovado del diáleg social («corporativisme competitiu») i reequilibri de la
legislado laboral i els plans de benestar a favor de les «persones de fora»

Reforma deis plans de pensions i de malalties per a una major responsabilitat deis
ciutadans i un millor equilibri entre generacions

Amb la competitivitat en bona forma, el món reconeix Fexisténcia d:un «model
europeu» basat en la cooperació i en la construcció de consens

Lleugera millora de la cohesió regional i social malgrat les diferencies persistents en
desenvolupament i renda

La societat civil experimenta un auge, pero la ciutadania activa encara és minoría

La població accepta les reformes amb fatalisme

Els europeus convergeixen al voltant de valors compartits: confíanca. solidaritat,
responsabilitat

La UE encara está digerint la seva ampliació cap a Test

Els paísos de l'Europa central i oriental, molt actius en el procés de modernització
económica, ambiental i social

Reforcament del projecte polític europeu el 2005 grácies a un gran debat paneuropeu
sobre els objectius de la UE

Gran reforma de les institucions de la UE el 2007 i compromís sólid amb «mes
Europa» per afrontar els principáis reptes polítics
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Gran progrés en el camp de la política exterior, la política de veinatge de la UE
reforcada per una serie d'associacions globals

Europa és el principal defensor de les institucions multilaterals i deis seus valors:
dimensió social drets humans, desenvolupament sostenible

Sorgiment de les circumscripcions regionals (paraHelament al reforcament de les
institucions mundials)

El sud-est asiátic s'encamina cap a un apropament regional sota els auspicis de la
Xina

Rússia torna a Tescena internacional; acord de lliure comen? amb la UE

Els EUA desenvolupen un enfocament deis afers mundials mes multilateral i
cooperatiu

[escenari 4]

Fi del segle XX: creix la diferencia entre les necessitats de la població i les aspiracions
i les realitats económiques

Les retallades en la despesa pública i els nous programes d'austeritat comporten una
protesta a gran escala a tot Europa

El «Fórum Europeu» restableix la calma

Els fórums donen roportunitat de reconéixer la importancia de l'«aspecte huma»

Augment de la pressió pública sobre els governs perqué se centrin en les qüestions
socials

Revisió general deis sistemes comptables i físcals: «comptes verds», nous impostos
sobre la contaminació i els moviments financers internacionals

Reconeixement i financament de nous tipus d'activitat mes enllá de la lógica de
l'economia de mercat

L'Europa reformada torna a la plena activitat i a una millor cohesió social

Impacte inicial sobre el creixement negatiu

Reubicació d'algunes activitats industriáis i financeres a fora d'Europa

Algunes empreses innovadores apronten la nova estructura socioeconómica

Endarreriment del procés d'ampliació per la revolució «postmoderna» de TEuropa
occidental
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Fre a la integració europea, tret de la justicia i els afers interiors

La UEM se sotmet a un minuciós examen polític

La UE és incapac de definir una política exterior coherent

Signes d'un canvi de valors en altres paísos desenvolupats

Pressió popular per una major cooperació multilateral, pero manca ia voluntat política

Evolució poc sistemática de Test asiátic

Rússia está assetjada per la confusió política i económica

Els paísos mediterranis passen dificultáis

Plans per a una «política de veínatge» mes ambiciosa en Pámbit de la UE

[éscenari 5]

Rerefons internacional de creixent inestabilitat política general

Proliferació de petits conflictes

La giobalització no proporciona el que havia promés

Els paísos rics no s'ocupen de les noves amenaces fins a pnncipis del segle xxi

Augment de les tensions a les portes de la UE

Creixent inquietud pública per la inseguretat a Europa

Distanciament progressiu deis EUA de les preocupacions europees

Manca d'una política exterior i de seguretat coherent

Esclata un gran conflicte armat molt a prop de la Unió

Els terroristes exporten el conflicte a la UE

Resposta militar d'Europa, encapcalada pels grans estats membres

Els EUA declinen prendre-hi part

La guerra provoca canvis profunds en la UE

Creació del Consell de Seguretat Europeu i d'organismes de seguretat
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Mes intergovernamentalisme en Penfocament de la UE de la política exterior i la
seguretat interior

Caos a 1'amiga Unió Soviética i a FEuropa de FEst

Problemes insolubles en la immigració il-legal

L'associació euromediterránia es deixa caure

El debilitament de les elits liberáis turques deteriora les relacions amb la UE

Inestabilitat política a la Mediterránia meridional

Els partits religiosos i Fexércit guanyen presencia política

El món es divideix cada cop mes en blocs i ámbits d'influéncia regionals

Els EUA es centren en el continent americá

La Xina i el Japó es disputen la posició a F Asia

Es retallen els drets i les llibertats fonamentals

L'«área europea de llibertat, seguretat i justicia» adopta un carácter repressiu

Agitació, passivitat i mes intolerancia en la població europea

La reforma estructural de Feconomia no és una prioritat

Minva de la competitivitat europea, augment de Fintervencionisme estatal

Acceptació passiva de la degradacio deis señéis públics
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Fipiirn J : els escenaris a cop d'ull
ESCENARI Els mercáis triomfants Les cent flors Les responsabílitats

compartides
Les so cíe tais creativos VeTnatgcs turbulcnts

FACTORS CLAU j
Tecnología i organització laboral

Cultura ¡ valors

Governanca:
- política

- població

- administrado

«Tercera Revoluti ó Industrial»
acompanyada de l'explosió de la
capacita! empresarial («empresa
virtual»), Lideratge indiscutible
del model nord-america en la
innovado tecnológica Í
l'organització empresarial (valor
pera 1'accionista).

Fort émfasi de la independencia.
Sentiment generalitzat
d'inseguretat. Solidaritat familiar
residual. Materialisme i
consumisme. Demonít/.ació de ht
«desocupado» i acceptiició de l;i
marginado social.

Nova elit política enfront de la
burocracia i deis sindicats.
Governs regionals enfront de
governs centráis (nacionals i
UE). «Desiguallat de
governanca» entre local ¡tats i
grups socials. Importancia deis
grups de pressió i deis mítjans de
comunicació priváis. Política de
la «Uei t l'ordre».
La població s'aparta de la vida
pública. Desconfianza de l'acció
col-lectiva. Éxit de les ONG
dedicados a una sola (¡üeslió.

Reestructurado del sector públic.
Externalització deis servéis
públics. El sector privat

Alentiment del creixement.
Explotació d'algunes
tecnologies, per exemple
biotecnologies, restringida per
l'oposició popular. Transferencia
de grans empreses, explosió de
les (tele) activitats individuáis i
de les xarxes extraofi ciáis.

Fe en la solidaritat veínal ¡ en
l'autofinancament local: paper
especialment actiu de les dones.
El treball remunerat perd
importancia. Anticonsumismc i
¡ictivilitls de hrioolalge. pero
entusiasme per les lecnoloyios de
la informació i de la
comunicació. Valors «verds».
Regions i localitats enfront del
govern central (nova edat
mitjana de les cíutats estat). Crisi
de les grans burocrácies i de les
nacions estat. Creació de nous
estats.

Participació en l'ámbit local,
apatía en Pámbit nacional i
europeu (sobretot deis grans
estats). Deseonfianea del govern
i de les grmis empreses (tambe
deis mitjans de comunicació):
desobediencia. evasió fiscal,
huí cois, abstenció.
Incapacitat general de les
administracions nacionals per
aplicar reformes. Burocrácies

«Tercera Revolucíó Industrial»
afavorida per les polítiques de
reorientado de les leenologies
cap ais usuaris (associacions
publiques i privades). Model
d'accionariat de 1 'empresa:
flexibilitat «reeixida».

Renaixement de la consciéncia
social i ecológica. Fe en la
responsabilítat i en la solidaritat
cívica. Tolerancia generalitzada
de la diversital. Certa «corréenlo
polilica».

Nous polítics enfront de vells
burócrates. Iniciativa europea per
a la reforma del sector públic
(2001): subsidiarietat en tots els
ámbits (estatuts que regulen les
relacions entre els estats
membres de la UE, i entre els
estats membres i les regions).

Una minoría important de
«ciutadans actius» condiciona la
vida política i comunitaria.
Ampli consens per a l;i reforma
del seclor públic i de les
institucions socials.

Reforma del sector públic segons
els principis de descentralització,
transparencia. responsabilitat,

Alentiment del creixement. Fort
impuls polític per desenvolupar
les tecnologíes netes i les
tecnologies de forma ció.
Desincentivació de la inversió
privada en certes tecnologies, per
exemple biotecnologies.
Reestructurado de les empreses
segons l'imperatiu democrátic i
igual itari.
Consciéncia social i ecológica
revolucionaria. Reacció contra
les estructures dominades per la
«racional i tat económica».
Foment de la creativilat popular.

Aixeeaments violents (a molts
paísos) provocats peí pía
coordínat de la UE de retallar la
protecció social. Fórums
europeus (Agores) per debatre el
futur de les societats europees.
Crisi i reforma de les nacions
estat al voltant de prioritats
socioecológiques.

Augment de la participació en la
vida comunitaria i política
després d'un període d'agitació
social. Importancia de los xarxes
u"«empresans socials» a lol
Europa.

Interpenetració del sector públic
i privat sense áním de lucre:
ONG actives en el

Accentuació de 1'alentiment del
creixement. Europa es troba en
una posició cada cop mes
desfavorable dins de la
competencia mundial, sobretot
en els sectors de tecnología
avancada. Ingerencia política en
la reestructurado de les grans
empreses.

Augment de l'aversió al risc.
Temor pet rutur. Intolerancia ¡
«retorn a les arrels» (tins i lot
regressió en la ígualtat entre
homes i dones). Augment del
racisme. Preocupad» per la
seyuretal económica i tíns i tol
tísica (delinqüéncia urbana,
máíies, guerra a paísos veíns).
Les (grans) nacions estat
exploten l'amenaca de la
seguretat per refermar l'autoritat
del govern. Política de la «llei i
l'ordre». Canvi del centre de
gravetat polític cap al populisme
de dreta («Europa fortificada»).
Relegitimació de 1' estat.

Passivitat política i suport difüs
de I'autoritarismo Els mitjans de
comunicació fomenten la por a la
diversilat.

Reducció de la reforma del
sector públic. La seguretat preval
sobre la transparencia. El
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assumeix el control de les
fiincions publiques tradicionafs.

cada cop mes allunyades de la
realitat. Les associacions i les
organitzacions pri vades
assumeixen ñincions publiques.

subsidiarietat. Augmenta el
paper deis mecanísmes de
valoració i de control relatius a la
regulado i a la implantado
(reducció deis ministeris
tradicional).

subministrament de servéis
públicsi ¡(edúcació, formació,
assisténcía a les persones amb
renda baixa).

central i sme des incentiva la
flexibilització. Obsolescencia
deis servéis públics.
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ESCENARI Els mercats trimfants Les cent llors Les responsabilitats
compartid es

Les societats creatives Ve'ínatges turbulcnts

FACTORS CLAU|
institucions de la UE

Mercat laboral i politiques
socials

Al tres politlon

Mínima reforma institucional.
Debilitament de les politiques
comunes: nacionalítzació de la
PAC, fortes retallades deis fons
estructuráis, «EEEítzació» de la
UE. Reducció de la Comissió a
una autoritat del Mercat Unic.
Limilació de la cooperado
policial intorgovernamental.
Ampliado a 10 paisos de
PEuropa central i oriental. Xiprc
i Malta (2005-2008), ais paisos
de PEFTA (2004) i a Turquia
(després del 2007).

Desregulació i individualització
de les relacions industriáis.
Declivi terminal deis sindicáis.
Reducció de les xarxes de
seguretat (generalització de la
comprovació de mitjans de vida)
i privatització deis servéis socials
(expansió de les pensions
prí vades, asistencia sanitaria
priviitia).

lioducció deis impo.stos i Li
despesa. La UEM lünciona sensc
<fiic calgui miilorar la
coordi nució ile les poliliiiues.
Projecte d'acord deis tipus de
canvi mundials. Reducció de les
politiques industriáis orientades
alesPIMEil'R+D.

Cap reforma institucional
(augment deis membres de la
Comissió). Debilitament de les
politiques comunes (reducció de
la PAC) a manca d'un marc
pressupostari estable. Tendencia
cap a una relució d'afiliació molt
llíure o iins i tot retirada
(resistencia de les regions
riques). Anipliació a 4 paisos ilo
1'liuropa central i oriental (2006)
i congelació de posteriors
adhesions.

S'aconsegueix la flexibilítat en
alguns paisos («corporativisme
competitiu»). flexibilitat
extraoficial en altres paisos
(«desintervenció implícita» de
Testal). Augmenl general de la
pluriocupació i del «sector gris».
Difusió de la barata i deis
programes d'intereanvis
d'liabilitats (sobretot ais seclors
margináis).

Manlcninicnl d'un niinini
d'estabilitat macroeconómica,
pero reducció de les polí(¡i|ues
económiqueN per manca de
compliment. Mínima
coordinació de politiques de la
UE i no ampliació de la UEM ais
nous estáis membres.

Abandonament de la inversió

Limitado de la reforma inicial
de ¡es institucions. Ampliació a
10 paísos de PEuropa central i
oriental, a Xípre i a I'EFTA
(2001-2009). Nova reforma de
les institucions (després del
2005): reforcament de les noves
politiques comunes (política
exterior i de segurelal. justicia i
ul'ers inleins), descentra I ¡Iza ció
de la implantado, augment del
pressupost de la UE, reforma del
Consell segons principi
«col-legial», TSE substituí! per
«jurats populars europeus».

«Corporativisme competitiu»: els
sindicats arriben a mes
treballadors (i a no treballadors);
els empresaris renuncien a la
individualització de les relacions
industriáis; els govems apliquen
la reforma del mercat laboral i
del sistema del benestar (subsidis
per desocupacíó, cumples
d'assegu ranea social personáis).
Conlianca local i pactes per a
Pocupació.

l.;i UKM lünciona en el maic de
la millora de la coordinació de
polítiqties. Mecanismc
il'cKlaliiltl/ació cíclica de la UK,
normes de la UE per imposar
cárregues fiscal s a factors
móbils.

Augment de la coordinació de
les politiques d'educació i R+D

Limitació de la reforma
institucional. Ampliació a 5
paísos de PEuropa central i
oriental, a Xipre ¡ a Malta
(2008), la posterior ampliació
s'allarga. Fort desenvolupament
de les politiques socials i
ambientáis. Polítiques comunes
sobre justicia i alers ínleriors.

«Corporativisme verd» amb un
paper destacat del sector sense
ánim de lucre. Reforma del
mercat laboral i de Pestat del
benestar: flexibilització limitada
de les regulacions del mercat
laboral (sobretot en el sector
públie); principi de «biografíes
llcxibles» amb crcdils acumuláis
lambe en Peconomia social i
puericultura; ampliació del
sistema de vals també per
promoure el consum de la
cultura.

F.ls ai\ecaineiiiv ]iulíl¡L-s alteren
el funcionament do la UEM
(profunda recessiú. ínesiabilitat
presMi|)»slaria. IÍHM(I;I del
capital). Consolidació
subsegüent de la UEM amb la
introducció del mecanisme
d'estabilització cíclica. Augment
de la responsabjlítat política del
BCE. Protección! sme financer de

Limilació tie la reforma inicial
de les institucions. Posteriors
reformes després de les «guerres
de la set» (2003-2004): Consell
de Seguretat Europea (A, F, I,
RU, mes 2 estats membres mes
amb carácter rotatiu); política
fronlerera comuna (Bordeuro) i
servéis secrets comuns
(Kiiroscc): reducció de les
compelencies de la Comissió i
del Tribunal Europeu de Justicia.
Enfocament intergovemamental.
Ampliació a 5 paísos de l'Europa
central i oriental. Ajomament de
posteriors ampliacions.
Reforma incompleta del mercat
laboral i de Pestat del benestar.
Desregulació desigual i mercats
laboráis duals: persones del país
enfront de persones de fora.
Augment de la privatització deis
servéis socials per a les classes
benestants. Mes enduriment de
les poliliqucs d'immígració
jiinlamcnl amb mesures

d'assimilacio forcada.

I*O!Í1¡I|IICN oconotnii|ucs
condicionadas per les
proocupacums de seguretat
(ilospcs:i mililai. JUDILVCIÓ ilcls
sectors sensibles). La UEM
funciona sota una rigorosa
supervisió política: reducció de
la independencia del BCE;
esquivament del Pacte
d'Estábilitat, no ampliació de la

48



Globalització Augment constan! de la llibertat
de comer c i de les inversions
(creixent importancia deis
intangibles). Eliminado
completa de les barreres
comerciáis (també deis
equivalents no aranzelaris)
prevista per al 2025 (Ronda del
Planeta). Atenció insuficient a
les qüestions no económiques
(delinqüéncia, medí ambient).
Augment de la desigualtat.

pública. Dificultats per al Mercat
Únic per manca d'aplicació.

Progrés per inercia de la
globalització. Separació entre la
globalització dirigida per la
tecnología i la cooperario
multilateral. L'autoregulació
preval en les árees económiques,
risc de caos en altres árees
(delinqüéncia, me di ambient).
Proliferació d'ONG en el buit de
governanca mundial.

onentades a l'aprenentatge de les
tecnologies de la informado i les
comunicacions.

Progrés de la globalització i
regionalització. La UE encapcala
íntents d'augmentar la
coordinació internacional en
ámbits económics i no
económics (desenvolupament,
crim, medí ambient).

La societat civil mundial que
sorgeix s'integra cada cop mes
en les institucions internacionals.

laUE.

Reforma «verda» deis comptes
nacionals. Impostos no agressius
cnvors el Ircball n¡ 1'entom. Forts
incentius per a Peconomia
social.
Alentiment de la globalització
induít políticament. Reacció
anti mu lti nacionals (sobretot a
Europa). La UE practica un
proteccionisme «social» ¡
«verd».

Les ONG son interlocutors clan
per al consens polític
interregional.

UEM ais nous estats membres.
Mercat Únic obstaculitzat per la
reafirmado de les polítiques
industriáis nacionals.

Alentiment de la globalització.
La política i el comerc mundial
cap cop mes organitzats al
voltant de blocs regionals.

Desatenció de les diferencies en
l'ordre e cono míe mundial
(sobretot en el desenvolupament
i les finances internacionals).
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ESCENARI Els mercáis trinifants Les cent flors Les rcsji<ms¡ihilitiits
compartides

Les societats crealives Els vci'iiiitgcs (urbuicnts

FACTORS CLAU |
Ampliació acompanyada d'una
íbrta política de veínatge basada
en «associaeions» amb paísos
veíns. Millora de la segúrela!
regional.

Ampliació progressiva
acompanyada de solides
politiques de veínatge.
Descnvotupament de para¡gü es
tic segitretal panettmpeus per a
qQestíons de seguretat no militar.
Desenvolupament
socioeconómic positiu de la
regió.
Millora progressiva de la situado
económica i social, líeforcament
lie la C<i"|)Oladó |>i)lilíca i
económica entre la UE í el Med.
(OCOMED). Procés de
democratilzació en marxa.

Dinamisme económic constan!.
Menys participado política i
enirontaments esporádics amb
Europa (mes autoritaria).
L*eníbcament multilateral de les
relacions intcrnadonals va
guanyant lerreny.

Seguretat regional

Europa central i oriental

Meditcrrani

EUA

El lliure comerc i la integrado
del mercal uneixen el continent.
La manca de politiques decidídes
per tractar l'augment de la
inscgurelat es convertcix en un
problema després del 2010.

L'ampliació «rápida i flexible»
planteja el problema de
l'incompliment de normes.
Alguns paísos s'erigeixen en
«tigres oconómics». Manca de
grans contlictes i manca de
política de seguretat de la UE.
Amenaca de la delincuencia
organitzada.

Área de lliure comerc
metí ¡Ierran ia. El crcixcmenl
ccon^mic compcriMí IIDIUÓN
parcialment els problemes
demográtics i ambientáis.

Rendiment económic superior i
lideratge mundial incontestat.
Continua sent l'eix (centrat en
I'OTAN) de la xarxa d'aliances,
pero disminueix la necessitat
cTintervenció militar.

Rússia Eslabilització
progressiva

política
re cu pera ció

La íragmentació i la reducció de
les estructures permet la difusió
del crim organitzal i la tensió
étnica. Esclats de violencia
locáis.

El bloqueig de l'ampliació a mig
procés agreuja la inestabilítat
política i económica. Domini del
crim organilzat i amenaca de
cortil ictes etníes ¡ ccológics.
Polítiques de veínatge europees
insuiicients (conflicte
d'interessos entre A i F).

Empitjoramcnt de la situado
económica i social. Regims
aitloi ¡taris i ¡lixicamcnt isiñmic.
Manca de polítiques de veínatge
de la UE (coníliete d'interessos
entre A i \:). Desatcnció de la
degradació ambiental.

Rendiment económic segons les
tendéncies históriques. Reducció
de la participació política i
militar Í disminució deis
interessos económics a Europa.
Enfocament selectiu de les
qOestions globals: rclació
privilegiada amb la Xina i
América Llatina.

Confiisió i lancament en si
mateíxa. Augmenl de la Jorca de

La UE es tanca durant el període
revolucionan ¡ s'enfronta a la
insegurela! regional. No hi ha
una estrategia coherent perqué la
pressió per tractar els problemes
ambientáis i socials topa amb
una pol íti ca fronterera
restringida.
Els paísos de PEuropa central ¡
oriental es distancien per la
revolució «verda-i-vermella» de
l'Europa occidental. Poca
comprensió de les prioritals
socioambienlals de la UE.
Manca de política de veínatge.

Empitjorament de la situado
económica i social, líégíms
aiilorílans i aixcoimail tslmnic.
Manca de politiques de veínatge
de la UE. Augment rápid de les
pressions migratóries sobre la
UE.

Estabilizado
recupemeió

política i
económica.

Rendiment económic segons les
tendéncies históriques. Augment
de l'oposició interna a la
globalització. Concentrado en
els problemes nacionals i
reducció de la participació en els
al'ers de la resta del món.
Tensions amb la UE sobre els
régims interna donáis (comerc,
finances, medi ambient). Relació
privilegiada amb América
Llatina i Asia.

Persisten! confiisió
politicoeconómica. Allunyamenl

Indiferencia inicial per
Taugment deis problemes de
seguretat al voltant de la UEr les
Torces deis estats membres
actúen militarmenl per rcslabhr
la p:iu.

«Guerres de la Set». Forta
intervenció militar de la UE
enea pealada pels grans estats
membres. InestabÜítat persjstent
tora de les Irontercs de la UE. El
caos afecta part de P Europa
oriental. Grans problemes amb la
delinqüéncia organitzada, el
terrorisme ¡ la ¡mmigració.
Risc d'explosió política i social.
Espiral salvalge de terrorisme
islámic i repressiñ militar, lutenl
avortat d'assocJacíó entre la UE i
el Med. El tancamenl de les
fronteros i l'augmcnt de la
pressió migratoria comporta una
¡mmigració il-legal elevada cap a
laUE.

Rendiment económic per sota de
les tendéncies históriques.
Augment de l'aíllament.
Concentrado en el continent
americá (Área de Lliure Comerc
Panamericana). Retirada militar
d'Europa.

Augmenl de la desintegrado
política i económica. Domini de
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Asia

económica. Re fócame nt de la
relació bilateral amb els EUA
(«OSCEílzació» acordada de
I'OTAN). Relacíons mes solides
amb la Xinai NEI.
Exit de la (ransició económica
segons les premísses del lliure
mercat. El creixement económic
de la Xin;i dón¡i lloc a
desigualtats región ais i al
debilítament del poder central.
Erosió de la supremacía
económica i paper regional feble
del Japó.

les regions. Allunyament de la
UE i augment de la tensió amb la
UE. Reforcament de la relació
bilateral amb els EUA.

Transido económica desigual.
Augment de la diferenciado en
el rendiment del sud-est asiatic.
La Xina evoluciona cap a una
federació flexible amb creixents
discrepáncies regionals.
Debililament del paper económic
i politic del Japó.

Reforcament de la relació
bilateral amb la UE (acord de
lliure comeré entre la UE i
Rússia).

Ex¡l de la transido económica,
pero cert tancament en si
mateixa. Reforcament de les
organitzacions regionals al
vollant del Iideratge xines. La
Xina participa mes en la
cooperacíó mundial.
Recuperado económica del Japó
(reforma exhaustiva ambiciosa),
pero persisteix el seu paper
politic feble.

d'una UEtancada en si mateixa.

Transido económica ditidl
(recessió mundial). La crísi
persistent del Japó fa que abraci
la revolució «verda-i-vermella»
europea. Les dillcultats
económiques frustren les
ambicíons de potencia mundial
de la Xina.

la delinqüéncia organitzada.
Participació en conflictes
regionals.

Transido económica dilícil
(alentimenl económic mundial i
augment del proteccionisme).
Competencia entre la Xina i el
Japó. Conflictos regionals.
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ABSTRACT.

CÁTALO NÍA IN THE EUROPE OF 2010: OPINIONS FROM THE FUTURE

Alex Ruiz Posino

Ricard Ramón i Sumoy

Preliminary

The present chapter undertakes a reading from a Catalán point of view of the future scenarios

elaborated by the Forward Studies L'nit of the European Commission in 1999 on the Europe

of 2010. This is the direct result of the arricies presented in the second part of the book and of

the debates that took place during the "Catalonia Ín the Europe of 2010" projéct.

Thus, far from attemptíng to summarise the individual opínions of the experts who have

participated, which will of course be better expressed in the articles they themselves have

written, the focus adopted here is directed toward the style in these author's surveys. It is a

question, then, of bringing together a collection of the main elements of the articles in the

form of a brief narration created "from the future." The narrator in each case addresses a

readership that is supposed to be contemporary, explaining in plain terms the current situation

of this Catalonia of the future. To point up the predominance of the future element, contrast

the current situation, and emphasise the positive elements potentially presented by each

scenario, the narrator has been given an interpretative tone of benevolence, even of a certain

ingenuity and vanity.

The rationale underpinning this way of presenting the experts1 ideas is to intellectually provoke

the readers into a positíon toward wliat they are reading and to genérate a certain reaction. The

best possible result would be that readers reflect on these proposed futures and decide if they

wish to make them theirs or not, either in part or in their totality, and that, in consequence, the

current trends operating should be understood. This knowledge might even help us become

aware to the point of correcting the unwanted futures. This would be an excellent result that

would greatly compénsate the efforrs of all of the participants Ín the project.



Triumphant markets: Catalán "trencaáís1*

A bird's-eye vtew from the Catatonía of 2002

When we compare this hypothetical Catalonia of triumphant markets with the Catalonia we live in, the main difference we

see is the absolute break in the balance between efficiency and equality and between the individual and the community in

favour of the first. The exacerbated individualism and the quest for efficiency are the absolute valúes that drive society.

Everything that ¡s public, intruding on the individual and focusing on equality, has become highly limited. This society ¡s very

unequal and dysfunctional. There is no social and economic cohesión, ñor are these even valúes to consider. Territory is not

managed by attempting to balance the tendency to polarise people and activities. Enormous disparities in widening the

society of information and environmentai quality are coming about. Also, intergenerational solidarity is all but non-existent,

making our society unsustainable. Parallel to all of this, only the best prepared parts of society have been able to profit from

the creative power of an unrestricted market system: this is the case for specific sectors of the economy and certain

individuáis or small groups, which even become competitive in global terms. Read, then, the description of this hypothetical

Catalonia by a satísfied citizen of the year2010.

The Catalonia of 2010 hardly resembles at all that of the end of the twentíeth century. As

everyone knows, today's Catalonia is characterised by the absolute predominance of the

neoliberal model, which has freed the energy of the individual and the creativity of the market,

leaving behind the blockage that Catalán society was dragging along. If you will permit me the

simile, at times it is necessary to break up decorative tiles and use the little pieces, each so

different, by putting them together in a pretty tnncadís (artistic rubblework) design.

On the credit side of the balance sheet of this change, we have individual freedom, the

specialisation in new emerging economic sectors, the necessaiy concentraron of energies and

of the infrastructures in our territory, the reduction of the state to mínimums we all accept

today, the search for efficiency as the key criterion for survival Ín a world that is openly

competitive. At the same time, it is true that all changes bring with them a breakage in regard

to certain kinds of inertia. Not infrequently, these were even considered a natural part of a

certain Catalán model: a kind of consensual character, the importance of community ufe in

given fields, the patriarchal view that ruled in some organisations, etc. When you look back

with me, you'll find the key that has made it possibie for us, all together, to reinvent Catalonia

and keep it alive.



Beginning, trien, with the highly important factor of the economy, some crides often remind us

that, on the whole, the competí ti vene ss of Catalán fums dropped until the traditionally

important sectors disappeared. What is forgotten is that the process of liberalisation Ín fact had

led to the disappearance of Catalonía's two main traditional competitive advantages. The first

advantage, and the first to go, was Catalonia's role as a source of entry of foreign direct

investment into the Spanish market, in the first place, and into the European market, in the

second place. The second advantage used to be the low cost of production factors, especially

of labour, in relation to the countries around us, and this was the next to go.

The immediate result of this was a notable destruction of the productive fabric in regard to the

limitations of the Catalán economic model in terms of innovative competition. The lack of a

scientific and research-based tradition, compared with the more prosperous áreas around us,

weighed very heavily. Logically, when the volume of foreign direct investment diminished, the

influx of innovation in our economy through this route—the most habitual throughout the

second part of the twentieth century, it should be recalled—was no longer suffident. In this

situation, the reduction of labour costs that began to be produced along with the disintegration

of the labour unions could only be considered as an emergeney solution that would be

unsustainable in the long run. Probably the definitive element was the trend whereby the tastes

of the consumers made everyone equal, leading to the possibility of producing anywhere on

the globe and selling wherever necessary.

These critics do not take into account the fect that we were living in a rallacy. That economy

was the legacy of the industrial revolution and of recent history, but it was an inheritance that

had for a long time had been mortgaged. The pretended Catalán economic model would not

nave been viable even in less aggressive conditions of competitiveness. How is it possible to

compete with small and rnedium-size famüy-run companies, dynamic, yes, but at the same time

fiscally part of a hierarchical system and way of operating? How is it possible to argüe that

diversity is a competitive advantage when the search for economies of scaie makes it

impossible not to specialise territorially? How can we reconcile a discourse that made merits a

fundamental criterion with a reality of relations based on confidence and on fidelity?



Henee, the Catalán economy, aecustomed to subsisting without a great deal of innovative

capacíty and without the will to assume risks, was incapable of satisfactorily effecting the

"change of chip" required by the new context. In this situation, the option was for the easiest

solution: to specialise in those sectors that could be saved, those that best profited from

Catalonia's competitive advantages.

From the outset, the world increase in the demand for leisure allowed the conversión of our

tourist sector, making the área comprised by Catalonia and the Balearic islands the

Mediterranean's main touristic focal point.

But it"was not in the tourist sector alone that we were able to compete. Wherever individual

creation—affability, as it were—counted as a fundamental attribute, new activities aróse: this is

the only way to understand the good rhythm of the economy in regard to such sectors as

design, publishing, textiles, advertising, culture. It should also be remembered that the capacity

to adapt of another traditional sector where a sufficient level of innovation oceurred was the

food processing industry. Additionally, those services that beneñted from local one-off

situations unlikely to recur: from the business of health management consultancy, created from

the oíd Catalán health services model (a benefit that would have to recognise this extinct

model of publie service) to the flourishing dynamic of wine and cava productíon.

Cultural produets also underwent important changes. In fact, there now exist no European

cultural produets (not to mention Catalán produets): all culture comes from the United States

of America. In our own country, the cultural industries produce low-cost items aimed at very

local :ahd specialised consumers. Moreover, Catalán cultural activity is generated in Barcelona.

In the rest of the country, there remain only a few limíted expressions of traditional culture

produced fortourists.

But what, you might ask, about the Catalán language? Here, we have for some time been in the

presence, in the media and in cultural produets, of a decrement due to the insufficieney of

these markets in Catalán. Of course, the advances coming into being in the field of linguistic

engineenng make us realise that an offer of the contents of our language might possibly be

considered on something of a wider scale sometime in the future.



Clearly, the forces involved in the change were greatly favoured by the extensión of tlie so-

called Information Society. Although the phenomenon is still a subject of debate among

specialists, there is no doubt that the extensión of the digitalisation of information and the new

technologies made it possible to accelerate the processes of global change. The exploitation of

these potentials allowed certain sectors and firms, in highly unequal way, to assist in the

íelaunchingof those firms and sectors Ín need of Ít. Also, society itself took on the new role of

using knowledge as an essential resource to the extent that this was possible. The digital chasm

that carne about as a result, one which initially worried us, has never been closed. However, in

order to guarantee the development of specific sectors, any kind of public leadetship in this

field had to be abandoned and the law of demand allowed to guide the process.

How could we possibly manage the territory all together and still aid this emeiging economic

system? Abandoning any utopian pretensions from.the outset, an absolute confrontation with

the forces of the market ensued: territorial balance. Concentration (both managerial and

territorial) and specialisation are the only natural forces. Therefore, once the economy took on

the adequate dimensions at a sectorial level, a natural polarisation also centred on the

metropolitan área of Barcelona, which now íncorporates all managerial decision-making

centres of the country. At the same time, the emergence of telework has made it possible to

decentralise certain phases of the productive processes.

The widening of the harbour and the airport, indispensable milestones, and the new high-

capacity raüway lines that link us with the rest of the world, have made it possible for the

capital of Catalonia to become a global node. It is true that the price has been an inferior

quality transport system Ín the countryside, except for the well-endowed tourist áreas.

However, as in the case of the economy, sacrifices must be made in order to preserve the

essential. Other fundamental infrastructures were the energy, telecommunications, and water

networks, all of which are linked to the demand where they exist in sufficient form, and this is

another example of the importance of being efficient in resource management.

Thcre is no way to deny the fact that this greater Barcelona, much reinforced if compared with

the other ciries in Catalonia, suffers the common difficulties of the most advanced



metropolitan áreas of the worid, e.g., the U.S.A.. In some points, the pockets of

marginalisation are now endemic. There are dangerous áreas. This is especially true outside

business hours. The ecosystem is irregular, in spite of the existence of áreas enjoying high

standards of living. Some social groups, inevitably, have suffered the consequences of the

changes in productíon.

However, the key question is to remember what the dominant valúes of the new Catalonia

really are. The individual is the centre and all the rest is supplementary. Whethei" this might

have been different is a question I won't assess, but 1 will remind you that the citizens of

Catalonia decided to free themselves of the dead weight of valúes that were not common coin

among them. The question of identity became secondary and led to the disappearance of the

debate on the territorial distribution of power in Spain. This fact, added to the general decline

of the role of the public sector, made the Generalitat (Government of Catalonia) over into

something symboücal, a kind of large provincial council in charge of managing a few policies

with a mínimum of resources.

As is well known, the Catalán electorate decided to support those political parties that

defended Catalonia on the basis of strictly pragmatic criteria underwritten by the main priority

of raising the competitiveness of our economy and resignedly accepted the actions carried out

by the central government of Spain.

Definitively, Catalonia did not remain on the marches of this Ídeological revolution that made

for the creation of a new consensus on the European level: the State guarantees the

framework, security, and order, and the individual prospers in this field. Logically, those state

functions that had been derived from society began to return and, as in all orders, had to be

purged of their previous excesses. In places where the sector continúes to intervene, the

criteria of cost-effectiveness keep our common resources—already much reduced to avoid

corruption—from being inadequately administered. Tax cuts have been a key link in public

reorderíng.

When implemented, this great reduction in resources meant highly restructured

administrations. This policy change might have been most noticeable at the local level which,



certainly, had enjoyed an important dynamic since the democratic transition. The incipient

forms of co-operation established as well as those attempts to créate a true local socio-

economic concert proved impossible to successfully implement in an exacerbated environment

of competition. As in the case of the Catalán economic model, it was a legacy more theoretical

than real. Its dependence on decreasing resources caused high tensions locally and socially, but

the idea was finally brought home that collective action, even among affinity groups, was not

beneñcial.

Now that many oíd pubüc sen-ices do not exist any more and many others are privately

managed, bringing about beneñts that were unthinkable some years earlier and attending to the

existing demand, so long as it pro ves cost-effective, new questions are the subject of a budding

debate. For example, the health -and -edu catión models still fail to fully answer civic demand in

a satisfactory way. If the majoriry of citizens have their own prívate pensión plan, send rheir

kids to a prívate school, and use prívate health services, why should we keep up the myth of

universal education services under social protection? Past inerria abounds, but in this field as

well, it is hoped, normalisation will come in a few years1 times.

With regard to this point, I would like to mention, from among the whole wide range of

innovative experiences in the service sector, our novel approach to the ecosystem given to

society. Market control of high-quality green áreas available to those citizens who wish to buy

into this quality has meant the availability of the so-called "oases." Taxes on water, energy, and

other resources at market valué has brought about a. first-class offer where top demand

requests. Even with this, however, there have been critiques as to whether the price level

should not be increased to rationalise these resources (a debate -for the coming generation, 1

fear). Prívate enterprise in these natural áreas, such as the oíd natural parks, has let us keep

them and even to modify them in certain ways per tourist sector demands, at the low price of

the loss of certain autochthonous species.

We should also remember that one subject which generated great controversy at the opening

of the century was the need to maintam the so-called "Welfare State": in the face of the

evidence that social dispañties are increasing, could one defend maintaining a certain level of

social beneñts for the disadvantaged? In spite of the demagogy present in the debate,



pragmatism finally won out. The Welfare State Model was a luxury no economy could assume.

Once the deep-reaching changes in public service policies were introduced, it was necessaiy to

extend them as far as possible. This was done, although, as 1 mentioned above, a maintenance

to date of some atavisms such as health/education has been retained, at least on the surface.

In sum, the dísparities artificially concealed in the previous system have arisen. In some cases,

one must have confidence that the pnce of competirion and the efficiency gained will make it

possible to recover some of these segments. In others, the prosperity of the majority and their

personal realisation will have to be sufficient motive not to weaken the model with which, let

us not forget, the Catalán citizenry, the authentic centre of our society, has decided to endow

itself.



The hundrcd flowers: "Lx)cal Renaissance"

A bird's-eye view from the Catatonía of 2002

The hypothetical Catatonía of the hundred flowers has been recreated on the basís of proximity and localism as the source

of a social, political, and economic dynamic. Unlike our present reality, the predominance of family and communíty valúes is

absolute. As a result, territories doted with very dífferent local factors will genérate specific dynamics. Some places will

achieve highly significant resuRs in social and economic terms, while others will suffer from their lack of resources. The

territorial inequality, which carries with it a development of the Information Society that is also disparate as well as unequal

envíronmental quality, will also provoke differences in the creation and the distríbutton of income. The main risk factor in this

model of society, is the lack of a re le va nt scale of actlon. Neither the market ñor many public policies can be developed

satisfactoríly at the local leve). And this is true even though it is possible to predict the creation of networks of áreas that

could compénsate for this lack. Read, immediately below, how a satisfied citizen of the year 2010 describes this hypothetical

Catatonía.

We all know that the socio-economic and political system of the end of the twentieth century

was inherently unstable. But no one could have expected that the situaüon created the crisis of

economic growth (with its roots in the globalisation of the markets) and the lack of confidence

on the political class would genérate a case of economic recession and institutional decay in

such a way that would overturn all of the states of the European Union.

As you will all remember, this change was made possible thanks to a series of alliances which,

in spite of the differences, were based on common beliefs growing out of the sense of place.

The protagonists were the local councils, the NGOs, the anti-globalisation movements, the

neighbours' associations, the cultural associations, and the non-profit organisations. This is the

reason why we refer to the "Local Renaissance."

Today, when we remember this we should also remind ourselves that everything began with

something that is essential in any society: polines. The deep lack of legitimacy in the way of

carrying out political life and of managing the public sphere (technocracy, rigidity, hierarchies,

remember?) is without any doubt the main underlying factor led to a very far-reaching change

in the way of conceivingand managing society. Also, the lack of a will in accepting apparently

dominant valúes played a central role.



In Catalonia, this process of change has had a major ¡mpact, generating a new social and

political "renaissance" centring on three píllars: community, citizenship, and freedom.

Catalonia's citizens, weary of the individualism, consumerísm, and competitiveness of the last

few years of the past century, have opened rheir eyes to a whole series of valúes like the family,

the neighbourhood, the local economy, ídentity, roots. And this has been accompaníed with

the desire to achieve, in a context of veiy major economic changes, at least a quality oflife and

a collective well-being. The price has been a minor economic prosperity, but it has been worth

it.

The rediscovery of a politics closer to the citizen, and the state's legitimacy crisis, have ruled in

favour of the theses of the movements for Catalán autonomy, extending through society the

idea that Catalonia, a small community in the context of Europe, has the right to govern itself.

This situation has generated the emergence and renovation of the Catalanist parties, which

have become majorities in Catalonia and influential in our Spanish political system.

This fact has made possible the de facto crossing of an important gap in self-government in

Catalonia, without needing to modify the Spanish constitutional framework: vía the

accomplished facts, Catalonia has become a kind of Free State Associated to the Kingdom of

Spain.

This political change was not a simple decentralisation but an authentic substantive change of

the sources of political legitimacy. Indeed, the community social dynamic has made the state

into something foreign and wholly expendable. Thus, the leap of faith in Catalán self-

government is not so much the "construction of state" as the establishment of a series of

institutional channels that make it possible to govern with a minimum of coherence a country

organised into local communities. Seen somewhat differently, Catalonia has more self-

government but with very precarious juridical and institutional structures.

Many critics consider that the lack of territorial organisation and the bankruptcy of the

traditional public sector bring with them a total absence of efficiency on the part of the self-

governing system ¡n a context c ha rae te ri sed by confrontation—not only of interests butalso of

legitimacy—between local entifies and the Catalán government. The atomisation of economic
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activity, along with the bad govetnment that exists in many áreas as well as local oriented civic

attitiide has led to the generalised belief that in the twenty-first century governments are

increasingly unnecessaiy when it comes to solving collective problems. Given that the level of

confidence in public institutions is at a mínimum, turning-out abstention in the most recent

elections has also decreased to alarming levéis.

Faced with this sítuation, it is not surprising that some intellectuals consíder that all of thís

civic-minded movement developed over the course of the last decade has responded more to

"emotional rationality11 of a community sort than to an "instrumental rationality" directed

toward an effective way of solving the country's real problems. According to these critics, in

reality, and in spite of the myriad uncertainties and public manifestations on these questíons,

the citizenry has never ceased to find adequate ways to articúlate their grievances and to

propose clear and far-reaching actions throughout Catalonia.

But these statements must be convincingly replayed. \Vhile the current model is probably less

efficient than the neoliberal social model of the end of the last century, and less operative than

the hierarchical framework of the pre-existing bureaucracies, it still reflects the primacy of

community relations in the individuaos scale of valúes.

There is no doubt that our Catalonia of 2010 is a less dynamic in economic terms than that of

the year 2000. Certainly, the local and civil renaissance that has come about over the course of

the last few years has not been accompaníed by the economic drive many of us hoped for. The

result, indeed, has been a reduction of the country's economic activity.

It is true enough that during the last decade a great increase was generated in local production,

especially of products and services that have a local component, foodstuffs, let us say, or

architecture, furniture, or interior design. But in Catalonia the economic dynamo of the

country's twentieth-century performance was due to its exports to the Spanish and European

markets, and it is these that have taken a nosedive. This is not so much because of the

decrement in Catalán firms as in the new trend prevailing throughout the entíre continent to

"buy local.1' Parallel to this, the few multinational firms that have kept their producfive centres

in Catalonia have done so because the local Catalán market justiñed the investment by

II



adapting the product In spite of this, the sectorial diversity of our economy, the existence of a

large number of small and medium-size companies, and the presence of sectors of médium

and low intensity technology are elements that have helped the adaptatíon of our economy to

the new economic context by avoiding the productive collapse that carne about Ín other

European countries.

One of the consequences of the country's drop Ín economic prosperity is the diminutíon of the

previous financíal sources of local development. The creativity, based on the relé van t actors1

deeply rooted location insíde the territory, and given the lack of public services, allows the

launching of new types of collaboration to solve the problems the new economic context

generated: the city councils, Ín collaboration with civic centres, manager's groups, and labour

unions, are setting up ways to meet our needs. Parallel to this, certain áreas manage highly

advanced civic participation, pooling participatory budgets, citizens' councils, etc, etc. Henee, it

is no easy matter to advance in modes of co-operarion that surpass the strictly local scope. But

íf the price had to be a return to previous models of public organisation, it would be better to

maintain the current situation which, moreover, has been improving since the excessive

fragmentation of activity the first years of the new system saw implemented. This last sentence

is confused: it would be better to say it in a different way.

In any case, it must be remembered that in this new society of the beginning of the century the

differences between territories are accentuated in relation to the potential self-organising

capaeities. These disparities have a dual effect: societies able to better organise themselves

progréss much more rapidly, while the rest partially miss the train. Barcelona has become a

very hárd-driving and competitive city, the joint capital of the Spanish State as well as the

motor of our economy. But it must be recognised that this emergence of the Catalán capital is

generating great tensión in the rest of Catalonia, which does not appear to enjoy the same high

level dynamic.

Some, and I include myself among them, consider that the country's current situation is

transitory and that the impulse of creating networks among local civic organisations will rapidly

spread toward communities that have still not been able to join the network, probably because

of the lack of a collaborating tradition. Thus, one must be confident that in a few years,
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Catalán society will be organísed into a structure of networks where different territorial

groupings are the ventnble protagonísts of social and economic activity.

When this larger political link-up exists in the country, the moment will have arrived to tackle

the problems of lack of social suppoit in setting up infrastaictures. At the moment of writing,

these are located in places of least citizen resistance. It will also be necessary to do away with

the lack of global territorial planning, which negatively affects the local econornies. It is

necessary to accept, whether we like it or not, the fact that the market requires a unity which is

beginning to be lost in many of our towns and villages. And should this end by affecting the

vitality of our territory, our real strength, the whole model will be called into question.

A good example of these risks is the evolution of the Information Society. Created as a

fundamental communication tool to maintain contact with the world, it has begun to suffer

from a local fragmentation. Whüe some cities have placed their faith in this project, orhers live

it marginally. As a result of this territorial dynamic, with important differences in relation to

the territories' potentials, the Information Society is undergoing a fragmented development.

On the other hand, where it has in fact developed, it shows characteristics that are highly

creative. The wide range of uses of the new technologies is surpassing our expectations, and

we have confidence in finding out a way to improve the required co-operation.

Another example of this dual development is the environment. While in some áreas of

Catalonia one observes notable advances at a very local level—the case, of sectors like

agricultme or animal husbandry—ín others, especially those requiring the collaboration of a

good number of public and prívate institxitions on both a European and a Catalán level, things

have unquestionably worsened.

The optimism and vitality our country's citizens experience contrasts with the general apathy

and inefficiency of the administrations, both those of the European Union and of Catalonia, Ín

channelling this potential for change in the direction of a reinforcement of institutions that

would make Catalonia truly sustainable Ín the long run.
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In the case of the Catalán environmental administraron, we find an organisation entirely

incapable of creating a new Department of Sustainability, so strongly desired by the country's

citizens. The oíd Department of the Environment, still in place, continúes to promote the

building of water-purifying plants and other infrastructural elements related to the water

supply (repair or minimising systems with a postenori impact) Ínstead of carrying out a decided

prevention policy for environmental problems before they occur.

This strong civic momentum, which is local and alternative, has also translated into a set of

actions oriented toward lengthening the life of consumer products, using local energy sources,

reducing all kinds of waste products, increasing the common use of wealth currently restricted

to prívate use—automobiles, for example, or washing machines~or promoting the re-use and

intergenerational exploitation of rights such as the right to living quarters. Henee, joint

residential parks have been built. They employ a whole series of community services that avoid

the generación and transport of great amounts of waste, improve the efñcient use of resources,

and very positively promote community feeling and neighbourhood pride. Moreover, a wide-

ranging decentralisation has been carried out in energy producción, above all by way of the

creation of family self-generators using wind and solar energies. This energy decentralisation,

indeed, has been extended to a good pait of Catalonia's houses, and has been indirectly

favoured by the stagnation of world commerce and the price increase in fossil fuels (mainly

petroleum and gas). The social transformation that has come about in the last few years has

also influenced the lifestyles of Catalán citizens, who are becoming increasingly more

interested in obtainíng healthy food products based on biological agriculture derivatives, and

which are mostly obtained locally.

The social response to market domination and to the degradation of politics has been local

solidarity. This has adopted highly novel forms that are very well adapted to the characteristic

features of our territories. Just how well this has fared varies greatly. Some initiatives were

extraordinarily imaginative and included adequate resources: these have generated brilliant

results. In other cases, such initiatives have succeeded less well and have proved partially

useless, either not cost-effective or else insufficiently funded. But the great challenge is still to

return to an efficient level of intervention.
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The lack of an aiticulated institutional program has also brought with it a wide distribution of

social responsibilities: as no stable staictures existed beyond the famtly and community nuclei,

the welfare state had almost broken down, the logic of the market having imposed itself. We

liave therefore not been able to keep provisión of many services for everyone: education is

now completely dualised; publie health is in a residual state. Moreover, tlie new informal

economy, now in ful] emergence, contemplates no soit of labour rights, and publie spending

on items such as pensions are long gone. The paiadox is that no one wanted this to happen

and the failure to make collective decisions is what led to the new sítuation.

When all is said and done, of course, this lack of social organisation has still not stopped the

country's strong cultural momentum: today everyone considers Catalonia as one of the most

culturally active territories of Europe. What has happened ís tliat the Avalué of culture as a

consumer item has lost importance: standardised cultural producís have been rejected

throughout Europe in favour of producís related to the local área. In this new context, the

local associative fabric has become the dynamo of a local scale cultural life no one could ever

have dreamed of: we never had so many associations ¡n defence of our natural and cultural

heritage, theatre groups, dance and music of all types. It Ís true that o fren diere are shocks

among these bodies whicli are incapable of establishing even the most primitive links with

groups from other cities.

With regard to Catalán, a situation is coming about of greatly varying patterns: while in that

part of the territory where it is the language spoken by the majority of the population the use

of Catalán is fully normalised, in other áreas the language is almost unknown. This situation is

due to the inexistence of centralised policies of linguistic protection in Catalonia.

To sum up, we have made a great step forward, we have again connected with the essential

valúes and recognised neighbourliness and localism as the main impulse of the social, the

economic, and the political. The price has been, as I have repeatedly underscored, the

renunciation of a sustainable level of the previous material prosperity and, at the time of

wrifing, the acceptance of local diversity as also leading to inequality among places. We have

difficulties to find ways of co-operation that will provide us with a sufficient scale to mainrain

our model, but we will, certainly, find the formula to do so.
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Shared responsibilities: "Virtuoiis equality"

A bird's-eye view (rom the Catalonia of 2002

The hypothetical Catalonia of shared responsibilities represents a balanced way out of the tensions between efficiency

and equity which we suffer from today by way of co-operation as a general organising principie of society. When this model

of social, economic, and political dynamics works better, it will be more feasible to achieve a fair society in all áreas. The

territory will be managed with an attempt to compénsate for the tendencies to agglomeration; social cohesión and the

reduction of ¡nequalities will be an important valué, and not merely a nominal one, environmental quality and sustainability

(as intergenerational equity) will improve; and, finally, the development of the infomnation society and its spread throughout

the different territories and among the different social groups will be balanced. The model, one of virtuous equality, is most at

risk in terms of not achieving an adequate degree of co-operation that makes efficiency and fairness possible. Read now

how this hypothetical Catalonia is descríbed by a satisfied citizen of the year 2010.

This time we have caught the train of history. As on previous occasions, when the decisive

moment carne at the end of the millennium, Catalonia saw in Europe the mirror that reflected

all that we wanted to be; but unlike the end of the nineteenth century, or the end of the

sixteenth, this time we succeeded. If you remember the ideological shocks of the second half

of the twentieth century, you will also remember the enormous efforts made to arrive at a

synthesis of that which the European cognitive map had been creating throughout more than

50 years of its construction: solidarity but individual respect; concerted agreement; efficiency

and equal rights ...

Behind us were the siren songs of the "free market," which certainly limited the excesses of an

excessive statism that had threatened us with a liquidation of creativity and indívidualism. The

same may be said of such bogeys as the technocratic and elitist construction of Europe, a

formalist and nominal democracy, reduced to little more than a vote every four year? or a

public management system accountable only to itself.

Today's European model is the object of study and interest everywhere. It has achieved a true

virtuous equality between extremes once considered intrinsically opposed. Thanks to the

combination of the principáis of decentralisation, transparency, subsidising, and co-operation,

our public sector has been reinvented. The technological revolution permitted a focus on

technology toward the benefit of consumers and producers. The new modern corporatism

allowed a consensúa! and respectful reform of the European acquis in social rights and welfare.
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The macroeconomic framework of the Monetary Union refined itself with new mechanisms of

co-operation and adjustment of a federal type.

And Catalonia? Our counrry has been, indubitably, a great beneficiar)' of the new paradigm of

the prevailing society. Spain has been transformed into a symmetrical federal state through a

political pacr among the Catalán and Spanish political forces. This policy re form has brought

with it the recogniüon of plurinatíonality, plurilingualism, and the establishment of the "shared

sovereignty." It seemed impossible only a decade ago, didn't it?

This process of changing the form of the state has been accompanied by a substitution of the

country's political élites, which has made it possible to put into practice an ambitious process

of overhauling the public administration system and the workings of all public action. This

reform has been based on subsidiarity. Thus, the Catalán government has also decentralised

important powers and resources out into local bodies.

Even Barcelona's role, so immersed in its own end-of-century identity crisis, has been resolved.

Barcelona is now seen as a collaborator in general Spanish progress, and long buried is the

competí ti ve view in regard to Madrid. The social, cultural, and political revi val of the city is

impressive and, in the words of one fine reality analyst, "it hadn't taken place for decades.11

It is true that some critics have called the self-governing ambitions too cut back and, as

happened in other moments of recent political history, the energy of transforming the Spanish

state into a true federalist state has led to an excessively unconditional acceptance of the given

constitutional framework.

Other critics, this time Ín the economic field, speak o ía different type of abandonment. Taking

a posiüon from an undeniable fact, they say that the European economic context of growth

has favoured Catalonia's economy thanks to the ríse of small middle-to-high-tech firms and the

consolidation of Catalán companies in key sectors (such as advanced chemistry). This growth

has been transferred, among other benefits, into a strong foreign investment increase in

Catalonia. The creation of the Mediterranean Free Trade Área has favoured this climate of

economic growth. These same experts add, however, that this new reinfoiced economic
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integration has produced negative effects, since some essential features of the new European

economic model, especially the extensión of co-operation into all fields—to the headquaiters

of firms, among firms and administrations, among firms and consumers, etc.—has not

sufficiently developed in our country. And to defend this hypothesis, they remind us that the

competitiveness of our companies with that of other countries with lower labour costs has led

to a displacement of some intensive production centres to work in these Mediterránean

countries. And, finally, they remind us that the middle path taken between efficiency and equal

rights to all has come to reduce the incentives to be competitive and to change effectively the

ways of working.

What'remains is the excessive inertia of a social model based on hierarchies, on faithfulness, on

cronyism, and on centralisation. Once we incorpórate the European ideáis of co-operation and

of teamwork into the ñelds deñning competitiveness, our business enterprises will

progressively recover the role that is their fair share.

In our times more than ever, the potential for technological revolution and for a firmly

established information society make co-operative work the twenty-first century's form of

productive organisation. We must not forget that these have emerged as a driving forcé in the

social revolution to alter the oíd power structures and against systems of economic rationality.

Their balanced extensión, both in the territoiy and at the social level, would not have proved

possible without the openly equalising effort and the non-market impulse that have come

about'as the offshoots of the new public policies.

Our'local world has also greatly benefited from the renovation of the country's political class.

Henee, it has proved workable to carry out a local administrative reform that breaks with the

bureaucracy and the centralist view of public management. The renovation of political élites

has also meant resolving in an efñcient and unprejudiced way certain longstanding themes that

were pending, such as Catalonía's territorial distribution and the organisation of the

Metropolitan Área in Barcelona.

Moreover, from the ñrst experiences in development that were forged at the end of the

twentieth century, we have been able to bring the interests of public administrations closer Ín
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line with those of prívate companies. The success of the management systems of local

administrations was the key element in the decentralisaiion process outward toward lower-level

bodies. The attempts at a kind of local pact have also been significant, especially those centring

on local economic developmental themes, the quality of Ufe, and local cohesión. At presen t,

firms tend toward "taking care of1' and even "spoiling" the local environment linked to the new

valuation of territorial factors. If in this field, as in others, the extensión of new forms of

relating is still limited in comparison with Europe because of the importance which the cultural

change has signified for our country.

In this same sense, it is perhaps in the field of welfare that the path has most clearly been

revealed. Only a decade ago the only reform considered workable consisted in-reducing public

policies to their minimum expression and maintaining minimal social aílowances, but now a

true balance has been achieved between the economic and the social, developing Ín Catalonia

the most characteristic elements of the so-called "European Social Model." The range and the

quality of the policies on housing have been intensified, the agenda of the social services have

been extended, and policies of support have been generated to families based on gender

equality. Health and education services have been reformed and decentralised. And all of these

reforming measures have been carried out without a break with the previous social system,

thus extending the content and the range of many already existing initiatives.

Additionally, a major step has been the consolidation of an environmental model unequalled in

the world. The increased participation and collaboration among different social actors and a

highiy dynamic and proactive administration have made it possible to achieve real advances in

the quality of the natural environment and in standards of sustainability. Important changes

have come about Ín the relations with the productive system: consumers thioughout Catalonia

now have the opportunity to chose from among different renewable energy forms and to

select from different suppliers of each type. In Catalonia, 10 energy supply companies now

opérate, offering "green" electricity, and it is no longer even possible to acquire nuclear energy

because the plants supplying it closed four years ago. This has made the production and

commercialtsation of renewable energies much more competitive. Additionally, in Catalán

cities, all public transport systems use renewable energies.
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An environmental fiscal refoim was put into effect, based on the drastic reduction of income

taxes, capital gains taxes, and taxes on fixed capital in exchange for a rise in consumer tariffs

for the use of natural resources and contamination. Catalonia has also led the way in the

process of creating the first European natural park. This is the Pare Nacional Europeu deis

Pirineus (European National Park of the Pyrenees, ENPP), which includes both the French

and the Spanish sides of the mountains from rhe Medíterranean to the Atlantic.

Culture: here, also, rhere have been important improvements. First, a consensus was reached

on the limits of the public and private spheres of intervention as well as a faster adaptation of

the content of cultural policies to the changes takíng place in society. Second, Catalonia was

able to establish itself in a very favourabie posítion on the European stage, not only in the

publishing sector, but also in the sector of audiovisuals and in multimedia cultural

productions. Along with this, Catalonia's fabric promoü'ng cultural associations has

Consolidated and strengthened itself, and interesring policies have been implemented ín the

promotion of cultural demand.

Linguistic policies have also been put into effect. These are aimed at assuring full normality to

the Catalán language in a muln'lingual society (for some time, resources had been provided by a

European solidarity fund for the development of minority cultures of the Union's States).

What else is to be done? A great deal. Above, mention has several times been made of the way

the change from a hierarchical culture to one of co-operation has been slow and difñcult. We

have made considerable advances, but, clearly, we are only halfway through the journey,

especially in those fields where effíciency was an absolute valué, such as the economic field. It

is evident that the change of organisational model has not proved easy, and this has made the

economic results worse. Butwe must trust in the new co-operative model to extend itself until

we have again improved this economic effíciency.
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Creative societies: "red-green Catalonia"

A bird's-eye view from the Catatonía of 2002

Compared with today's Catalonia, that of the creative societies would be based on a significant change ¡n dominant valúes.

This would mean moving from the present weightiness Ín economic and material questions to a civic awareness based on

social and ecological aspects. This "green turn" would be based on a grassroots social dynamic that would transcend

institutional and managerial hierarchies. The combínation of these factors generates a driving forcé that could be called

creative anarchy. The results would include important advances Ín fields that certain citizen. collectives would consider

relevant, joined to other abandoned collectives when these were faced with an absence of any social back-up. The model's

risks are the lack of instnjments to manage the social change (Is it possible to reinvent the institutions to respond to the high

demands of the society's citizens?) breaking with the single scale in some áreas, or the sacrificing of economic criteria in

fields where real social valué resides (Equity without efficiency?). Read, then, how this hypothetical Catalonia is described by

a satisfied citizen of the year 2010.

When I look back a few years, I still shudder. How could we hold out so long? It's pretty clear

that, as some of the most visionary voices of the twentieth century had observed, the obsolete

capitaüst and reactionary model had to be hanged by the noose it would provide itself with.

Everything began at the beginning of the twentieth century, as you know3 when a sharp drop

in the intemational stock markets took place, a high rise ín unemployment, and the creation of

firm measures designed to contain public spending and a flexible Job market. This situation

provoked strong street protests that became a serious and violent revolt en masse by the

European cinzenry.

Catalonia was not a bystander in this process. lndeed, the important presence in Barcelona of

anti-system and anti-globaüsation groups made the Catalán capital one of the maín reference

points for the social revolts of the early part of the century. Faced with the revolt of the whole

of Europe, the political representatives had no choice but to accept a full set of important

demands to improve the wellbeing of all citizens. The economic, political, and social system of

2010 no longer has, of course, anything to do with capitaüsm: a new system of economic

organisation characterised by an emphasis on equality and the rediscovery of the human and

community dimensions is now at work.
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The desire to créate a sustainable growth, both socially and ecologically, is at present such a

majority focus that one speaks of the validity of red-green radicalism in Europe, with an even

greater radicalism in Catalonia. In rhis context, then, it is not strange to find those political

forces that assumed the defence of ecosocialist policies in the govemment, both in Catalonia

and in Spain.

The importance the social and economic dimensions acquired in policy-making has lefr in the

background the debate on the organisation of power in Spain. The Catalanist political paities

have accentuated their most civic side as an ínstrument to favour the very highly valued social

cohesión and the integration of all citizens into a common political project open to all.

Under these circumstances, the state of the autonomies has hardly changed in relation to what

it was like at the end of the twentieth century. Even so, Catalonia's self-government has

undergone a certain deepening process. It has proved itself capable of defending successfully

the idea that a better implementation of the welfare state is achieved if people particípate more

in collective affaírs. By the same token, the fínancial model developed during the first decade

of the century based itself on the corresponding joint fiscal responsibüity and transparency,

without any need havingbeen seen to substantially change it.

The different levéis of government operating in Catalonia have effected different social

reforms that have improved Catalonia's attraction as a land of acceptance. Therefore, after the

events of the opening years of the century, tourist demand has spiralled upward, and Catalonia

has bécome one of the European poles of tourism, leisure, culture, and integrated personal

services (including sénior citízen and educational services).

The down side is that this has been accompanied by a serious contraction of the more

tradiüonal industrial base of the country. We started, you will recall, with a strongly hierarchical

culture prevailing in the majority of our firms at the end of the twentieth century. This weak

origin made it difficult to adapt the Catalán economy to the valúes of our new century. Henee,

from the organisational point of view, we have still not been able satisfactorily to face up to the

challenges of the new socio-economic paradigm. The result of this set of factors has led to an

undeniable drop in economic growth. But it is necessary to hope that the social revolution
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undertaken will end by being able to refloat our daniaged economy and regenérate the dynamic

we have achieved in other fields, especially rhe social and the civic.

Society, rhen, has generated many non-profit organisations, social economy co-operatives, and

civic associations that have become the main focus of collective needs. It is true that at first

this movement collapsed the local administration, since civil society civil took the initiative

without counting on the administrations closest to hand. However, progressively, the

administrations have been capable of integrating these ¿ocial processes and have redefined

their role as co-ordinators and bodies specialised in ordering initiatives.

There was also a kind of revaiuing of the local tactors that made the oíd theoreücal paradigm

of endogenous economic development, capable of exploiting to the máximum the potentials

of each territory, finally become a reality. This fact, along with the exaltation of popular

creativity and the constaiction of a social manageriai sector, has contributed to the flourishing

of many comarques (counties) that had been forgotren until now. Barcelona, in its turn, has

become a pole for attracting human capital from all over Europe and a reference point of the

emerging "cosmopolitanism." The capital city of Catatonía, then, is today in the vanguard of

the new Europe.

All of these social changes of recent yeais have been accompanied by an unequal development

of the Information Society because the latter has linked itself to determined collectives and to

determined spheres. As in other fields, where the capacity for co-operation and mobilisation

has interfaced on the basis o f so me created interest, the potential of the Information Society

has been exploited. On the other hand, many.fields have been abandoned out of a láck of

collective interest.

The new socio-economic paradigm has meant a Copemican revolution in social policies

effected in Catalonia because a series of citizens rights that was non-existent at the end of the

twentieth century has been recognised: for example, everyone now has the right to a dwelling

and to a dignifíed life, independently of rheir education and their position in the job market.

Moreover, during the first years of the twenty-first century, the Catalán government promoted

different radical measures such as the sharing our of work, salaries for community service
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activities, die widening of services involving protection, and the íntroduction of a ritizenship

salary. These measures have been accompanied by the strengthening of universal services:

education-and-health are now fully public and equalised. These very radical changes in the

organisation of our wellbeing have been made possible thanks to the emergence throughout

our terntory of a third strongand autonomous sector.

This whole process of social and community awakening also had a strong ecological

component. The city councils have completely revised their urban management practices,

introducing the landscape element into all decisions. Henee, a good number of maritime

esplanades. monoculture green lawns (transgenic), or lifeless beaches were eliminated from the

landscape and restored to be reconverted into new, highly biodiverse natural zones.

For its part, the Dimáó General de Medí Natural (Natural Environment Directorate General),

which for many years had prohibited such primitive practices as the hunting of birds with

mistletoe, has now extended its protectionist policy to the point of prohibiting die hunting of

wild animáis, except for reasons of grave ecological disequilibrium or damage. At the same

time, many large banks in Catalonia have moved from financíng projeets such as golf courses,

sports marinas, or ski resorts to investing in restoration projeets for degraded soils and for

ecological leisure and education infrastructures that were so needed at the opening of the

decade.

It thus becomes a question of a transformation that is so extensive as to affect even the whole

set of lifesryles and, for that matter, the diet of our fellow citizens, who are for the most part

vegetarians. This change in alimentary habits has forced the economic conversión of the

Catalán comarques (counties) dedicated to animal husbandry.

The country's cultural activity has not been left in the wings during these changes. The human,

social, and community dimensions of the culture superimposed themselves on the economic

dimensión. The dominant new social valúes have ¡mpregnated managerial practices so that the

new book-keeping systems reflect the authentic assets of the companies vía the recognition of

true valúes: human capital, sustainabüity, etc.
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It is also impoitant to take into account the ract that the protectionist regime has been

mainrained (with tht cultural exception) for the member states of the European Union with

respect to the rest of the world. This has served to avoid the invasión of Noith American

cultural producís and promoted our continent's cultural wealth. In fact, on a European level, a

vigil is kept up for a balanced circulation of cultural products throughout the single market.

This is to correct the "disadvantaged" posirion of the minority cultures with regard to the

"majority11 ones. Therefore, for some years already, the Catalán language has been the

beneticiary of resources that come from a European cultural solidarity fund subsidising the

costs of translation into the different languages that exist in the European Union.

When the last strongholds of individualism, hierarchies, and centralism broke down, our

country recovered positions in the áreas most impermeable to change. Finally, Catalonia would

sitúate itself in the pre-eminent place corresponding to it, among the standard bearers of the

new model.
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Turbulent neighbourhoods: "Law and order"

A bird's-eye view from the Catatonía of 2002

From today's perspective, the Catalonia of the turbulent neighbourhoods is a society which, in the face of risk and

uncertainty, has reacted with a primacy of order underpinning all other considerations. Whatever the críterion adopted. this

hypothetical Catatonía is very reactionary and conservative: economic protectionism, the family as central social unit, the

state as the individuars guide, etc. The state would find itself, under these conditions, servíng its most primary functions: to

guarantee law and order. The model shows itself to us, from today's perspective, as a transitory situatíon toward a new

equilibrium. It is not practicable to rule a society permanently based on the singie criterion of security. Once emergency

situations are reduced, in the middle or long term, the dynamic forces of the change should re-emerge. Read how this

hypothetical Catalonia is viewed by a satisfíed citizen in the year 2010.

We must admit that we would Hke to have reached the point where we find ourselves by a less

dramatic series of events. However, after the excesses of the liberal and socialdemocrauc

models of the final years of the twentieth century, something Hke the indisputably robust and

lasting current situation would, sooner or later, have had to obtain.

As will be recalled, the proliferation of the conflicts on Europe's borders generated, at the

opening of the centurr, a situation of máximum instability on both a political and economic

level throughout the European Union. The only viable egress, what was being asked of

European citizens, was to reaffirm the governmentat authority of the nation states, the real

authentic units of European construction, and to install a political system guided by the

principie of "law and order."

During these last years, a change has come about in the political centre of gravity in regard to

the new right-wing parties, those which some critics have baptised as populists, those which

appeal to the idea of "the European Foitress." As fruit of these political circumstances, the

state has been relegitimated, recuperating many fields of intervention which ¡n the years oi

confusión had been abandoned.

At horne, the situation created has gone along generating a climate of rejection of cultural

diversity. We cannot deny this. And it translates into a different nationalism, with an ethnic

face, which some of the Íntellectuals (a minority) who have been opposed to the changes are
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now calling exclusive. The rruth is, however, that \ve fmd now that ín Catalonia social hfe is

marked by a polarisation between western Europeans and Islamic immigrants. Those political

paities who have been able to interpret the new situation are the ones who performed well in

the last two elections.

It is lógica!, in thís scenario, that Catalanist demands have had to take a backseat. In fact, the

citizenry of Catalonia, worried about their family members who have had to go to war, about

the energy problems, and about economic instability, show no sort of interest for self-

government in Catalonia. Therefore, a new kind of nation state has come into being:

Catalonia's citizens did not offer the least resistance to the State govemment's different

initiatives of making the Generalitat's fields of authority into a veneer. The argument always

put forward was people's need for máximum security, and people accepted this. After thís

whole process, the Generalitat has been turned into a kind of provincial council in charge of

applying a few speciñc pohcies on a strict budget for íts new áreas of competence, which many

nostalgic people have called highly limited and conditioned.

More problematic srill was the high increment Ín protectionism and the state aids to firms on

the Europe-wide level, provoked by the unstable situation. While the will of the Catalán and

Spanish governments was to invest important sums of resources Ín the companies located in

Catalonia, the main European powers provided many more subsidies, and this made it difficult

to maintain the competitiveness of Catalán firms. The situation of economic crisis caused a

sharp drop in Catalán exports, above all to Latín America.

Unlike what happened in the majority of European countries, Catalán companies were not

seen as very affected by the growing instability in the financial markets: our self-financing

tradition through Catalán families allowed much of our productive fabric to count on its own

solid financial resources. This made it possible for our companies to survive at times

characterised by the scarcity of investment capital.

In response to the new situation, Catalán society has experienced the eruption of a whole

series of movements. I qualify them as defensive, although some have not hesitated to attack

them because they consider them reactionary, interest-controlled, and xenophobic, in quest of
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individualistic and partial solutions to problems which, according to diese utopian-minded

people, require approaches and proposals for much more collective rrpe action.

However, beyond the demagogv, \ve must not lose sight of the tact that the population was

ever more intransigente and increasingty more fed up, a situation which obtains even today, in

spite of the efforts at stabilisaoon \ve have seen. How, otherwise. are we to interpret the

protests and the frequent ecosabotage smacking of the NTMBY (Not in My Back Yard) and

LL'LU (Local Unwanted Land Use) philosophies which are everysiiere multiplying? Or the

fact that the construction of the high-speed train was stopped for secunty reasons, alongwith

work on different railway infrastructures already in place? Such blockage of infrastructures has

influenced very negatively on Catalán competitiveness, but we shouíd place our confidence in

the stability that can be Consolidated as a retreat comes about in these attitudes and our

damaged economy is redressed.

One área where greater efforts were necessary, because of the grea: inertia involved, was the

local scene. Currently, the local administrations have lost all their capacity to genérate

programs and their activity is being dramatically reduced: their task has no impact at all on the

economic activity or territorial planning. Signiñcatively, in terms or the changing times, in a

country with a long municipal tradition, no one has questioned the centralisation process in

recent years. Bear in mind that, given the unstable situation and the demand to reinforce

security, the different government bodies eliminated as unnecessary all action that was being

carried out to foment local development. Thus, at present, neither the central administration

(the one that now really counts, make no místake) ñor the Catalán government is making any

efforts to confront the ever-growing territorial inequities.

Among these disproportions, the case of Barcelona should be mentíoned. The context of

political instability has reinforced still more Madrid's status as capital city in comparison with

Barcelona. Madrid has benefited from the rediscovery of the power of the central state;

Barcelona has increasingly remained behind as a secondary city, being the capital of no state

political power. Barcelona's subordinaron, aside from its cíassificatión in the symbolical-

political field, has also been confirmed in the economic field. Henee, over the course of the

last few years, publie ñnancial investment has remained scarce in the áreas of most importance
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to Barcelona (both human capital and infrastructures). This is rhe price that has had ro be paid

to guarantee what is essential at the time of writing, law and order, somerhing only a

centralised State can assure.

Another of the unfortunate victims of the needs of the moment is the development of the

Information Society. In our current uncertain context, all public and privare initiatives that

received pride of place at the cióse of the twentieth century have definitively ain aground. But

for rhe case of some very special segment or ferritory, Catalán social and economic

development is treading ground other than that of the Information Society.

The political situation of the first decade of the twenty-first century has seen a much more

authoritarian concept of public powers in regard to the capacity of people to decide their own

needs and demands. And there has been a retum to the most traditional family valúes. Because

of this, we have contemplated a species of return to corporatist paternalism, making

unnecessary, for all practical purposes, the trade unions. The more critica!, aKvays with a biased

view of what the collective interests really needed, have branded as managerial authoritarianism

this new orientation. They have also attacked the practical annihilation of the unions and of

other relies of the oíd welfare state, like contributory pensions and the other benefits, including

the mínimum wage.

The very limited family policies developed by the Generalitat in the last few years have been

revamped toward traditional valúes: for one thing, the role of women has been reduced to a

family tole, and the family is in fect conceived as the main source of aid. The place our history

secularly assigned to family relationships, then, has been recovered. In the health field, a

thorough bureaucraric revolution has come about, one which some analysts grounded ín the

past have called bureaucratic involution. There has also been a strengthening of contributory

social protection. The public schools have lost their relevance Ín favour of the private Catholic

parochial system, which has been given a considerable increase in aid from the Generalitat.

.More grave are, in my opinión, the growing hardships in supplying energy and natural

resources and, above all, those that come from the Third World, such as petroleum and natural

gas. At the worst moments of the crisis, this was reflected in a seríes of confliets and a general
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disenchantment that were not easy for the Catalán authorities to contain. Now, however, with

rationalist hierarchical policies, the con centra ti on of the damage within very limited territorial

áreas or fields has been possible. While we are not proud of the consequences of the new

circumstances, there has been a simultaneous generation of both "environmental ghettos" and

"environmental oases," the first resenred for immigrants who live and work near the large

environmental cleaning service centres (e.g., incinerators or dumps), and the second reserved

for the well-off classes in the natural áreas—obviously very exclusive and protected by i rondad

security measures. When our región recovers its drive, the conditions of the least well-off can

be improved, so long as this does not endanger the important advances achieved these last

years.

Culture also has been affected by the war situation. Indeed, infernal security and defence have

even forced the government to limit our freedom of expression. The complex situation has

led, recently, to the emigration to the United States on the part of many artists. There, they can

carry out with full freedom and means their cultural activities. Because Catalán is seen as a

distorting element in the national unity required in times of crisis, for a good many years now

no public authority has promoted its use.

This is the message with which I wish to dose the present exposition: we have broken with the

past's worst tendencies, and I hope that the change to order and stability will make it possible

to accelerate our economic growth and, on the basis of the new valúes we share (family,

authority, respect), to find the way to community development.
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