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SISTEMA ECONÒMIC ÈTIC. TEXT DE 
DEBAT NÚMERO 2 
TRANSICIÓ AL NOU MODEL ECONÒMIC 

 

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

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

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL 

3.1.- Aquest document complementa el nº 1: Visió general del nou model econòmic. La 
seva finalitat és presentar el camí de canvi per arribar al nou sistema proposat i completar 
les idees exposades en aquell document. 
 
3.2.- Un sistema econòmic depèn d’un gran nombre de variables, per tant no es pot 
proposar un camí prefixat i detallat sinó mes aviat un marc de referència inicial que 
permeti d’obrir un debat en profunditat sobre quina ha de ser la nostra estratègia i tàctica, 
avui i en el futur.  
 
3.3.- Es planteja, per a simplificar l'estudi, un procés de transició en 4 períodes amb una 
durada total aproximada de 20 anys:  

i) Període Preconstituent (de gestació - 3 anys): accions a realitzar avui per a preparar les 
condicions d'un nou ordre econòmic. Es pren com a referència inicial l’any 2013, el de la 
fundació del Procés Constituent. 

ii) Període Constituent (de ruptura - 2 anys): canvis ràpids a efectuar durant el període 
d'implantació de la nova constitució i de les lleis bàsiques del nou país.  

iii) Període Mixt (de coexistència - 5 anys): transvasament des de l'economia capitalista 
restant a la nova economia, a un ritme més pausat que en la fase anterior, però prou ràpid 
per evitar el reposicionament de l'antic sistema.  

iv) Període de Consolidació (d’afermament - 10 anys): migració total cap al nou model 
amb consolidació dels valors ètics perseguits. El ritme dependrà de la capacitat de 
generar recursos de la nova economia i de l'assimilació profunda dels nous valors en la 
societat.  

3.4.- Cal tenir present que la duració de les darreres fases és discutible i finalment podria 
durar vàries dècades; no obstant això, es planteja un horitzó prou llarg per a permetre una 
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transformació i assimilació profunda per part de la societat, però prou curt per a apel·lar a 
la responsabilitat i motivació de tots els qui hi som aquí i ara. No és un tema per a futures 
generacions sinó quelcom que dependrà del nostre esforç directe. Hem d'aprofitar el 
moment únic creat per la possibilitat d'un nou país independent i evitar donar marge de 
reacció a les elits perquè ressituïn les seves posicions de poder, tal com ja ha passat en 
altres processos constituents. 

3.5.- Es proposen 8 vectors econòmics, sobre els quals cal actuar per a assolir el canvi. 
Aquests vectors, els quals podrien donar peu al mateix nombre de textos de debat per a 
aprofundir en els respectiu temes, són els següents: 
 
a) Sobirania econòmica: quines accions volem fer relacionades amb l’economia 
internacional per a decidir quin grau d’autonomia o d’interrelació desitgem1 
 
b) Mercats financers: quines actuacions farem per frenar o eliminar la seva presència i 
l’especulació global 2  
 
c) Sistema bancari: quina ordenació del sector bancari necessitem per posar-lo al servei 
del poble. 
 
d) Sistema monetari: quin tipus de moneda (o de monedes) volem i quin funcionament 
haurà de tenir: tipus d’interès, generació, etc.  
 
e) Planificació econòmica: com volem planificar l’economia del país, tant a nivell global 
com local; quin grau de democràcia econòmica volem a l’hora de definir els pressupostos, 
les activitats econòmiques i el treball.  
 
f) Models productius: com estructurarem els sectors econòmics i amb quins tipus 
d’empreses i organitzacions ho farem; cap a on orientarem la producció.  
 
g) Distribució de la riquesa: fins a quin punt volem redistribuir la riquesa i quins 
instruments farem servir. 3 
 
                                            
1 Un aspecte clau per a l’èxit del nou sistema pot ser la sortida dels mecanismes internacionals del 
capitalisme (Euro, FMI, tractats de lliure comerç). Tenim exemples en què, de la convivència d’un sistema 
nacional “independent” amb el capitalisme, n’ha resultat que el primer ha acabat caient en mans del segon. 
Tenim l’alternativa d’esperar a que aquest sistema global es pugui tornar més humà, perquè si no, serà una 
decisió complexa, però que potser caldrà prendre. 

2  Molt relacionat amb el punt anterior. 

 
3 La distribució de la riquesa requereix un període llarg per a evitar conflictes socials per manca 
d’assimilació de valors. No obstant, cal pensar que la major part de transvasament de riquesa es donaria 
des de les elits cap a la resta de la població. L’objectiu és, sobretot, redistribuir el 99% de la riquesa en 
mans de l’1% de la població i, per tant, no hauria de ser una lluita entre les dretes i esquerres (podem 
considerar que les elits estan fora de l’espectre polític perquè, fins ara, sempre han estat per damunt de les 
decisions polítiques). 
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h) Difusió i activisme: quines accions podem fer per ampliar els coneixements i canviar les 
actituds del poble a fi d’empoderar-lo.  
 
3.6.- A l’apartat 5 de “Propostes d’acció”, es presenta, per a cada període, un conjunt 
d’accions a desenvolupar segons els diversos vectors econòmics.  
 
3.7.- Aquest vectors econòmics, desenvolupats al llarg del temps, ens haurien de portar a 
la implantació d’uns valors ètics que puguin substituir els valors depredadors de l’actual 
sistema: 
 
a) Sobirania econòmica: relacions igualitàries entre bioregions en comptes de l’acatament 
dels mecanismes de dominació internacionals. 
 
b) Mercats financers: implantació d’una economia real en comptes d’una economia 
especulativa. 
 
c) Sistema bancari: creació d’una banca al servei del poble en comptes d’una banca com 
a instrument de poder. 
 
d) Sistema monetari: implantació d’una moneda com a mitjà d’intercanvi en comptes de  
ser un bé en si mateixa. 
 
e) Planificació econòmica: model de democràcia econòmica en xarxa, on una persona 
equival a un vot, en comptes d’un model oligàrquic d’estructura piramidal, on 1 euro 
equival a un vot (en el qual, és el nombre d’euros que hom posseeix el que dóna dret a un 
vot de qualitat amb més pes en la presa de decisions). 
 
f) Models productius: sistemes de producció basats en la cooperació i que tenen com a 
objectiu el creixement en qualitat de vida i la realització personal i col·lectiva, en comptes 
de sistemes sustentats en la competitivitat i que tenen com a base la lluita per 
l’acumulació de beneficis materials i el creixement il·limitat en el consum de recursos. 
 
g) Difusió i activisme: empoderament informatiu i actiu del poble per a decidir i gestionar, 
en comptes de que la informació i l’acció es generi i gestioni per part d’una minoria 
delegada. 
 
3.8.- A diferència d’un partit polític convencional, tenim posat el punt de mira final molt 
més enllà d’unes eleccions o d’una legislatura, perquè pensem que un projecte tan 
ambiciós ha de tenir molt clar cap on es dirigeix abans que proposar d’entrada mobilitzar 
els recursos de tot un país de forma descoordinada i sense un nord clar. 
 
3.9.- Una darrera reflexió: fem l’esforç de plantejar-nos el model que volem i no el que 
creiem que voldrà l’altra gent o el que pensem que ens deixaran aplicar, ja que únicament 
és la suma de voluntats i pensaments individuals el que, al cap i a la fi, crea el món en 
que vivim; per tant, negar-nos a projectar el sistema que volem és negar-nos a poder-lo 
tenir mai. 
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4. DOCUMENTS PER APROFUNDIR EL TEMA  

4.1.- Llibres 

1) Garcia Jané, Jordi (2013). Adéu, capitalisme 15M-2031. Icaria. [Pla de transició cap a 
una Catalunya independent i fora del capitalisme]. 

2) Jordi Estivill, Jordi Garcia, Jordi Valls, Jordi Via (2013). Economia solidària per a una 
Catalunya lliure. Icaria. [Transició cap a una Catalunya independent basada en l’economia 
solidària]. 

4.2.- Altres documents 

1) Fotopoulos, Takis. Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva. 
Democracy & Nature, Vol. 8, No. 1 (Març de 2002). [Propostes de transició de model cap 
a sistemes econòmics basats en la democràcia econòmica inclusiva]. 

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

5.1.- NOU MODEL ECONÒMIC (PROCÉS DE TRANSICIÓ) 

5.1.1.- Període Preconstituent (“gestació” 2013-2016) 
 
Accions que ja es poden promoure en el teixit social, avui en dia, sense haver d’esperar a 
tenir el control de les institucions. 
 
• Participació en assemblees locals com a organització bàsica per a desenvolupar un 

contrapoder enfront al sistema econòmic vigent: tant amb l’empoderament informatiu 
com amb la capacitat d’organitzar-nos per a resoldre problemes del nostre entorn. 

• Adhesió i col·laboració amb organitzacions i moviments que reivindiquen drets legítims 
del poble: Procés Constituent, PAH, PACD, etc. 

• Insubmissió a estructures i lleis que van contra el poble: partides fiscals injustes, 
deutes il·legítims, lleis monopolístiques de serveis, etc. 

• Integració en estructures econòmiques construïdes fora del capitalisme: cooperatives 
de producció, de consumidors i d’estalvi, xarxes d’intercanvi i de moneda social, 
municipalisme, crowdfunding, etc. 

• Fer ús del nostre poder de compra per tal d’afavorir les empreses socialment i 
ambientalment responsables. 

• Promoure vincles internacionals amb bioregions, organitzacions i cooperatives afins 
als nostres valors de cara a teixir aliances per al futur. 

• Col·laborar en estudis econòmics que ens permetin anticipar els canvis: redefinir la 
futura balança comercial, simular pressupostos del nou país, fer el mapa de recursos i 
necessitats territorials, establir la riquesa potencial i la seva distribució actual i futura. 
 

5.1.2.- Període Constituent (“ruptura” 2017-2018) 

La implantació de la nova constitució i de les lleis bàsiques portarà a una sèrie de canvis 
més o menys ràpids que representaran les eines de partida per a crear el nou sistema. 

• Obrir una auditoria de cara a no pagar el deute il·legítim. Inventariar i repartir les 
infraestructures compartides amb el govern espanyol. Establir convenis internacionals 
d’intercanvi directe per a reduir la dependència del l’euro i dels mercats financers. 

• Desviar els recursos de l’economia especulativa cap a l’economia real: eliminar 
l’evasió de capitals, incentivar els rendistes i especuladors a invertir en sectors 
productius, regular la fiscalitat per a frenar l’especulació, implantar mesures de 
transparència i control dels mercats.  

• Nacionalitzar tota la banca. Eliminar l’existència de la reserva fraccionària i permetre 
que només es pugui finançar l’economia real i ètica, tot prioritzant les cooperatives 
amb finalitat social i ambiental. 
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• Capacitar la banca per a emetre moneda pròpia sense tipus d’interès per a evitar un 
endeutament crònic de la societat i tenir un control major sobre l’economia. Hi ha 
diferents tipus possibles de moneda: des de la creada amb la despesa pública, fins a 
la creada en el moment de l’intercanvi, opció de crear oxidació per evitar l’acumulació, 
etc. 

• Incorporar progressivament a les assemblees en la presa de decisions sobre els 
pressupostos, tant locals (participació directa), com generals (pressupostos 
transparents i participatius). Suport d’experts per a avaluar els recursos i necessitats 
del territori.  

• Col·lectivització i/o expropiació dels oligopolis estratègics. Creació d’una conjuntura 
econòmica que incentivi la transformació de les empreses privades en empreses 
d’economia social i promogui l’eliminació de la deslocalització empresarial. 

• Com a eina distributiva de la riquesa, es pot aplicar una fiscalitat redistributiva, tot 
augmentant la progressivitat dels impostos i els mecanismes de control. També es 
poden establir i limitar els ventalls salarials per sectors productius. 

• Promoure els valors de la nova economia a l’educació, la cultura, els mitjans de 
comunicació i el lleure. Formar nous perfils professionals en economia ecològica. 
 

5.1.3.- Període Mixt (“coexistència” 2019-2023) 

Una vegada creades les lleis i les estructures bàsiques, caldrà un període en què el nou 
sistema, amb el seu propi funcionament, vagi guanyant terreny fins a superar l’actual. 
 
• Les assemblees es van erigint com a centre de decisió econòmica i de generació de 

pressupostos assemblearis subsidiaris, ja sigui directament a l’economia local, ja sigui 
participant, per mitjà dels seus portaveus, a les assemblees de comarques, regions i 
país. Per aquest sistema, s’assignaran els treballs de tothom per afinitats, necessitats i 
recursos del territori i els treballadors de la nova economia s’aniran incorporant a una 
xarxa horitzontal de treball. 

• A la producció, les cooperatives acabaran sent majoritàries i estaran sota el control 
assembleari. Tota la producció estarà orientada segons els criteris de reconversió 
ecològica de l’economia. Caldrà una reconversió formativa dels treballadors 
procedents de la vella economia.  

• Traspàs progressiu de l’euro a la moneda pròpia del país. 
• Transformació progressiva de la banca en models cooperatius i locals.  
• Se seguirà redistribuint la riquesa per mitjà de la fiscalitat, les col·lectivitzacions i les 

expropiacions. S’assegurarà una renda mínima garantida condicionada a aportar un 
valor a la comunitat segons la situació personal de cadascú.  

• Sortida dels mecanismes internacionals del capitalisme (Euro, FMI, tractats de lliure 
comerç, etc.) i eliminació total dels mercats financers i especulatius com a garantia per 
no tornar a quedar absorbits pel poder de l’antic sistema. Cal reforçar-ho reduint la 
dependència exterior i saldar-la amb intercanvis directes. 
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5.1.4.- Període de Consolidació (“afermament” 2024- 2033) 

A la darrera etapa, ja tenim el nou model implantat de forma majoritària, però encara és 
feble i requereix una consolidació que només dóna el pas del temps. 
 
• S’anirà completant el traspàs de l’economia capitalista de mercat a una economia 

cooperativa amb democràcia econòmica. En poder dedicar tots els recursos monetaris, 
materials i humans a una economia real, ecològica i democràtica, s’arribarà cada cop 
més a una major sobirania productiva i tecnològica i estarem en millor disposició per a 
establir aliances bioregionals.  

• L’iniciativa individual i la creativitat seran potenciades gràcies a una major previsió de 
recursos per a la innovació i, fins i tot, a la possibilitat de poder posar en marxa 
projectes encara que no hagin obtingut el suport assembleari suficient, gràcies a una 
jornada laboral reduïda i a tenir garantides les necessitats bàsiques. 

• El repartiment de la riquesa, dins d’uns límits, serà una de les darreres fronteres 
d’aquest període. Es requerirà un canvi col·lectiu de consciència per a assumir, de 
forma natural, que tothom té dret -no teòric sinó real- a una quota de riquesa similar.  

• Tampoc hi hauria d’haver diferències salarials més enllà de les hores que hi dediqués 
cadascú: si la vida de tothom té el mateix valor, aleshores una hora de la vida de cada 
persona, invertida en treball responsable i amb plena dedicació, ha d’estar valorada 
igual (amb l'opció d'aplicar-hi barems d'acompliment dels valors socials i ambientals). 

• Cap a finals d’aquest període, ja es veuran noves tendències que ens portaran un pas 
més enllà. Amb l’enfortiment de l’economia comunitària i local, cada cop serà menys 
necessari el sector bancari, l’ús de la moneda i la fiscalitat: a les assemblees, es podrà 
pactar democràticament qui farà què durant el següent exercici, tant en activitats locals 
com en serveis generals, amb la qual cosa, només caldrà garantir que s’ha fet la feina i 
que cada persona consumeix uns productes i serveis proporcionals a la seva tasca i 
situació personal (baixes laborals, jubilacions). Sota aquest pacte, el diner va deixant 
de tenir sentit i pot començar a ser substituït per un sistema de vals que donin dret a 
una determinada quantitat de serveis, bàsics i no bàsics, a elecció de cadascú. L’oferta 
de productes i serveis podrà ser tant diversa com l’actual, però segurament decidirem 
que estigui més enfocada a una economia ecològica i a la realització personal. 

• En definitiva, l’assumpció i la pràctica dels nous valors seran els que permetran 
assentar definitivament el nou sistema. 
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