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Una crisi
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En aquest
moment històric
hem de reflexionar
sobre d’on venim
i on volem anar
tant com a Països
Catalans, com
globalment.
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V

ivim una de les crisis del capitalisme més profundes i més
incertes. Després d’anys de
negació i de dubtes ara ja és un fet
acceptat però amb moltes interpretacions i cares diferents: Crisi financera, bombolla immobiliària, crisi de
sobreproducció mundial, crisi capitalista sistemàtica, crisi energètica i de
recursos. Al mateix temps i clarament
relacionades vivim una crisi alimentària, política i de valors. Els anys es van
succeint i se’ns van imposant, amb la
suposada intenció de redreçar la situació i per la força, una sèrie de mesures
que fins fa poc per molts eren impensables: la pujada del preu de l’energia, d’aliments i de matèries primes,
la desaparició de les caixes d’estalvi,
la nacionalització de les pèrdues de
bancs i caixes, els desnonaments abusius, la pujada dels impostos indirectes, l’amnistia fiscal pels estafadors,
la venda del patrimoni públic, la congelació de les pensions, l’allargament
de l’edat de jubilació, l’abaratiment
dels acomiadaments, la precarització
del mercat laboral, les RETALLADES amb
majúscules, retallades de treballadors
públics, retallades de sous públics i
privats i les retallades sota l’ombra de
la privatització dels serveis sanitaris,
educatius i el sistema de pensions.
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Davant d’aquest panorama no era
d’estranyar que finalment el 15 de maig
del 2011 la indignació ens fes mobilitzar arreu. Som Lo Que Sembrem es
va sumar a l’onada d’oposició i construcció d’un altre món a les places dels
nostres pobles i ciutats. Semblava que
el moviment podia ser el començament d’un canvi semblant al que viuen
a Islàndia, finalment no ha estat així
o, si més no, a la mateixa velocitat.
Almenys el moviment dels Indignats
va servir per popularitzar i desemmascarar les mentides, l’estafa i el joc dels
poderosos. Al mateix temps multitud
de protestes han anat creixent arreu
del món, sobretot a la mediterrània.
És un exercici interessant reflexionar sobre el significat de la crisi
capitalista. El diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans defineix crisi com
la fase circumstancialment difícil que
travessa una persona, una empresa,
una indústria, un govern. En el sistema capitalista el subjecte que té problemes és la pròpia economia; el resultat s’expressa amb la seva recessió o
eufemísticament amb el creixement
negatiu de la mateixa economia. El
fenomen es tradueix a la nostra vida

diària en l’empobriment accelerat de
la majoria enfront del replegament i
l’enriquiment de la minoria que posseeix el capital.
De fet en el sistema capitalista el
benestar de les persones i el respecte
mediambiental al planeta no són cap
premissa. Fins hi tot, en els millors
moments de creixement econòmic, els
països més avançats socialment basen
el seu benestar en l’externalització de
la pobresa i la destrucció del territori
fora del seu marc nacional. Segons
l’estudi encarregat per la Generalitat
de Catalunya, “Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya” publicat
el 2005, la riquesa que generem els
catalans és a costa de 7,7 vegades el
nostre territori. És a dir, al 2005 estàvem espoliant a 6,7 “catalunyes” del
món per tal de créixer i mantenir la
nostra riquesa.
El cas és que aquesta crisi té alguns
aspectes nous. Sembla ser que estem
topant amb els límits físics del planeta. Ja no hi ha suficients recursos
i energia perquè l’economia global
creixi en el seu conjunt. Aquest fet
obre un paradigma totalment nou. Els
nostres recursos, tant materials, com

El màxim d’extracció dels recursos energètics està a l’arrel de la crisi sistèmica. http://crisisenergetica.org

energètics i personals són limitats i
per tant incompatibles amb el creixement continu.
En aquest moment històric hem
de reflexionar sobre d’on venim i on
volem anar tant com a Països Catalans,
com globalment. Qui governa, per a
qui i a on? Què ens ofereix l’actual
política parlamentària? Els mesos
següents a les eleccions del 25-N tots
hem pogut comentar els resultats
electorals. Amb tantes sensibilitats
polítiques representades és inevitable
fer blocs per afinitats de projecte. La
premsa els redueix als independentistes i els autonomistes, els d’esquerres
i els de dretes. Crec que pot ser interessant definir breument com cada
un d’aquests blocs proposa afrontar la
crisi econòmica:
— Bloc independentista: Gràcies
als ingressos extres i la bona gestió
que suposarà la independència.
— Bloc autonomista: Gràcies a la
unitat del mercat i la força conjunta
davant de l’economia mundial.
— Bloc de dretes: Gràcies a l’austeritat (les retallades) i la privatització de serveis públics.

— Bloc d’esquerres: Gràcies a un
repartiment just de la riquesa i la
despesa extra de l’estat incentivant
l’economia.
En quins blocs us ubiqueu? Crec
que aquesta no hauria de ser la pregunta. La pregunta hauria de ser però
per què hem de créixer? Podrem créixer indefinidament? A qui ha beneficiat i a qui ha perjudicat el creixement? A costa de què o de qui volem
créixer?
Hem de començar a parlar d’un
altre bloc, el bloc més utòpic però al
mateix temps el més realista. Un bloc
format per gent que està disposada a
canviar el sistema econòmic d’arrel.
Que pretén assolir la sobirania mitjançant la justícia social, el respecte a
la terra i una democràcia político-econòmica de base. Ens hem d’oblidar del
creixement i concentrar-nos en viure,
en trobar l’equilibri entre les persones
i el planeta. Hem d’afrontar el decreixement amb responsabilitat, entenent
que és l’oportunitat per recuperar la
llibertat arreu.
No ens hem d’oblidar que la lluita
per la llibertat és antiga. Ja fa anys

que reclamem i treballem per un
altre món, que creiem que és possible. Fa anys que pensem globalment
i actuem localment. Que ens organitzem, que treballem en les alternatives
al camp i a la ciutat. Que alcem la veu
cridant: NO passaran! No a la guerra!
Stop deute extern! No a l’Europa del
capital! Fora la llei d’estrangeria!
El riu és vida! Nuclears no, gràcies!
Transgènics fora! Salut democràcia i
bons aliments! Universitat pública i de
qualitat! En diuen democràcia i no ho
és! Stop desnonaments! Vaga general!
Prou retallades! I...inde...independència! A...anti...anticapitalista! Fracking?
Millor vius que fòssils!...
Cada cop estem més a prop de la llibertat, de la independència real, d’entendre la sobirania del nostre poble
com la sobirania de tots els pobles
del món. D’entendre que l’alliberació
nacional serà també social o no serà.
Ja hem començat, seguim construint
la realitat i somiant, ens seguim organitzant arreu creant el poder constituent de base. Lluitant ja hem guanyat i
junts ho aconseguirem, som la força
del 99%! I Som Lo Que Sembrem lluita
i lluitarà!

Millor vius
que fòssils

farien sinó allargar un model energètic insostenible, autodestructiu
i que ens portaria a l’abisme sense
retorn del canvi climàtic.

om lo que Sembrem ens hem
adherit a la plataforma Aturem
el fracking. En aquest món digital on tot corre per les xarxes socials,
hem decidit posar en paper el manifest
fundacional de la plataforma:

• Aturem el fracking perquè
implicaria haver de violentar,
perforar i rebentar el subsòl del
territori on vivim, provocant
moviments sísmics imprevisibles
i alliberant els metalls pesants i el
material radioactiu subjacent en
el terreny.

S

Plataforma Aturem el fracking,
manifest fundacional.
A les persones, entitats, col·lectius
i administracions signants, tot i ser
molt diverses ens uneix una profunda
estima per la nostra terra i la gent que
la fa créixer. Els estem intensament
agraïts per la vida que ens ha donat,
per tot el que som i tot el que tenim, i
sabem que estem obligats a preservar-la i millorar-la per a les futures
generacions.
Ens considerem afortunats de
viure en un petit país, que hem rebut
de mans d’aquells que ens van precedir, amb unes condicions mediambientals, naturals, econòmiques i paisatgístiques de les que ens sentim hereus.
Com a tals i fruit d’aquest estima i respecte, sabem que ens pertoca aprofitar-lo de manera intel·ligent, sostenible i respectuosa.
Ara tenim l’amenaça de grans oligopolis internacionals d’extracció,
especulació i comerç dels combustibles fòssils. Volen convertir el nostre territori en un escenari on aplicar
un sistema devastador per a explotar
recursos energètics no renovables,
propi d’un model de desenvolupament agònic. Volen ferir el nostre territori a través de la fractura hidràulica o fracking, i així anorrear tot allò
que coneixem, estimem i preservem.
Cal que, entre tots i totes, ho aturem.

• Aturem el fracking perquè és
arribada l’hora del canvi de model
energètic, basat en la reducció del
consum, l’eficiència i l’ús intelligent de les energies renovables,
i perquè creiem en un model de
desenvolupament social, polític,
econòmic i humà sostenible.

• Aturem el fracking perquè significaria la recerca d’uns combustibles fòssils —gas i petroli—, que no

• Aturem el fracking perquè neces-

de futur vinculats al medi natural,
el patrimoni i el paisatge, com són
el turisme, la producció agroalimentària de qualitat i les activitats
complementàries i associades.

• Aturem el fracking perquè
suposa la condemna definitiva dels
nostres nuclis rurals al despoblament, esgotades les possibilitats
laborals i destruïda tota la qualitat
de vida.
• Aturem el fracking perquè com-

sita i consumeix milions de litres
d’un bé tan preuat i limitat com és
l’aigua, vital per l’engranatge de
territori i societat.

portaria la destrucció dels llocs de
treballs i les fonts de riquesa locals
i la seva substitució per ocupacions precàries, de baixa i molt baixa
qualificació i alt risc.

• Aturem el fracking perquè com-

• Aturem el fracking perquè és una

portaria escampar uns compostos
químics que produeixen l’enverinament de l’aigua, la terra i l’aire,
afectant greument la vida humana,
vegetal i animal que s’hi desenvolupa.

tècnica sobre la qual la comunitat
científica expressa extremes precaucions i dubtes, i els legisladors
encara ni n’han previst la regulació, per la qual cosa ja ha estat prohibida a diversos estats del nostre
entorn i ha generat una àmplia
conflictivitat social.

• Aturem el fracking perquè comportaria la proliferació de torres
d’extracció, magatzems de residus tòxics, dipòsits, maquinària
pesant, enrenou incessant, tubs de
conducció i d’altres infraestructures que destruirien la riquesa del
nostre paisatge.

• Aturem el fracking perquè
representaria una agressió absolutament incompatible amb les
activitats agrícoles i ramaderes
tradicionals dels nostres pobles i
viles, les quals, en un medi ambient
enverinat, veurien els seus productes immensament degradats i
desprestigiats.

• Aturem el fracking perquè representaria l’anul·lació de projectes

• Aturem el fracking perquè
s’oculta rere un entreteixit de processos administratius opacs que
impliquen un greu atac al poder
de decisió dels governs locals i
per tant una acció despòtica de
menyspreu cap a la ciutadania i als
Ajuntaments, els seus òrgans de
govern més propers.
• Aturem el fracking perquè
vulnera tots els principis d’administració ordenada del territori,
amb la corresponent afectació de
la legalitat del desenvolupament
urbanístic harmònic i perquè
exigim la gestió participativa real,
democràtica i transparent dels
recursos bàsics.

Ar tenim l’amenaça de
Ara
grans oligopolis internacionals
d’extracció, especulació i comerç
dels combustibles fòssils.

Logotip de la plataforma Aturem el Fracking, millor vius que fòssils.
http://aturemfracking.wordpress.com/

• Aturem el fracking perquè l’entramat d’empreses promotores
respon únicament a interessos
econòmics multinacionals i a l’especulació de recursos energètics.

• …i, finalment, aturem el fracking
perquè estimem la vida i el nostre
dret inalienable de viure-la amb

dignitat Per tot això, convençuts
de les potencialitats enormes de
la nostra gent i del nostre territori,
defensem el futur d’aquesta terra
i diem sí a un model de desenvolupament i producció sostenibles,
diem sí a les dinàmiques econòmiques pròpies de cada territori, sí a
la preservació i l’aprofitament del

patrimoni i a la cultura, sí a les planificacions transversals correctes i
transparents, sí a la gestió intelligent i democràtica, sí al paisatge
i al medi ambient, sí a la salut i a
la qualitat de vida. Sí al futur del
territori i de la seva gent.
En conseqüència, exigim que els
òrgans de govern del nostre país i els
nostres representants polítics acordin
immediatament la suspensió de qualsevol llicència d’activitat vinculada a
la fractura hidràulica i la promulgació
d’una legislació que en prohibeixi la
utilització a tot el territori nacional i
que col·laborin en aconseguir una prohibició a tota la Unió Europea.
Aturem el fracking!
Millor vius que fòssils!
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El glifosat és
més perillós del
que ens volen
fer creure

I

nvestigadors de la Universitat de
Tromsø (Noruega) han demostrat
que la toxicitat del glifosat i del
Roundup ha estat infravalorada per
les normatives legals, i que concentracions ambientals habituals d’aquests
herbicides poden afectar negativament a invertebrats aquàtics.
L’any 2010 investigadors de la
Universitat de Barcelona ja varen
mostrar la toxicitat sobre aquests
organismes d’aplicacions de Roundup
per tal de controlar canyissars a la
ribera del riu Llobregat. Els seus resultats mostraven la presència del glifosat
a les aigües del riu tres dies després de
l’aplicació, i a les aigües freàtiques de
la ribera dotze dies després. Aquesta
persistència del glifosat també va ser
demostrada d’una forma generalitzada
per als freàtics de Catalunya a començaments d’aquest any.
Tots aquests resultats s’afegeixen
a d’altres publicats recentment que
mostren que el Roundup també produeix efectes negatius sobre bona part

dels bacteris beneficiosos del aparell
digestiu de pollastres, mentre que bacteris altament patogènics, com diferents espècies dels gèneres Salmonella
i Clostridium són molt resistents a
aquest herbicida. Com a resultat, el
Roundup actuaria com a factor favorable al desenvolupament de malalties
gastrointestinals en aquests animals.
La mateixa empresa Monsanto, en els
seus contractes amb pagesos compradors de llavor de colza transgènica
resistent al Roundup als Estats Units,
recomana que no es pasturin aquests
conreus perquè, “ara per ara, no hi ha
informació suficient que permeti unes
recomanacions de pasturatge adequades i segures”.
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Els
resultats
mostraven la
presència del
glifosat a les
aigües del riu tres
dies després de
l’aplicació.

