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1. MODEL ENERGÈTIC
A la darrera Assemblea de Joves d’Esquerra Verda vam emplaçar l’organització
a repensar quin model energètic, i per tant productiu, volíem.
Enguany hem tingut el mes de gener més calorós en els 137 anys de registres
històrics, sent un dels dos mesos en la història que depassa les mitjanes globals
en un grau, com el desembre del 2015, fet que posa de manifest la realitat actual
i indefugible del canvi climàtic.
Un context en el qual, el desembre del 2015, es duen a terme a París, en el marc
de la Conferència de les Parts, negociacions multilaterals per arribar a un acord
global sobre el clima.
No obstant això, es reprenen els esforços després d’un període de congelació de
les negociacions que culmina a Copenhaguen amb el pacte bilateral entre els
EUA i la Xina per reduir les seves emissions un 28% i un ambient internacional
més propici.
El document final, malgrat ser més una declaració d’intencions que no pas un de
polític, presenta un punt de no-retorn: diu que no es poden superar els 2ºC d’escalfament global malgrat «dir» que se superaran els 1,5ºC; afirma que és insuficient, demana mecanismes de control i que sigui revisable cada cinc anys, però
alhora deixa fora emissions pel transport, els fons per a l’adaptació són escassos
i es posa poca pressió en països com el Canadà o Rússia.
A la Unió Europea, en el 8è any de la crisi i en un moment de desintegració del
projecte europeu, el Govern popular encapçalat per Mariano Rajoy (amb el suport
del Govern austeritari català), presenta al Congrés dels Diputats la Llei de sostenibilitat energètica. Aquesta nova llei se suma a altres despropòsits com el notancament de Garoña i les centrals nuclears catalanes després del 2021 (existint
propostes per al seu desmantellament amb plans d’ocupació per als territoris i
models com el de Zorita).
En definitiva, aturen l’expansió de les renovables menystenint l’autoconsum, bloquen la directiva europea d’eficiència energètica, s’ofega econòmicament l’IDAE
(dedicant els recursos a pagar el dèficit tarifari), es manté i s’amplia el dèficit
tarifari sense resoldre els veritables problemes (mala regulació del sector elèctric, sobreretribució sobre l’energia nuclear i la hidroelèctrica), s’aplica un impost
regressiu a l’energia verda i no s’impulsen mesures d’eficiència energètica, oblidant-se del cèntim verd.
Així doncs, ens trobem davant d’un escenari en què no tan sols no es fa res per
canviar el model energètic i productiu sinó que se segueix apostant per l’augment dels preus del rebut de l’energia, no es dóna solució als mals aïllaments
en els habitatges i, en paral·lel, l’austeritat continuada ha abocat milions de llars
a la pobresa energètica sense que des de la Generalitat o el Govern central s’hi
hagi fet res més que posar pegots o traslladar les responsabilitats a les institucions locals, les quals compten amb molt poques competències per poder donar
resposta al greu problema que suposa tot plegat.
Un exemple n’és la nova Llei de canvi climàtic catalana que es remet al PECAC,
un Pla de canvi climàtic aprovat pels governs de Pujol amb el suport del PP amb
un plantejament regressiu respecte de l’estratègia del 2008 de canvi climàtic,
basada en la idea que qui pot pagar pot contaminar i sense poder sobre lleis
sectorials. A més, els objectius que presenta sobre emissions no són obligatoris,
no compta amb un règim de sancions i tampoc té un calendari establert. El Govern català, a més, no actua amb una visió global de la problemàtica, ja que la
responsabilitat i el control sobre les energies no renovables depèn d’Economia,
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mentre que el Departament de Medi Ambient només reté el control sobre les
renovables.
Tant el sistema energètic mundial com l’europeu i l’espanyol està basat en l’explotació dels recursos fòssils presents a la Terra. Cada cop costa més trobar
aquests recursos fòssils i les tecnologies usades per extreure’ls són més destructives amb el medi ambient (un exemple és el fracking). En aquest aspecte
s’ha de mencionar que nombrosos experts han elaborat estudis que indiquen que
estem a punt d’arribar o ja hem arribat al peak oil, la qual cosa vol dir que la producció de cru anirà disminuint i aquest fet comportarà una alta volatilitat en els
preus. A més,cal tenir en compte que aquests recursos naturals s’han d’importar
molts cops de països amb carències democràtiques, al marge dels costos econòmics i climàtics que suposa la importació.
Una de les coses més preocupants de tenir un sistema basat en el petroli, el gas i
el carbó és l’efecte que té sobre el medi ambient i sobre la salut de les persones.
Un problema que afecta greument la majoria de ciutats en el món és l’alta concentració de contaminació atmosfèrica (CO2, SO2 i òxids de nitrogen)i la presència
de partícules minúscules de sòlids en suspensió (PM 2,5), que afecta la qualitat
de l’aire i per tant també el sistema respiratori de totes les persones. I en aquest
sentit, Barcelona i la seva àrea metropolitana no en són una excepció, ni tampoc
Madrid ni altres ciutats de l’Estat. Cada any, a la àrea metropolitana de Barcelona, 3.500 persones moren prematurament a causa de la mala qualitat del aire,
segons la Plataforma per la Qualitat del Aire.
A nivell global, el canvi climàtic ja és una realitat: l’augment de la temperatura
mitjana de la terra des de l’era preindustrial és de 0,7ºC, i amb l’actual model no
fem més que accentuar l’efecte d’hivernacle, fet que té efectes sobre la població
humana i sobre els altres ecosistemes que ocupen la terra.
L’energia nuclear tampoc és alternativa, ja que els residus radioactius que resten
després del procés d’obtenció d’electricitat són altament perillosos per a la vida
humana i s’han d’encofrar i guardar durant períodes de temps molt elevats. És
una energia perillosa i cara: cara pel combustible que s’utilitza, urani, que n’hi ha
poc i a més s’ha d’enriquir, i perillosa perquè tot i fer ús dels últims sistemes de
seguretat no es pot arribar a garantir el 100 per cent (recordem, per exemple,
l’accident a la central de Fukushima l’any 2011). I cal desmuntar també el mite
que l’energia nuclear és una energia neta, ja que el procés d’enriquiment de l’urani és molt contaminant. Quan es diu que una central nuclear en operació pràcticament no emet CO2 no es tenen en compte els gasos contaminants que s’han
generat en el procés d’enriquiment del combustible ni tampoc aquells emesos
durant el procés d’extracció del mineral.
L’alternativa
La diagnosi és clara: necessitem urgentment una alternativa. Una alternativa que
l’hem de bastir des de les institucions, però també des de les comunitats de veïns, les pràctiques personals, etc. Una alternativa que és viable i que el que reclama és voluntat política per fer front al problema. Voluntat política com la que té
l’Ajuntament de Barcelona, per exemple, impulsant una Agència Local d’Energia.
Per això creiem que hem de caminar cap a un model energètic descentralitzat,
que s’allunyi dels grans centres de producció i que aposti per crear l’energia necessària, de manera ordenada i neta però sobretot eficient i propera als nuclis
de distribució. Això passa, per una banda, per fomentar tots els elements que
estalviïn la producció a gran escala, com l’autoconsum o el transport col·lectiu i
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públic, i, d’una altra, per l’aposta per un model energètic públic que haurà d’aprofitar-se de les cooperatives energètiques i d’altres iniciatives sorgides des de
l’àmbit privat i que avui dia demostren que és possible un nou model energètic.
Per tant, parlem d’una producció energètica encaminada a la sostenibilitat optant per la via que generi menys costos ecològics i menys contrapartides i, per
tant, d’un nou model energètic basat en les energies renovables lligat a un nou
sistema de producció, distribució, titularitat i consum. Un model incompatible
amb allò que propugna el sistema capitalista, que necessita d’un elevat consum
energètic per mantenir la seva irracional i insostenible manera de produir, distribuir i consumir.
Sent conscients que tot això no es pot aconseguir de cop, tant per la necessitat
de cercar alternatives productives com per la necessària reconversió de tots els
centres productors, cal avançar cap a l’alternativa al més ràpid que sigui possible. Per exemple, al nostre país, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona produeixen gairebé tota l’energia que es consumeix a Catalunya. Aquest fet suposa
greuges ecològics i dependència laboral i, per tant, alguns elements clau de la
transició energètica haurien de ser diversificar el sector i donar noves sortides
econòmiques.
Legislació als diferents nivells institucionals
El primer nivell institucional que ens cal contemplar són els ajuntaments, institucions que governen forces d’esquerres arreu del territori i en les quals hi tenim
una capacitat important d’influència (i on l’escalfament és més pronunciat en les
grans àrees urbanes).
Ens cal impulsar polítiques de mobilitat urbana sostenible, estudiant els horaris
i les vies de circulació dels transports i els plans d’accés a escoles per evitar l’ús
massiu del transport privat individual, així com facilitar inversions per a llocs de
recàrrega per a vehicles elèctrics (en especial per a serveis i diferents empreses
o per a nuclis de població aïllats). Per aplicar-ho es podrien implantar mesures
de fiscalitat com reduccions/deduccions/bonificacions en l’impost de circulació o
garantir espais d’aparcament d’aquests vehicles en llocs de difícil accés.
Dit això, però, no hem d’oblidar que la clau passa per una aposta clara i inequívoca pel transport públic i col·lectiu, entenent que una flota de vehicles elèctrics
poden ser útils en una transició energètica sempre que també canviem la producció i la distribució de la mateixa. Com més eficient sigui el transport públic
menys necessitat de transport privat hi haurà, sent aquesta dia d’avui una de les
principals causes de pol·luents atmosfèrics a les nostres ciutats metropolitanes.
Els ajuntaments també poden impulsar auditories energètiques als municipis per
determinar com es tracta l’energia i possibles malbarataments, a més d’operadors públics generadors d’energia o cooperatives i la rehabilitació d’edificis amb
ajuts amb criteris de renda per fer-los accessibles a tota la ciutadania. Alhora
és imprescindible evitar la dispersió urbanística, mantenint un model de ciutat
compacta (amb regulació estricta de noves edificacions no adossades i fora dels
nuclis habitats o impostos especials a urbanitzacions).
Finalment, cal tenir en compte un nou model de gestió de residus arribant a un
pacte de gestió d’aquests amb els grans generadors, així com implementar un
sistema de retorn d’envasos i el sistema de recollida porta a porta en nuclis antics o zones de difícil accés.
A nivell supramunicipal, estatal i regional, és imprescindible fer avançar polítiques industrials (incloent-hi el tancament de la indústria nuclear) i energètiques
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per avançar en un canvi de model tenint en compte les persones i els col·lectius
més vulnerables i repensant també per fi quins sectors industrials i econòmics cal
prioritzar. Necessitem, per tant, una reindustrialització sostenible ecològicament
i laboralment. Així doncs, és imprescindible seguir els passos de la directiva Europa2020, ratificar el nou Protocol de París destinant-hi els recursos necessaris i
anant més enllà, assumint que a la UE no demana cap nou esforç (els Verds proposen un objectiu de reducció del 60% en emissions, un 40% en eficiència i un 45% en
reducció del consum energètic), impulsar les següents negociacions i/o eliminar el
sistema de compra d’emissions ETS o buscar la manera de regular-lo millor.
Alhora, cal modificar el sistema del mercat elèctric transitant cap a un que sigui
sostenible a nivell social i ambiental. L’energia és un bé de primera necessitat,
però mentre tinguem el sistema energètic en mans de grans empreses elèctriques (la majoria privatitzades i porta rotatòria d’exministres) no podrem donar
resposta ni a la pobresa energètica ni al canvi de model energètic, ja que les mateixes es basen en rendibilitat econòmica i en favors governamentals. És evident
que durant la transició caldrà trobar mesures intermèdies, com ara eliminar restriccions en les xarxes de transport, millorar el sistema de tarifa d’últim recurs
o regular les subhastes CESUR, per transitar cap a un model públic i cooperatiu
que inclogui rendiments ecològics i socials.
Per impulsar tots aquests plans és necessari desenvolupar eines de fiscalitat
verda, així com facilitar l’accés a finançament i la creació de bancs d’inversió nacionals amb l’ajut del BEI, sent conscients que és un organisme poc transparent
i que segurament dificultaria qualsevol intent de finançar un canvi de model, i la
dotació de recursos entre agències públiques com l’IDAE.
El govern del PP, lluny de caminar cap a una alternativa energètica, ha potenciat
el paper de les grans elèctriques, les quals cerquen rendiments econòmics i no
ecològics o socials. Per això cal derogar la reforma energètica impulsada pel
Govern central l’última legislatura, que ha suposat, sense anar més lluny, la prohibició de l’autoconsum elèctric.
Infraestructura i xarxa elèctrica
La demanda d’energia elèctrica l’any 2014 a l’Estat espanyol fou de 243.530
GWh amb un saldo exportador de 3.406 GWh, amb una potència màxima instantània de 38,948 MW amb la nuclear, l’eòlica, el carbó, la hidràulica, la cogeneració, el cicle combinat i la solar com a principals fonts. Els pics horaris són al
migdia i a les 8 de la tarda.
La xarxa elèctrica és el conjunt de línies, transformadors i infraestructures que
duen l’energia elèctrica dels centres de producció cap als consumidors. Com que
les xarxes elèctriques no es poden emmagatzemar en grans quantitats, és necessari trobar un equilibri constant entre el consum i la demanda.
Per tal d’avançar en un nou model és imprescindible adaptar aquestes xarxes:
xarxes acomodades a diferents produccions d’energia (part cogenerada), la incorporació a la xarxa de vehicles elèctrics, ús més eficient de les plantes de reserva en el punts pic, interoperabilitat amb la xarxa europea, automatitzar la línia
elèctrica amb comptadors intel·ligents i controls de càrregues (amb comunicació
PLC o BPL), així com, en processos de rehabilitació d’edificis o nova construcció,
la implantació d’elements domòtics.
A més, serà necessari reduir el consum energètic a nivells molt inferiors als actuals, que no ha d’implicar una davallada pronunciada del nivell de vida.
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Si bé el cotxe elèctric privat pot oferir l’avantatge de no fer servir combustibles
fòssils, un menor consum energètic, amb una autonomia creixent, amb reserves per a dècades de liti i noves combinacions lleugeres en liti per fer bateries,
continua sense recórrer llargues distàncies solapant-se amb altres models de
transport i continua amb una càrrega per consum elevada, ocupant molt d’espai
i ús d’energia elèctric en moments pic.
El cotxe elèctric no és l’alternativa, però pot tenir usos interessants en comerços, desplaçaments en zones de difícil accés i la creació de bosses de cotxes per
compartir o cotxes per llogar.
El futur de la mobilitat terrestre i sosteniblede persones i mercaderies recau en
el sistema ferroviari, amb el metro i les rodalies en els sistemes metropolitans i
xarxes intel·ligents d’autobusos com la xarxa ortogonal o parcs de bicicletes. Per
tant, una de les mesures immediates és invertir en plans de serveis i infraestructures de trens de cara al 2020-2030, com indica el Pla tren 2020, i començar a
aplicar mesures per a les regions més despoblades, com indica el projecte europeu LiMIT4WeDA.
I, alhora, és important apostar pel transport marítim, ja que suposa un consum
energètic per càrrega transportada molt menor respecte al transport aeri i al
transport per carretera en llargues distànciesi en constant creixement. És per
això que cal aplicar el nou annex de la normativa MarPolper millorar l’eficiència energètica dels bucs de càrrega i de passatgers, tant en combustibles com
en gas natural liquat, maniobres i construcció. Per fer el transport marítim més
eficient és necessària fer efectiva la intermodalitat entre port i altres infraestructures com les terminals ferroviàries. A més, és important investigar nous
combustibles a llarg termini, així com l’ús de vaixells de càrrega de mercaderies
per al transport de passatgers.
Després d’analitzar en conjunt la situació i les possibles alternatives, des de Joves d’Esquerra Verda creiem en una producció energètica encaminada a la sostenibilitat. Sent conscients que tota producció comporta, inevitablement, costos
ecològics, cal apostar per aquells models que menys contrapartides suposen.
Així doncs, apostem per l’ús d’energies renovables de la manera més eficient i
neta possible. Paral·lelament a tot això, és imprescindible fer una profunda reflexió i crítica sobre el model energètic que propugna el sistema capitalista. Cal
construir un nou model energètic lligat a un nou sistema de producció, de distribució, de titularitat i de consum.
2. La gestació subrogada, un debat pendent
La gestació subrogada o gestació per substitució és una forma de reproducció
assistida en què una dona gesta i dóna a llum un nadó en el marc d’un pacte en
virtut, un contracte, del qual ha de cedir tots els drets i deures sobre el nounat a
la persona o persones que n’assumiran la paternitat o maternitat.
Davant d’aquesta situació, es planteja la inevitable pregunta: a qui hem de reconèixer com a mare? La que aporta el material genètic? La que involucra el seu
cos i metabolisme per sostenir el desenvolupament del fetus? Aquella que atén
les necessitats del nadó i vetlla pel seu creixement? O aquella que assumeix les
obligacions civils davant la societat?
Així, podem trobar una classificació de la maternitat en funció de la intervenció
que tingui cada dona durant el procés:
— La mare genètica: la que aporta els òvuls.
— La mare gestant: suporta l’embaràs a partir de la donació del gàmeta.
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— La maternitat legal: que correspon a la dona que assumeix enfront del fill els
drets i les obligacions inherents a la maternitat, sense que hi hagi entre ells vincles biològics.
— La maternitat plena: és la que uneix la relació genètica, gestativa i legal, complint plenament els deures que es deriven de la maternitat.
Aquesta classificació ens permet identificar dues modalitats de gestació subrogada:
— La tradicional o total: en aquest cas, la mare gestant és també la mare genètica. Els seus òvuls són fecundats amb espermatozous del pare contractant o
d’un donant. El recurs habitual en aquesta modalitat és la inseminació artificial.
— La gestacional o parcial: els òvuls fecundats provenen de la mare contractant
o d’una donant, diferent, en tot cas, a la mare gestant. En aquest cas s’utilitza
una tècnica més complexa, la fecundació in vitro (en un laboratori es mesclen els
gàmetes femenins i masculins i posteriorment es transfereix l’embrió o embrions
resultants).
Un cop introduït el concepte de gestació subrogada, sorgeixen diferents models
de regulació d’aquesta realitat: la prohibició total, l’admissió només quan és un
acord altruista i respecta una sèrie de requisits i condicions i, finalment, l’admissió àmplia.
Breument, sintetitzem els arguments que ens poden portar a acceptar un model
o un altre.
La prohibició és el model que han adoptat Estats com Espanya, Alemanya, França, Itàlia o Suècia. La regla és la prohibició i la nul·litat dels acords de gestació
per substitució. A Espanya, la nostra legislació deriva de l’informe elaborat per la
Comissió Palacios, que va assessorar sobre els problemes genètics, legals i ètics
que deriven de l’ús de les tècniques de reproducció assistida.
Aquesta comissió va rebutjar la gestació per substitució per raons ètiques en
considerar que hi ha una unitat del valor en la maternitat que no és respectada
per la gestació subrogada i que crea una distorsió deshumanitzadora que pot
constituir una nova forma de manipulació del cos femení —a la qual pot contribuir
la situació desfavorable de la dona en el mercat de treball—, que desencadenaria
en un abús i una comercialització condemnable i punible. Per tant, es considera
que les implicacions individuals, ètiques, socials i legals són massa greus, encara
més si aquests riscos es produeixen per satisfer no un fet d’urgència vital sinó un
desig maternal molt lloable, però que no es pot considerar com un dret absolut a
satisfer des d’una perspectiva unilateral.
El Codi Civil espanyol recalca que el fet fonamental per determinar la filiació materna és el part. És per això que en el nostre sistema la maternitat es basa en la
veritat biològica, mentre que la paternitat es basa en la veritat genètica. La mare
és la que dóna a llum i no la que aporta el material genètic, és la que gesta l’embrió. Per tant, es fa inevitable denegar qualsevol dret a reclamar la maternitat
legal a la mare contractant, encara que sigui la mare genètica, pel simple fet que
no ha parit. Només queda la via d’adopció. En canvi, sí que es permet reclamar la
paternitat legal del fill al donant de l’esperma o pare biològic. En definitiva, la maternitat és reconeguda pel part i la paternitat per presumpció d’unió legal d’algun
tipus i/o acceptació per part de la mare que a l’home li correspon la paternitat.
El segon model, l’admissió només en certs supòsits, és el model pel qual han
optat estats com el Regne Unit, el Canadà, Grècia o Israel, entre d’altres. En els
8
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dos primers, la pràctica està permesa sempre que es faci a títol gratuït —sense
contraprestació o preu— i sense intermediari, i es penalitza qualsevol contracte
onerós o activitat comercial. A Regne Unit, la filiació es fa a favor de la dona
que dóna a llum i posteriorment es transfereix als pares de desig, després de
sol·licitar-ho als tribunals i sempre un cop transcorregudes les sis setmanes de
reflexió que té la gestant per retractar-se. A més, des del 2008 existeix l’opció de
filiació del menor a homosexuals emparellats en unió civil registrada.
Finalment, l’admissió àmplia és el model escollit a Estats com l’Índia, Rússia,
Ucraïna i alguns estats dels EUA, entre d’altres.
El cas més destacable és el de l’Índia, on les parts en el contracte són la clínica,
la parella genètica, la gestant i el seu marit, ja que la mare subrogada només
entra en la relació contractual després de rebre el consentiment del seu cònjuge.
Una vegada signat el contracte, la gestant es compromet a complir-lo fins al
part i es perd el dret a una possible interrupció; per tant, la voluntat de la gestant
queda desplaçada per l’interès de la clínica, els contractants i el seu marit. Els
requisits més remarcables són la necessitat que la gestant ja hagi tingut un fill i
que els òvuls siguin d’una dona diferent d’aquesta, per evitar els possibles aspectes emocionals després del naixement.
En el cas dels EUA, la dona gestant accedeix lliurement al contracte de subrogació, en el qual renuncia completament a la criatura. Un cop nascuda, s’inscriu
amb el nom del pare donant (biològic) i de la seva parella. Fins ara, la legislació
vigent varia segons l’estat respecte a les parelles homosexuals. A vegades, algunes dones han donat marxa enrere un cop nascut el nounat, però la Justícia ha
donat la raó a les persones contractants.
En el cas de les parelles gais, en la conjuntura de no tenir cap possibilitat per cap
altre tipus de mètode de reproducció assistida per l’absència de cos potencial de
gestar en la parella o de no voler optar per l’adopció, es troben en un tràmit complicat. Concretament, en el cas de l’Estat espanyol, a l’hora d’inscriure el nadó al
registre civil, ja que és obligatori portar la partida de naixement emesa per l’hospital i compulsada per un tribunal competent on hi figura el nom de la gestant
i del pare (donant i membre de la parella). En la legislació espanyola, com s’ha
esmentat anteriorment, la gestació subrogada és il·legal, i per tant cap tipus de
contracte tindrà validesa, i per inscriure la criatura caldrà imprescindiblement
una dona. Així doncs, les parelles d’homes no tenen cap possibilitat d’inscriure la
criatura amb els dos pares, tret que sigui adopció. Malgrat aquests handicaps, en
alguns casos, els estats com l’espanyol acaben fent la vista grossa amb les inscripcions i aprofiten el buit legal existent. Per tant, queda evidenciat que existeix
una realitat per gestionar.
L’acceptació (o no) de la maternitat subrogada
Revisats els tres models, sorgeixen una sèrie de preguntes que poden fer inclinar-nos per un model o per un altre: existeix o ha d’existir el dret a la maternitat/
paternitat? Si fos així, quin són els seus límits? D’acceptar l’admissió de la gestació subrogada, estaríem instrumentalitzant el cos de la dona convertint-lo en un
objecte? Creiem que és ponderable el dret a la llibertat amb la dignitat humana?
Afirmem que el dret a la llibertat protegeix qualsevol ús que la persona vulgui
fer amb el seu cos?
Lluny de poder aclarir les anteriors qüestions, pretenem fixar les bases del debat
per aconseguir una posició consensuada a Joves d’Esquerra Verda.
Com a argument en contra se sol al·ludir al fet que aquesta tècnica de repro9
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ducció assistida necessita intervenció d’una tercera persona, la gestant, que involucra íntegrament el seu físic durant tota la gestació. També s’ha dit que utilitzar
l’úter d’una gestant com a mitjà per tenir un fill és immoral i que es tracta d’una
explotació i un control integral de la dona com a persona i mare, no essent admissible que els contractants se serveixin del seu cos per gestar un nen que serà
entregat només néixer.
Històricament, les dones hem estat valorades únicament per la capacitat de
gestar, i aquesta visió del masclisme patriarcal, que ens obliga a parir utilitzant-nos d’incubadores, no hauria d’estar permesa. Generalment, la majoria dels
sectors feministes no estan en contra de l’ús de les tècniques de reproducció
assistida,però sí que es preocupen per la possible explotació de les dones. Es
qüestiona si la falta d’autonomia que es dóna en moltes situacions i la pressió del
rol matern poden portar a la utilització del cos de les dones de manera mercantil,
fet que les exposa a nombrosos tipus de manipulacions. Val a dir que l’acceptació
de la subrogació pot anar de la mà de la discriminació de la dona pels seus atributs físics —hi ha centres amb catàlegs de les candidates on mostren les seves
fotografies i es permet conversar amb elles per avaluar el seu coeficient intel·
lectual i les seves qualitats físiques.
Segurament, la dona gestant està pressionada per la seva complicada situació
econòmica, personal i familiar, fet que impedeix l’establiment d’una relació contractual entre iguals. D’aquesta idea ha sorgit l’anomenat «turisme reproductiu»,
que el podem definir com el moviment d’una persona o parella del seu país d’origen a un altre per tal d’accedir a les tècniques de reproducció assistida que en el
seu país no estan permeses. La repulsa social a aquest fenomen és comprensible, sobretot si prenem en consideració els següents motius: es tracta d’una opció exclusivament a l’abast de persones amb un alt nivell socioeconòmic, és impossible un control absolut en la qualitat o la seguretat en la prestació d’aquests
serveis, i implica i augmenta el risc que les dones que viuen en països empobrits
siguin explotades per aquelles que provenen de països rics, sent el cas paradigmàtic l’Índia. A més, les prohibicions legals solen reflectir el consens social, i això
fa que sigui preocupant que alguns individus eludeixin les lleis d’un país per anar
a un altre, on la legislació és més favorable als seus interessos.
D’altra banda, el dret de ser pares i mares i exercir aquesta llibertat, no implica
cap dret a tenir fills o filles, ja que no pot substituir els drets de les dones. Els
motius d’aquesta reflexió són múltiples, el primer dels quals radica en el dret a
decidir de les dones en matèria de drets sexuals i reproductius. La maternitat
per ventre de lloguer nega a la dona la possibilitat de decidir durant el procés
d’embaràs en estar lligada a unes condicions de contracte determinades, la qual
cosa esdevé una pràctica que implica el control sexual de les dones. En aquest
sentit, la seva legalització implica introduir en el mercat els «ventres de lloguer»,
acceptant la lògica neoliberal que cosifica el cos de la dona i mercantilitza el
desig de ser pares-mares, amb la qual cosa esdevé un nou nínxol de negoci. La
possibilitat de comprar les capacitats reproductives de la dona i percebre el seu
cos com a contenidor suposa una vulneració dels drets humans i la definitiva
comercialització de la maternitat.
Com a arguments a favor, s’ha destacat que la gestació per subrogació és una
manifestació del dret a procrear. S’argumenta que la dignitat humana no és l’únic
valor fonamental que ha d’assegurar-se, perquè també ha de pensar-se en la
protecció del matrimoni o de la família. S’apel·la a la llibertat reproductiva, que
10
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implica la llibertat de procrear o no, escollir quan, amb qui i com fer-ho, així com
al dret de les gestants a servir-se del seu propi cos. Una de les principals objeccions a la gestació subrogada és la seva immoralitat, però aquest és un argument
que està completament desacreditat actualment: la llei fa més de 150 anys que
ha deixat de regular les conductes en funció si s’adeqüen o no a la moralitat
convencional.
De totes maneres, pel que fa a l’argument de l’explotació o la cosificació, se sosté que si es dóna un acord voluntari i lliure no té perquè parlar-se d’explotació,
encara que hi hagi remuneració. L’argument de la cosificació és paternalista i
subestima la capacitat de decisió de la dona.
També s’ha ofert l’argument que la gestació subrogada, tot i la seva prohibició,
ha irromput en la nostra societat com una alternativa d’accés a la maternitat i
paternitat. En altres paraules, la prohibició de la gestació subrogada no ha evitat
que aquesta es deixés de produir ni a Espanya ni a l’estranger; és a dir, la decisió del legislador espanyol de prohibir-la es veu amenaçada per la realitat de la
globalització, que també desplega els seus efectes en el dret de família, i que en
aquesta qüestió concreta ha desbordat les intencions del nostre legislador.
Pel que fa a la seva relació amb l’adopció, s’afirma que la gestació es trobaria
justificada per diferents raons: 1) els llargs i costosos processos per adoptar un
nen, sumat a l’existència de discriminacions a l’hora de tramitar les adopcions,
especialment en els casos de parelles homosexuals o de famílies monoparentals; 2) el descens del nombre de nens en adopció, especialment als EUA; 3) no és
just establir un doble estàndard per a les persones que no tenen problemes per
concebre i un altre per als que sí que els tenen: s’imposa el deure moral d’adoptar
per a uns i l’exclusió del mateix per als altres; 4) la gestació per substitució permet que com a mínim un dels contractants pugui aportar el seu material genètic.
En relació amb l’interès dels fills i filles, val a dir que a l’Estat espanyol es donaven casos de denegació de la inscripció de filiació al Registre Civil al·legant la
prohibició del contracte gestació per substitució. Això implicava que la relació de
filiació entre la criatura i els pares de desig no podia tenir accés al Registre, amb
els enormes inconvenients per a les famílies que això comportava —per exemple,
en relació a la representació legal—. Sens dubte, es tractava d’una situació discriminatòria i diametralment lesiva dels drets més bàsics dels infants que atemptava frontalment contra el principi d’interès superior del menor. En aquest sentit,
el 26 de juny de 2014 el Tribunal Europeu de Drets Humans, en els assumptes
65192/11 (Mennesson c/ França) i 65941/11 (Labassee c/ França), va declarar
que el fet de no reconèixer la relació de filiació entre els infants nascuts per gestació subrogada i els seus progenitors vulnera l’article 8 del Conveni Europeu de
Drets Humans, ja que no s’estava respectant l’esmentat principi d’interès superior del menor. Va ser a partir d’aquell moment quan, el juliol del 2014, el Ministeri
de Justícia va ordenar als Consolats espanyols que efectuessin la inscripció de la
relació de filiació dels nens i nenes nascuts a l’estrangerper gestació subrogada.
En definitiva, la gestació subrogada respon, com altres mètodes de reproducció
assistida, a la necessitat de perpetrar el model de família heteropatriarcal. Existeix
la necessitat social d’arribar a la maternitat i a la paternitat per mètodes biològics,
i la gestació subrogada (com altres tècniques) ho permet, tant per a parelles heterosexuals, que poden burlar la legalitat més fàcilment, com per a parelles homosexuals dones. Les parelles gais queden a la intempèrie, com s’ha explicat més
amunt. Amb aquesta realitat, hauríem d’obrir un debat profund sobre què entenem
per maternitat i paternitat: és una qüestió biològica o una praxis quotidiana?
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Per altra banda, el cos de la dona, com sempre, torna a ser la moneda de canvi,
l’objecte del discurs. En primer lloc, el cos «femení» és entès com la gallina dels
ous d’or, és el cos reproductor, un cos que ha de donar descendència a l’espècie
humana a través de les vies que el sistema patriarcal marca, la parella heterosexual. Com és el cas de la legislació de l’Estat del qual formem part, on si bé la
gestació per substitució és il·legal per la protecció de la dona, en realitat el que
tipifica és que la família quedi ben delimitada a través de la maternitat, que està
basada en un fet biològic, i no per la praxis.
En segon lloc, no tan sols es fa ús del cos femení, sinó que en molts casos s’evidencia la desigualtat nord-sud, com és el cas de les «granges de dones» de l’Índia, on a canvi d’una seguretat (poder menjar cada dia, un sostre segur per a elles
i per als seus fills i filles, un ambient segur lliure de violència de masclista...) hi ha
dones que cedeixen els seus úters per a parelles (heterosexuals i homosexuals)
de l’hemisferi nord.
En tercer lloc, també és important alliberar-nos del plantejament moral derivat
d’obrir el debat sobre la dona i el seu cos. Per què l’explotació d’unes parts del
cos és més problemàtica que la d’altres? En el sistema capitalista, tota persona
de la classe dominada ha de vendre la seva força de treball, el seu cos, per viure.
Per tant, on radica realment el problema del debat? No és possible que sigui la
part «preparada per procrear» la problemàtica, ja que la decisió de l’ús que se’n
faci no recau només en la dona? Així com no hi ha un plantejament seriós sobre
quina part del cos venen les dones treballadores, hauríem de reflexionar sobre
per què no considerem al mateix nivell unes que les altres, i per què una dona no
pot vendre el seu úter si així ho considera lliurement.
Finalment, la gestació subrogada és una realitat i ha de ser resposta com a tal.
Deixa en evidència un sistema heteropatriarcal caduc, i per tant hem de ser capaces de repensar-nos i proposar un model alternatiu i feminista ferm.
3. RESOLUCIÓ SOBRE EL CONFLICTE A SÍRIA I LA CRISI DE LES PERSONES REFUGIADES
L’Orient Mitjà és una zona convulsa, no tan sols per les disputes entre els diferents pobles que en formen part sinó també per la influència que han exercit
sobre el territori les grans potències mundials, que han vist el Pròxim Orient com
una zona clau per als seus interessos geoestratègics. Un bon exemple d’això és
el conflicte iniciat el 2011 a Síria i que ja ha esdevingut una profunda crisi humanitària que transcendeix les seves fronteres i que suposa un repte global per a la
societat internacional.
Per entendre la situació actual a Síria i els territoris veïns cal tenir present la
incidència i el domini que han tingut diversos països des de la Primera Guerra
Mundial, així com la consegüent caiguda de l’Imperi otomà mitjançant l’Acord
de Sykes-Picot, amb el qual Síria es quedava sota el domini i mandat de França
mentre que l’Iraq, Palestina i Jordània van quedar sota el de la Gran Bretanya.
Posteriorment, estats com Rússia, Iran, la Xina, els Estats Units, Turquia o l’Aràbia Saudita han intentat exercir la seva influència sobre aquesta zona, fet que ha
donat peu a diferents conflictes armats.
Tot i que Síria va aconseguir la seva independència l’any 1946, el procés de falsa
descolonització, que no va tenir en compte el context nacional, social i cultural, va
conduir cap a una serie de cops d’estat i dictadures que tenien el suport d’Occident, seguits per una presidència de l’ala moderada de Baaz que s’ha perllongat
des de 1971 fins a l’actualitat. Baaz vol dir ‘renaixença’, i el principal motiu pel qual
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va aparèixer va ser per la necessitat de crear sinergies entre tots els països àrabs
(nacionalisme àrab) des d’un socialisme laic adaptat a la realitat dels mateixos.
Aquest interès, però, només ha tingut presència destacada a l’ Iraq i a Síria, i a més
s’ha escindit en dues branques de manera geogràfica. Tot i així, la seva ideologia
ha fet més o menys fortuna en altres partits àrabs. No cal dir que l’aplicació pràctica de la teoria i la ideologia del mateix, no ha estat materialitzada exactament.
Durant els anys 1958-1961, amb l’auge del panarabisme, es va crear la República
Àrab Unida, on es van fusionar els Estats d’Egipte i Síria. El panarabisme o nasserisme va trobar suport en la Unió Soviètica i va començar a tenir molta força dins
dels anomenats països no-alineats. El successiu auge de Gamal Abdel Nasser i el
panarabisme van alertar els EUA, que ràpidament van finançar successius cops
d’estat a Egipte i a Síria que van posar fi al paradigma del panarabisme.
El govern de Baaz a Síria va ser encapçalat primer per Hafez al-Assad i, des del
2000, pel seu fill, Bashar al-Assad. Tot i que l’economia del país va experimentar una millora durant aquest període, la presidència dels Assad ha estat regida
per una forta repressió que ha donat lloc a diferents episodis sanguinaris com
la massacre a Hama el 1982. No va ser, però, fins a l’arribada de l’anomenada
mediàticament primavera àrab, l’inici de la qual s’ha situat a Tunísia (tot i que cal
destacar que per a molts activistes tot va començar amb l’acció del campament
de Gdeim Izik, al Sàhara Occidental), quan la població siriana va començar, d’una
manera més contundent, a denunciar el règim de silenci i repressió al qual estava
sotmesa. El detonant que va fer esclatar el conflicte armat va ser l’episodi viscut
el 2011 a la ciutat de Daraa, on un grup de nens van ser detinguts i torturats per
les forces d’al-Assad després de una pintada on es podia llegir: «El poble vol la
caiguda del règim».Des d’aleshores, el conflicte no ha cessat.
No cal dir que les primaveres àrabs, lluny de donar pas a uns estius radiants de
llibertat i democràcia, han donat pas, en la majoria dels casos, a una pèrdua dels
valors laics i de drets en general. I que, per tant, serà necessària la revisió crítica
del que han significat, i en conseqüència de quins han estat els vertaders detonants i els interessos reals de tot plegat.
A això cal sumar la irrupció del Pretès Estat Islàmic (PEI, anomenat mediàticament com EI,ISIS, ISIL o Daesh) des del 2013, una radical i rica organització
sunnita que s’autodenomina gihadista, però que és terrorista. Val a dir que l’autodenominat Estat Islàmic ni és estat (no compta amb fronteres estables) ni és
islàmic (un musulmà no pot matar civils), per posar, només, dos exemples que
desmunten el seu propi nom. Des d’Occident, però, hem comprat el llenguatge
dels terroristes sense posar-lo en qüestió; i la terminologia no és innocent, de tal
manera que acceptant això estem donant ales a aquelles organitzacions que a
Europa promulguen la islamofòbia.
El PEI ha protagonitzat grans atacs terroristes tot imposant la versió més estricta de la xaria i inventant-se noves lleis suposadament islàmiques. Aquestes lleis
afecten sobretot els drets de les dones i han estat esteses arreu dels 40.000
quilòmetres quadrats que suposadament controla el PEI entre l’Iraq i Síria; per
no parlar de la gran quantitat d’atemptats terroristes que han patit molts altres
països del Pròxim Orient, del nord d’Àfrica i d’Europa.
Cal destacar que el PEI ha massacrat sense pietat les comunitats no musulmanes sirianes, com la cristiana o la yazidita, i musulmanes i musulmans, alguns
dels quals formen part, fins i tot de la branca sunnita a la qual diuen pertànyer
els mateixos terroristes, com és el cas de les comunitats kurdes. Precisament
aquestes últimes són un exemple clar de l’existència de sectors democràtics or13
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ganitzats dins del caos de la mateixa guerra. Uns exemples que Occident ignora
volgudament des de fa dècades, negant al Kurdistan la seva independència i el
reconeixement com a nació, posant per davant els interessos geoestratègics de
la zona, rica en recursos naturals, però sense desaprofitar les guerrilles kurdes
que, de manera autoorganitzada i feminitzades a la zona de Rojava, combaten el
PEI des del terreny, tot i tenint en compte que tansols actuaran en les zones de
predomini històricament kurd.
És precisament la irrupció del PEI, que ha rebut finançament des de potències
que pretenien derrocar el règim de Bashar al-Assad, el que ha acabat de desestabilitzar la zona. No hem d’oblidar que Occident es va posicionar al costat dels
contraris a Bashar sense una anàlisi acurada de la situació i sota el paraigua
dels aliats del Golf, com l’Aràbia Saudita, la qual, a banda d’aplicar la xaria més
estricta, ha participat de tots els moviments en contra del laïcisme en països islàmics. No hem d’oblidar que el seu principal negoci és l’islam (més que el petroli,
tot i que és aquest element el que li permet mantenir el pols a favor seu amb les
potències occidentals).
Amb aquest context de rerefons, ens trobem davant d’un conflicte on el nombre
de víctimes no para de créixer i ha arribat a unes xifres esfereïdores que des de
Joves d’Esquerra Verda volem denunciar. Segons l’Observatori Sirià de Drets Humans, ja s’han identificat més de 330.000 persones mortes, tot i que és probable
que la xifra total sigui molt més elevada. Segons dades d’Amnistia Internacional,
hi ha més de 65.000 persones desaparegudes. Per altra banda, el conflicte ja
ha deixat prop de 7 milions de persones desplaçades i més de 4 milions de refugiades en països veïns com Jordània, el Líban, Egipte, Turquia o l’Iraq, xifra que
suposa gairebé la meitat de la població total de Síria.
La manca de solidaritat europea en l’acollida d’aquestes persones que fugen d’un
conflicte armat també és una qüestió que és necessari denunciar, ja que el paper
que estan tenint el conjunt d’estats de la Unió Europea (UE), enlloc de donar
salvaguarda als drets humans, està enfocat als seus interessos geoestratègics.
Mentre que els països veïns de Síria acullen prop del 90% de refugiats sirians,
la UE segueix dificultant l’arribada d’aquests, ja sigui externalitzant el seu control de fronteres (pacte amb Turquia) o limitant les vies legals d’accés a les sol·
licituds d’asil (via ambaixades). Cal remarcar que la Unió Europea no és un ens
abstracte, sinó que és una organització supranacional formada per 28 estats, i
que són aquests els responsables de la situació actual dels refugiats. També és
important assenyalar que hi ha més responsables fora dels estats de la Unió Europea; des de països europeus que no formen part de la UE (Turquia, Macedònia,
Sèrbia...) fins a països desenvolupats com els Estats Units o Austràlia.
D’aquesta manera, novament Occident es desentén de la seva responsabilitat
en la desestabilització de la regió. La manca d’una estratègia clara per ajudar la
població siriana, sota la seva responsabilitat de protegir-la promulgada per les
Nacions Unides, ha evidenciat els interessos econòmics d’una elit occidental que
s’ha beneficiat de la inestabilitat a la regió per tal d’augmentar el control dels
recursos naturals. No podem quedar al marge del que ja és l’exili forçós més greu
que pateix la humanitat des de la Segona Guerra Mundial.
D’acord amb tot allò exposat anteriorment, des de Joves d’Esquerra Verda volem
manifestar que:
— Ens solidaritzem amb el poble sirià, el qual fa cinc anys que pateix el terror
d’un conflicte armat que ja ha causat més de 330.000 morts i més de 10 milions
de persones que s’han vist obligades a fugir de casa seva.
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— Denunciem qualsevol tipus d’intervenció militar de potències com Rússia,
l’Aràbia Saudita, l’Iran, França o els Estats Units, països que anteposen els seus
interessos geoestratègics a la protecció de la població siriana.
— Instem la Unió Europea que respongui de manera unitària i ferma en favor d’un
procés de diàleg on l’objectiu final sigui el final de la guerra, portant els crims
contra la Humanitat comesos davant la justícia internacional.
— Hem de deixar d’utilitzar la terminologia terrorista que de manera mediàtica
s’ha comprat a Occident i que facilita el discurs islamòfob.
— Demanem que, mentre no se solucioni el conflicte, s’obrin vies segures i legals
perquè totes aquelles persones que fugen de casa seva no es vegin obligades a
emprendre perilloses travessies. El tancament de fronteres només facilita que
aquestes persones siguin víctimes de constants violacions de drets humans o, en
el pitjor dels casos, i com ja hem vist al Mediterrani, acabin perdent la vida.
— Denunciem la hipocresia d’alguns estats europeus com Espanya, que segueixen venent armament a països implicats en conflictes armats com el de Síria. El
negoci d’uns quants contribueix a augmentar el nombre de víctimes civils.
— Donem suport als moviments socials que fa temps que denuncien el conflicte
a Síria i als quals malauradament no se’ls ha donat veu suficient per part dels
partits polítics que tradicionalment han defensat el «no a la guerra».
— Donem suport al municipalisme que lidera la xarxa de ciutats refugi.
— Exigim a la UE una harmonització de la política d’asil dels estats membres, la
qual ha de tenir en compte també els interessos i les expectatives dels refugiats
i refugiades. És necessari que es compleixi la política de reubicació a nivell europeu i que s’ampliï. Només això ens permetrà atendre les necessitats de les famílies refugiades i posar en evidència països com Espanya, que només ha acollit 18
persones de les 16.000 a què es van comprometre.
4. RESOLUCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN SISTEMA ECONÒMIC I SOCIAL
ALTERNATIU I SOSTENIBLE. MESURES CONCRETES: RGC I RBU.
L’any 2007 esclatava la crisi financera als Estats Units derivada de la seva bombolla hipotecària i de la gran contaminació del sistema financer mundial a causa
de l’excessiu volum de productes bancaris «tòxics», en els quals els seus valors
reals és molt inferior a l’atribuït en el sistema comptable sense que estiguin recolzats pels actius que asseguren el seu valor; mesos més tard, aquesta arribava
a altres països occidentals, entre els quals l’Estat espanyol. L’esclat de la bombolla immobiliària, l’enfonsament de la construcció i per conseqüència de tota
la indústria i els serveis vinculada a aquesta, i també l’ensorrament del sector
financer, van donar lloc a una crisi financera, econòmica, política i social sense
precedents que quasi deu anys després no s’ha superat.
Tants anys després encara no s’identifica una sortida clara de la crisi ni a curt ni
a mitjà termini, però sí que s’identifiquen múltiples conseqüències que ha tingut
com a protagonista la ciutadania en general i col·lectius vulnerables (joves, dones, persones migrades) en particular.
Les polítiques públiques de gestió de la crisi han seguit el model que ha proposat
la Troika, algunes vegades de manera imposada i d’altres executades amb ple
convenciment. Aquest model de gestió de la crisi ha consistit essencialment a
subministrar diners barats a la banca per sanejar-la i per assegurar que la banca
francesa i l’alemanya recuperessin el que van invertir durant els anys de bonança
en els països del sud d’Europa i a Irlanda. D’aquesta manera, el deute privat provinent de l’especulació s’ha convertit en públic, perquè són els estats els que en el
15

RESOLUCIONS DE PONÈNCIA — XIII ASSEMBLEA NACIONAL DE JOVES D’ESQUERRA VERDA

seu territori o a nivell europeu s’endeuten per corregir els dèficits de la banca privada. Per poder fer-ho es traspassen diners de l’atenció a drets universals (sanitat, ensenyament, serveis públics) cap al sistema financer, drets que val la pena
recordar van ser conquerits pel món del treball. L’aplicació d’aquestes polítiques
per part del Govern central i del català ha portat a una situació d’emergència
social que, coincidint amb les retallades més brutals del sector públic, posen en
risc l’estat del benestar i la ciutadania que se’n beneficia.
Segons l’última enquesta de condicions de vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els ingressos mitjans de les llars no han parat de disminuir des del 2009.
També des del mateix any no ha parat d’augmentar la taxa de risc de pobresa,
que el 2014 (últimes dades disponibles) es va situar en el 22,2% de la població, i
cal destacar que aquest mateix indicador relatiu a menors de 16 anys es va situar
en el 30,1%. Més del 10% de les llars de l’Estat espanyol reconeixien tenir problemes per abonar despeses relacionades amb l’habitatge (hipoteca o lloguer,
factures de gas, electricitat...), i més del 40% declarava no tenir capacitat per
afrontar despeses imprevistes. Si ens fixem en el perfil de la població amb major
risc de pobresa, el 45% de les persones aturades s’hi trobava, i segons nacionalitat era del 18% per a espanyols i espanyoles, del 36% per a estrangers de la UE
i del 55% per a persones de nacionalitat diferent de l’espanyola o d’algun país de
la UE.
Davant aquesta situació és imprescindible destacar que no tota la població ha
patit una davallada en els seus ingressos, sinó tot el contrari. Segons l’estudi Una
economía al servicio del 1%, elaborat per l’ONG Oxfam Intermón, el patrimoni
dels 20 espanyols més rics de l’Espanya acumulava la mateixa riquesa que el
30% més pobre del país, concretament 115.100 milions d’euros. De fet, Espanya
és el segon país de la UE on més ha crescut la distància entre el 20% de la població amb més rentes i el 20% més pobre, evidenciant que el poder i els privilegis
consoliden una societat cada cop més desigual. Però no cal anar a comparatives
entre estats de la UE per prendre consciència d’aquesta bretxa, sinó que, a tall
d’exemple, a Barcelona el barri més pobre de la ciutat (Trinitat Nova) té una renda 7 vegades inferior a la del barri més ric (Pedralbes).
Són molts els motius que han portat a aquesta situació. La supeditació de la
política als poders econòmics i financers resumeix l’explicació de com s’ha arribat aquí, tot i que es pot concretar amb l’augment de la càrrega fiscal sobre el
consum i el treball —en cap cas sobre el capital—, la disminució del salari mitjà
durant els últims anys, una fiscalitat injusta o unes retallades que han atacat
l’estat del Benestar.
Totes aquestes problemàtiques són de caràcter estructural, com també s’hi està
convertint l’atur. El 2007, la taxa d’atur se situava en el 7,9%, mentre que el 2013
va arribar el seu punt àlgid situant-se en quasi el 27% (al desembre del 2015
era del 21%). Tot i la reducció, són 4.779.500 les persones aturades segons l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2016, però el que és realment
preocupant és que només 7 de cada 10 persones aturades perceben algun tipus
de subsidi. Aquesta situació es reprodueix en l’atur juvenil (16-29 anys), que a
Catalunya se situa en el 28,3%; l’atur de llarga durada, indicador de risc d’exclusió social i quasi inexistent abans de l’esclat de la crisi, es troba en l’11,4%. La
precarietat, la temporalitat i la subocupació són característiques cada cop més
estructurals de l’ocupació juvenil. L’emancipació de les persones esdevé una fita
cada cop més difícil d’assolir per la impossibilitat d’accedir a una feina digna que
permeti iniciar una vida autònoma i plena fora de la llar d’origen. L’exili juvenil
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(forçós) —fenomen llargament negat per les forces polítiques de dretes— esdevé
l’única alternativa a l’atur (juntament amb l’autoocupació, sovint autoprecarització) per a milers de joves amb nivells formatius elevats —som la generació
més ben formada de la història— i també de joves no tan formats —que no van
finalitzar els seus estudis perquè la bombolla immobiliària els va incentivar a
deixar-los prematurament.
Són moltes les persones joves que volen treballar i per tant cotitzar, però el mercat laboral no els ofereix cap tipus d’oportunitat. Aquesta situació també repercuteix en el sistema de pensions, que d’ençà de la reforma aprovada en solitari
pel Govern del Partit Popular perjudica no tan sols la gent gran sinó també les
persones joves i la població en general. Davant l’afirmació que un dels problemes
de les pensions és que a curt termini hi haurà més pensionistes que persones treballadores i que per tant el sistema no és sostenible, cal dir que el que es necessita és una vertadera reforma laboral que absorbeixi aquests milions de persones
que volen treballar però també garantir un salari digne que permeti cotitzar en
funció de les hores i el tipus de treball que es desenvolupi. El sistema de pensions
depèn de quants diners es recapten, i per tant és una qüestió d’ingressos i no de
retallades. Un altre factor que condiciona l’actual i futura població activa és augmentar la natalitat. Només amb l’impuls de polítiques públiques de conciliació
familiar que permetin a les dones ser mares sense renunciar a oportunitats laborals o a tenir una vida menys digna s’assegura el reemplaçament poblacional,
imprescindible per iniciar el canvi de tendència de l’actual piràmide poblacional,
que tendeix cap a una clara disminució de la població activa. Necessitem un canvi de model productiu amb una major diversificació en la seva activitat sense
que depengui exclusivament d’un sector com ara la construcció o de sectors de
temporada amb alt grau de dependència exògena, com són el turisme. Cal crear
infraestructures i indústries d’alt valor afegit, és a dir, caminar cap a una estructura productiva basada majoritàriament en el coneixement que no competeixi en
el baix cost dels seus productes, sinó en la seva qualitat i innovació.
Un sistema que garanteixi la formació de la seva gent i la seva futura col·locació
amb ocupació estable i amb condicions salarials dignes, i com a conseqüència
cotitzacions suficients per al manteniment del sistema de pensions.
Davant d’aquesta situació calen polítiques valentes i decisives que afrontin la
situació actual. Aquestes no passen per aplicar mesures d’austeritat mal entesa
que empobreixen la població, sinó de polítiques que posin les persones i la qualitat de vida d’aquestes al centre de tot.
Algunes de les propostes i reflexions que s’exposen a continuació poden donar
resposta a la situació actual.
Renda Garantida de Ciutadania
La RGC és una prestació ex post condicionada. És a dir, és una política d’assistència que es genera com a conseqüència d’una situació de pobresa o exclusió social.
Aquella gent que necessita l’RGC serà la que en última instancia pugui accedir a
aquesta si compleix amb els criteris o requeriments necessaris.
A més, és una prestació regulada a l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya: «Les
famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida ciutadana que els garanteixi una vida digna».
L’objectiu principal de l’RGC ha de ser evitar que cap persona o família a Catalunya estigui per sota del llindar de la pobresa.
Les seves característiques principals són les següents:
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— És un dret universal. És a dir, tota la ciutadania de Catalunya te dret a acollir-se
a l’RGC en cas que ho necessiti sense cap contrapartida.
— És un dret individual i subjectiu però que està subjecte a la situació econòmica
del nucli de convivència de l’individu.
— La prestació s’atorga segons uns barems i una taxació que es desenvolupa a
la ILP o a la proposició de llei que s’ha presentat al Parlament de Catalunya. El
mínim a percebre són aproximadament 664 € mensuals per dotze pagues.
— La prestació té un caràcter suplementari. És a dir, garanteix que els ingressos
mensuals que rep la persona que la demana arribin fins a 664 € per al primer
tram, sigui quin sigui el concepte d’aquests ingressos.
— Els requisits necessaris per sol·licitar-la son: tenir 18 anys o més o ser un
menor emancipat, estar vivint legalment a Catalunya, tenir residència continuada a Catalunya per un mínim de 12 mesos i no disposar d’ingressos econòmics
superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya.
— Possible suspensió del dret a la percepció que es recull a la llei per incompliment de les obligacions que comporta.
— La no resposta de l’Administració pública competent a la sol·licitud feta pel
ciutadà o la ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.
— El finançament de l’RGC està subjecte als Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.
Renda Bàsica Universal
L’objectiu principal de la renda bàsica universal (RBU) és l’eliminació de la pobresa. Segons la Xarxa Renda Bàsica (secció oficial de l’organització internacional
Basic Income European Network), la renda bàsica «és un ingrés pagat per l’Estat,
com a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat, fins
i tot si no vol treballar de manera remunerada, sense prendre en consideració si
és ric o pobre o, dit d’una altra manera, independentment de quines puguin ser les
altres fonts de renda que es puguin tenir, i sense importar amb qui es convisqui».
Aquesta mesura esdevé un dret general i comú que s’adquireix pel simple fet de
ser ciutadà i ciutadana que permet a cada persona escollir quin model de vida vol
a partir de tenir les necessitats bàsiques cobertes. Són múltiples els avantatges
o consideracions que cal tenir en compte en relació amb aquesta mesura:
— Permet a la persona augmentar en llibertat, en garantir-se un mínim de consum; permet escollir lliurement quina activitat —remunerada o no— desenvoluparà, i per tant, incrementa l’apoderament de l’individu (el qual decideix destinar
el seu temps a tasques productives, reproductives, a participar, a formar-se...).
En aquest sentit, esdevé una eina d’apoderament per a totes aquelles dones que
es dediquen a tasques de cura en l’esfera privada, ja que perceben uns ingressos
propis que els garanteixen un mínim vital. També és un element emancipador per
a totes les persones joves, ja que l’RBU els permetria iniciar un projecte de vida
autònom que la precarietat i l’atur actual els impedeix.
— És un renda que cobra tothom (independentment del nivell d’ingressos, de
l’edat, del gènere, de si treballa...). Les persones amb rendes majors contribuiran
en major mesura al seu finançament. Per tant, la seva contribució serà més gran
que l’RBU percebuda i es produirà una distribució des de les persones més riques
fins a les més pobres.
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— El fet que l’RBU la percebi tothom no estigmatitza qui la cobra, ja que és un
dret general i comú a la resta de la ciutadania. En aquest mateix sentit, facilita
la gestió d’aquesta (a diferència d’altres tipus de rendes de garantia d’ingressos,
que suposen una gestió, un control i un cost major).
— Per finançar-la no tan sols s’ha de recórrer a modificacions i actuacions sobre
l’IRPF, sinó que implica una reforma fiscal profunda que també impliqui la reducció del frau i dels paradisos fiscals.
Una de les principals fonts de debat és com es paga aquesta RBU, i la resposta ràpida i senzilla es basa en dues fonts de finançament fonamentals: l’impost
sobre la renda de les persones físiques i els estalvis en prestacions i subsidis
públics (ja que prestacions com les d’atur, el PIRMI i les pensions deixen d’existir).
De totes maneres, el debat entorn de com s’hauria de pagar és extens i feixuc,
i cal exemplificar-ho amb dades concretes. Entenem que aquest document és
un punt de partida de valoració i cap a l’acceptació d’aquesta mesura, i que es
necessiten molts altres documents i espais de debat posteriors en el si de l’organització per entendre la magnitud i exemplificar-ne la concreció. En tot cas,
s’identifica com a necessari per a la seva implementació una profunda reforma
del sistema fiscal actual i un replantejament del model de treball.
S’ha fet menció de la importància d’una reforma fiscal profunda per generar ingressos que contribueixin a emplenar les arques públiques i també d’una reforma
per concretar la materialització de l’RBU. Per fer-la possible es tractaria d’una
reforma de gran profunditat que implicaria una nova fiscalitat de tipus progressiu
(tres trams: 25%, 40% i 56%) o un tipus únic al voltant del 40%. Com s’ha argumentat anteriorment, aquest és un debat de fons que necessita de més concreció
i alhora complexitat i, per tant, es tracta de posar l’èmfasi en aquelles reformes
que, amb voluntat política, són aplicables a curt termini i no suposen un replantejament profund i global. Es tracta de tendir cap a una fiscalitat més justa.
És incomprensible que les persones treballadores paguin més impostos derivats
del seu treball que els que paguen les empreses derivats dels seus beneficis.
En aquest sentit, cal restablir l’impost sobre el patrimoni per a les grans fortunes, establir un límit màxim de participació en una SICAV (per evitar abusos dels
patrimonis familiars), mantenir l’impost de Successions i donacions, promoure
un impost de transaccions financeres internacionals i, òbviament, incrementar la
tributació de les rendes del capital. També és imprescindible reduir l’economia
submergida, així com posar fi als paradisos fiscals que faciliten l’evasió fiscala
través de mesures com ara la supressió del secret bancari i l’augment del nombre d’inspectors fiscals. 		
De la RGC a la RBU
La principal diferència entre l’RGC i l’RBU és que la primera és una renda condicionada, no universal i que no permet l’acumulació amb altres rendes —més
enllà de l’import establert—. Des de l’organització Red Global de Renta Básica es
concep l’RGC com un pas intermedi cap a la consecució de l’RBU. Es considera
que l’RGC no permet fugir de la trampa de la pobresa, ja que implica cobrar una
quantitat que eviti viure sota el llindar de la pobresa que es perd si es rebutja
una oferta de feina adequada a les seves capacitats i que també implica altres
condicions necessàries per percebre-la, com ara assistir a cursos de formació o
d’inserció. Tanmateix, un cop s’aconsegueix una feina, es perd aquest ingrés.
Aquesta concepció contrasta amb l’RBU, la qual s’entén com un dret de ciuta19
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dania que percep tothom independentment dels seus ingressos i que assegura a
tota la població unes condicions materials de vida dignes. D’altra banda, la consecució de la implementació de l’RBU es detecta com un objectiu a mitjà termini,
i per tant cal que existeixin mesures polítiques que també vulguin assolir que cap
persona visqui sota el llindar de la pobresa.
Repartiment del Treball
A l’inici d’aquest document es fa una diagnosi i una descripció de la realitat socioeconòmica del nostre país, detectant que l’atur és el primer problema econòmic
i social però que l’ocupació també s’ha transformat, essent la precarietat i la
temporalitat les principals característiques d’aquesta.
La solució a aquesta situació passa per generar més llocs de treball en sectors
de l’economia del benestar, és a dir, en el sector públic. En comptes de retallar en
mestres i metges calen més professionals de la salut, l’educació i els serveis socials. També cal generar ocupació en sectors d’alt valor afegit (TIC, recerca, cultura...) i també en la indústria, però que aquesta vagi relacionada amb l’economia
verda: la sostenibilitat ambiental, l’estalvi en recursos naturals i l’eficiència energètica. Aquesta generació d’ocupació ha de contribuir a generar un nou sistema
productiu que no es guiï pels beneficis econòmics de les grans corporacions, sinó
que ho faci en funció de les necessitats de les persones i del planeta.
Tanmateix, aquesta transformació de model productiu implica una gran inversió
de recursos públics i privats que en l’actualitat no poden arribar amb la urgència
que es necessiten. És per aquest motiu que a curt termini es necessiten accions
més valentes i solidàries, com ara el repartiment del treball (RT).
Segons un estudi publicat per l’Instituto de Estudios Económicos (IEE) que recopila dades de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic), els treballadors i treballadores espanyoles treballen 280 hores més a
l’any que les alemanyes, tot i que rendeixen menys. Tot i que aquesta tendència ve
de lluny, el cert és que els ajustaments de les empreses per adaptar la producció
a la caiguda de la demanda durant aquests anys de crisi han anat en la direcció
d’ampliar la jornada laboral. També cal tenir en compte que les hores extres no
pagades han arribat, a l’inici del 2016, al punt màxim des de l’inici de la crisi, segons dades de l’EPA. De fet, hi ha tanta feina extraordinària sense cobrar com en
el 2008, quan hi havia dos milions de persones assalariades més.
Totes aquestes xifres ens indiquen que el repartiment del treball implicaria una
millor distribució de la feina existent. Si la majoria de feines remunerades reduïssin el 15% de la seva jornada laboral (de 40 a 34 hores setmanals) i es creessin
llocs de treball a temps parcial, la jornada mitjana de la persona treballadora
convergiria amb la d’Alemanya i es reduiria l’atur. Òbviament, es necessita un
pacte social i modificacions normatives per fer possible aquest repartiment, i que
no anés en detriment ni dels treballadors i treballadores ni tampoc del sector
públic i de les empreses. En aquest sentit cal plantejar que la reducció del sou
en un 15% suposa una reducció d’ingressos, però aquesta disminució implicaria alhora una possible reducció de dies laborals treballats amb la consegüent
major disponibilitat per desenvolupar altres tasques, com per exemples les de
cura (d’infants, de persones grans, de la llar...) i una menor mobilitat per anar a la
feina. Aquest estalvi per la reducció de dies de feina i la tendència cap a la plena
ocupació permetria un increment dels ingressos totals de moltes llars.
De totes maneres, aquest repartiment del treball és més possible si va acompanyat d’un canvi en la fiscalitat actual i de la implementació d’una renda bà20
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sica universal que garanteixi a tothom unes condicions materials de vida mínimes dignes.
Treball Garantit
El treball garantit (guaranteed work, job guarantee) és una proposta de política
econòmica que es planteja com una solució justa i sostenible a problemes com
l’exponencial precarització del treball, la carència d’un sistema públic d’inserció
laboral, l’hegemonia i el control del sector privat sobre el mercat de treball o el
model de contractació privada.
Aquesta iniciativa es presenta com una reforma factible i revolucionària en tant
que es pot dur a terme amb la legislació actual i que aposta pel rescat social
de la ciutadania, la plena ocupació, el dret al treball digne i l’emancipació de les
classes populars.
Perquè aquesta reforma sigui realment efectiva ha d’anar acompanyada d’una
reforma fiscal integral, la inversió pública d’un 1% a un 3% del PIB, la redacció
d’un nou Estatut dels Treballadors i la reducció de jornada laboral a 35 hores
setmanals.
— Una reforma fiscal que ens permeti avançar en la progressivitat del sistema
tributari: nou tipus del 35% de de societats, reducció de l’economia submergida
en 10 punts, impost sobre la riquesa, prohibició d’operacions en curt contra la
Hisenda Pública, impost a les transaccions financeres, restriccions al sistema de
mòduls, restriccions a les SICAV i restriccions al tipus de la renta d’estalvi i als
beneficis patrimonials especulatius.
— Un 0,92% del PIB (1,5% inicial i la resta a recuperar via recaptatòria) per crear
1 milió de llocs de treball.
— Un nou Estatut dels Treballadors que reguli una nova modalitat contractual:
salari entre 867€ i 1.213€ bruts a partir de la qualificació del treballador (proposta inicial per la situació d’emergència social i del deute públic), tipus d’ocupació pública, mateixes característiques que el contracte indefinit i un 12% del
temps dedicat a formació (4 hores i 14 minuts de formació setmanals). Aquest
nou Estatut inclourà una reforma d’igualtat salarial perquè totes les persones
cobrin el mateix al mateix lloc de treball independentment del seu gènere, origen, creences, orientació sexual o ideològica, entre d’altres.
— La reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals afavoreix la divisió del
treball i la creació de nous llocs de treball.
Aquest programa d’ocupació tindria una voluntat universal (és a dir, la perpetuació del programa en el temps) amb els següents objectius:
— L’estabilitat de preus: el TG és una política econòmica contracíclica,quan l’economia va bé els empresaris es posen en contacte amb el SEPE per contractar
mà d’obra formada i qualificada, i quan l’economia no va tan bé l’empresa privada executa més acomiadaments i el programa de TG absorbeix l’alta demanda
d’ocupació. A més, aquesta nova modalitat fixa un salari com a mesura d’àncora
de preus per evitar tensions inflacionistes.
— Impacte social i mediambiental: dignificació i remuneració de llocs de treball
que abans no estaven reconeguts en diferents àmbits: serveis socials (serveis
socials, treball reproductiu, cura del medi ambient, serveis de reforç educatiu...),
serveis culturals, esportius i recreatius, reciclatge i recuperació de materials o
construcció i/o rehabilitació energètica i manteniment d’infraestructures.
— Millora de les negociacions laborals: els treballadors del sector privat ara podran accedir a nous llocs de treball al sector públic amb un millor salari, llocs
21

RESOLUCIONS DE PONÈNCIA — XIII ASSEMBLEA NACIONAL DE JOVES D’ESQUERRA VERDA

de treball que abans no estaven reconeguts o formaven part de les activitats
d’economia submergida. Alhora, els auspicis del sector públic atorgaran seguretat jurídica i accés als drets laborals a les persones que volen exercir com a treballadores per compte propi (autònoms).Això farà que els treballadors del sector
privat puguin reclamar millors condicions laborals, ja que si no acabarien optant
pel TG.
— Implantació automàtica d’un nou salari mínim interprofessional: la fixació de
salari al TG també fixa un nou salari mínim «extraoficial», ja que cap persona
treballarà al sector privat per menys salari del que es paga pel programa de TG.
Per exemple: un treballador cobra 664 € com a salari mínim interprofessional
per una jornada de 40 hores, però amb el programa de TG cobraria 867 € bruts
(al voltant de 800 € nets) per una jornada de 35 hores. El treballador guanya
més poder adquisitiu i més temps, ergo sol·licita el TG abans que buscar feina al
sector privat (suposició simple de mínims per fer més entenedora la implantació
automàtica del salari mínim).
— Formació i orientació laboral: la formació contínua constitueix un valor afegit
per a les persones que s’incorporen al pla de TG. Adquireixen nous coneixements
i experiència laboral.
— Foment de l’ocupació pública i enfortiment de l’estructura pública d’ocupació: la mesura preveu l’aferrissament de l’Administració pública augmentant el
cos funcionarial en aquells sectors del mercat on el TG té un millor funcionament.
Tanmateix, seria el mateix SEPE qui pagaria les nòmines i qui avalaria els contractes públics en sintonia amb els requeriments per obtenir el treball, però serien les comunitats autònomesi els ajuntaments en col·laboració amb la ciutadania i les seves comunitats els encarregats de gestionar els programes de TG. Per
tant, s’estableix un control públic dels sous i els contractes i una política pública
emancipadora a partir del principi de subsidiarietat.

ESTAT
CONTROL PÚBLIC

FINANÇAMENT

CIUTADANIA
(COMUNITAT)

SEPE

CONTRACTACIÓ
COPRODUCCIÓ DEL TG

AJUNTAMENTS
I CCAA
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TOT EL QUE ÉS JOVE HO FEM NOSTRE!

Els principals requeriments (o escala de prioritats) per accedir a l’oferta pública
d’ocupació es caracteritzarien per tres principis fonamentals, respectivament:
1. Persones en risc d’exclusió social o en situació de pobresa.
2. Edat: prioritzant les persones de més joves a més grans (base sobre la qual se
sustenta).
3. Funció o tasca que pugui desenvolupar en el seu lloc de treball segons les
necessitats i les capacitats.
En resum, es tracta d’una política econòmica progressiva i per etapes que té com
a objectiu blindar el dret al treball i dignificar el món de l’ocupació pública i en
bé de la comunitat, així com crear noves activitats econòmiques remunerades
que eren necessàries o reconèixer d’altres que abans no estaven reconegudes i
combatre les desigualtats socials i la contaminació del medi ambient.
Fer nostra aquesta proposta té un doble sentit:
— És una política d’esquerres: dret al treball digne(constitucionalisme social) i
plena ocupació són objectius que s’han d’afrontar des de la planificació estratègica. És una política que té la finalitat última de transformar les relacions de
treball i producció capitalistes cap a un nou model de producció sostenible i al
servei de les persones.
— És una política de valor afegit, perquè estimula la innovació social i la coproducció de polítiques públiques. Una política que enfronta la cooperació pública
envers la competitivitat privada.
Aquesta és una política que es complementa bé amb l’RGC i el RT, per atendre
les persones que tot i existir el programa de TG no poden accedir al mercat de
treball (sobretot al principi) i estan en risc d’exclusió (TG com a programa de
rescat social)i per la mateixa reducció de jornada que proposa el repartiment
de treball per diversificar i crear nous llocs de treball, alhora que es milloren les
condicions laborals dels treballadors, respectivament.
En definitiva, la situació econòmica, social, política i ambiental té un impacte negatiu per a la població en general i per a col·lectius vulnerables en particular, i per
tant cal que la política doni resposta a les necessitats de les persones i que no
es plegui als interessos dels poderosos. El present document vol ser un punt de
partida en la reflexió de quines mesures poden millora la qualitat de vida de les
persones, com són la renda garantida de ciutadania o la renda bàsica universal.
Tanmateix, aquest document ens permet afirmar que des de Joves d’Esquerra
Verda apostem per:
— Una clara transformació del sistema fiscal que permeti la construcció d’una
societat més igualitària.
— La implementació de mesures com el RT per reduir l’atur.
— Un canvi de model econòmic i social que posi al centre del sistema les persones mitjançant:
— L’aplicació immediata d’una RGC que tendeixi a mitjà -llarg termini cap
a una RBU que garanteixi el dret a l’existència.
— L’aplicació immediata d’un programa de TG per etapes i progressiu
que culmini amb la plena ocupació.
Entenem que la renda bàsica universal i el treball garantit són models no complementaris, ja que són polítiques o programes que pretenen abordar la mateixa
problemàtica de diferent manera, però ambdues apoderadores:
— La primera és un dret de ciutadania que emancipa els individus pel simple fet
d’existir. La incondicionalitat d’aquesta renda suposa la prevenció de la pobresa i
el risc d’exclusió social i evita l’estigmatització social en rebre-la tota la població,
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alhora que permet augmentar la llibertat de la ciutadania i per tant incrementa
les oportunitats d’aquesta, si bé és cert que la implementació de l’RBU requereix
un canvi en la cultura política del país.
— La segona apodera la ciutadania mitjançant una funció social o treball (emancipa la classe treballadora). Per tant, és una política més estatista que es basa en
la planificació estratègica, on la res publica pren importància i té un paper vehicular alhora que genera dinàmiques que augmenten el poder de l’esfera pública
enfront del sector privat, el poder fàctic.
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