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TEMA 3) ENUMERACIÓ DE LES CAUSES QUE ENS HAN 
PORTAT A QUE LA NOSTRA DEMOCRÀCIA NO HAGI 
ESTAT PROU JUSTA. 
!
- Abans de començar es constata que, sobre el paper, la constitució actual no està tant malament. 
Reconeix molts drets però que no s’han arribat a garantir adequadament. Partim de la realitat que la 
constitució té unes mancances que han permès que uns pocs s’aprofitin d’una majoria. Cal identificar 
aquestes causes per evitar que tornin a succeir amb la nova constitució. 

!
NB: la intenció era separar els efectes de les causes i de les solucions, però en dues hores sense un 
treball previ només hem pogut fer un primer esbós. Som conscients que ens han quedat barrejades 
algunes causes i solucions i que en cap cas hem estat capaços de trobar la totalitat de les causes. 
Caldria seguir treballant el tema per obtenir un llistat que pogui ser útil. 

!
SOBRE L’ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT 

- La societat no disposa de mecanismes per expressar suficientment la seva opinió.  

(Per exemple les llistes electorals son tancades, els referèndums presenten només dues opcions si/no, i son molt 
esporàdics, les eleccions son només cada quatre anys i entretemps no es té en compte la opinió del ciutadà etc.) 

- No hi ha separació efectiva de poders. Legislatiu, executiu i judicial. 

- El poder constituent no està reservat al poble, de facto resta en mans dels poderosos. (Veure la 
història de la única esmena realitzada a la constitució) 

- Es constata que els representants polítics no representen els interessos de la gent representada.  

- La informació està controlada pels poderosos. (diaris, TV, radio, etc.) 

- La transparència no ha evolucionat amb la tecnologia. (es segueix publicant la transparència al BOP i DOG, 
de forma resumida i poc clara, quan es podria publicar al web, la comptabilitat sencera, les ofertes de treball, fins hi tot les 
urgents, les ordenances etc. Així s’acaba contractant de forma urgent a personal “de coneguts” que amb el temps acaba 
essent funcionari. 

!
SOBRE LA PROPIETAT PRIVADA  

- La propietat privada atropella l’interès social. 

- La propietat privada pot créixer sense límit, la qual cosa redueix la capacitat dels menys afavorits 

- La propietat privada es un be limitat, cal garantir el adequat repartiment. 

!
SOBRE EL FINANCER 



- El poder financer “controla” l’estat amb diferents estratègies: 

        - per els préstecs deixats anteriorment 

        - per la capacitat d’incidir en l’economia sovint pot crear llocs de treball i l’estat acaba cedint pel be comú, 
que reporta desmesuradament més bé al poder financer  

- El mercat financer es monopolista, i tancat, no hi ha lliure concurrència. (no té sentit que el banc europeu 
deixi diners al 0’5% als bancs i aquests el deixin als estat al 4%. Només eliminant aquest abús, s’eliminaria el dèficit 
actual!!! 

!
 VALORS SOCIALS 

- Hi ha massa competitivitat entre les persones. Massa sovint es senten frases com “si jo estés al seu lloc faria el 
mateix. 

- La societat acceptem intrínsecament el poder dels poderosos. Així en el llenguatge quotidià, som 
usuaris, pacients, contribuents, etc de distintes formes de poder. 

- La societat reclama els drets als poderosos, quan els drets haurien d’emergir de la societat. Es 
demana feina per tothom o un habitatge digne fent manifestacions davant els capitalistes.  

- L’ideal social general sol ser assolir diners, i no pas ser just. (els diners donen prestigi, només cal veure la 
quantitat de gent que compra la loteria de Nadal per veure si es fa ric!!) 

- Domini del materialisme per sobre del ser humà. 

- Domini del egoisme  per sobre de la societat. 

- Manca responsabilitat individual, conèixer millor les nostres possibilitats. 

!
ECONOMIA 

- Està frenada la iniciativa de la persona limitant al màxim l’entrada al mercat lliure 

- Costa molt de “fabricar-se” el propi treball. 

- Hi ha Normes molt restrictives amb burocràcia complexa, i que t’obliguen a cotitzar la quota sencera 
d’autònoms encara que no treballis la totalitat de la jornada o que el treball no rendeixi. 

- Publicitat enganyosa, manipulativa i invasiva. 

- Hi ha molts productes amb obsolència programada.  

- Massa empreses no cerquen servir al client sinó crear-li necessitats. 

- Responsabilitat de consum 

- Allunyament de la normalització dels productes. No caldria tants tipus de alimentadors etc... 

- Massa diversitat de sous. L’existència de sous 1000 vegades superiors a la renda mínima, no sembla raonable, 
començant pels futbolistes acceptats socialment!!! 

- El sou hauria de ser proporcional al benefici creat. 

!



INFORMÀTICA 

- Es va acabar el temps, estàvem a mig debatre el següent, ...no sembla lògic que els correus que 
eren lliures fa 10 anys ara estiguin acaparats per empreses. No sembla lògic que una empresa posi 
en el meu ordinador un programa sobre el qual jo no conegui què està fent, ... ni tampoc que els 
ordinadors quedin obsolets cada 3 anys perquè el programaria absorbeix més capacitat, i s’actualitza 
per internet, sense poder controlar l’usuari com alenteix l’ordinador, .... Caldria garantir un accés lliure 
a internet, tal com era al principi.  

!
!
!
GENERALITATS 

- La llibertat, igualtat i fraternitat de la revolució francesa encara no està assumida per la societat 

- Hi ha moltes coses que funcionen bé, que caldria potenciar-les, com el banc del temps, .... 

!


