Conferència 13 de febrer de 2008 
L’ESTAT DE BENESTAR ECOLÒGIC
Joan Herrera.


Bon vespre. Moltes gràcies per la vostra assistència a aquest acte. 

0. Introducció 

L’objectiu d’avui és fer-vos conèixer les principals reflexions de la gent d´ICV-EUIA en aquestes properes eleccions generals.  

Però abans de començar els vull fer una confessió. Vaig començar la legislatura amb poca experiència i amb moltes ganes. Confesso que aquests 4 anys m’he sentit acompanyat pels 240.000 vots que teníem, i reconec que amb menys diputats que la resta ens hem fet sentir tant o més. Mai tants pocs diputats s’havien fet sentir tant. I vam aprovar la llei de l’autonomia personal on la Carme Garcia va jugar un paper cabdal. I la llei de la memòria no hauria estat si no fos per nosaltres, i l’ajut d’en Carlos Jiménez Villarejo. Va ser la nostra manera de donar les gràcies a una generació com la del Gregori, o la d’en Miguel Núñez. 

Va ser la nostra veu la que va fer que des del primer dia, encara que fos en solitari, reivindiquéssim l’atenció a les rodalies. I vam posar hores, iniciatives, propostes, vam ser tossuts i perseverants, i ens va faltar un Govern sensible, i sobretot ser més forts, perquè en inversions es canviessin les prioritats.  

Si, ens hem fet notar, i reconec que ens cal més força, per girar cap a l’esquerra, per evitar les lleis dels privilegis. A  mi m’ha frustrat, com frustraria a molta gent d’esquerres, veure com en una llei que afectava tant a la vida de la gent, en la llei del mercat hipotecari, ni escoltaven les nostres propostes i com renunciaven a ser exigent amb les entitats financeres. 
En una setmana vaig veure com s’obrien totes les facilitats perquè en el país més endeutat d’Europa hi haguessin hipoteques al consum, que et permetien carregar les teves compres en la hipoteca, per major glòria de les entitats financeres. 

He vist com en una setmana els poderosos votant en despenjar un telèfon, canviant una llei. Per això li diem als escèptics d’esquerres que no es quedin a casa. Aquells que podem votar cada quatre anys no ens hem de deixar perdre l’oportunitat d’influir, d’incidir, de fer que hi hagi contrapoders. 

Per això, l’objectiu d’aquesta campanya és aconseguir recuperar el somni de l’esquerra, i els  accepto que per fer-ho la nostra immensa minoria s’haurà de fer sentir encara més. 

Així, amb aquesta declaració d’intencions de partida començo a desenvolupar la meva reflexió, en un context on el més fàcil seria caure en la subhasta. Malauradament els missatges s’adrecen més a clients o usuaris que no pas allò que som: ciutadans i ciutadanes. 

El que està en joc és quin model de llibertats, quin model social, ecològic i ambiental tindrem. I com responem a un escenari que com a mínim serà més complex. 

Davant de la subhasta, us proposem un compromís, amb un estil, per un  objectiu. 

El compromís: situar la política en el terreny del debat i la deliberació.  I això vol dir no prometre allò que no hem votat o que potser acabarem per no votar al Congrés. Tampoc garantim el miracle del pa i dels peixos; que és allò de més serveis socials rebaixant els impostos als que més tenen. 

L’objectiu: que la campanya electoral sigui un àgora de debat social i no un mercat d’oferta electoral per la compra del vot. Combatent així el tan se val, “em quedo a casa” o “voto amb blanc”. 

L’estil: una altra manera de fer, recuperant els somnis de l’esquerra. El de la justícia, el de l’equitat. Amb il·lusió pels projectes col·lectius. 

Volem per tant passar del blanc i el negre, a la campanya del matís i del color. D’un roig de justícia, d’un verd viu d’ecologia, d’un violeta llampant que ens reconegui diferents i que ens faci iguals. 

Per fer-ho us proposo un esquema. 

En primer lloc saber determinar de què van les eleccions. 
Per descriure després els tres possibles camins a triar. 
Per acabar amb la nostra proposta. La de recuperar els somnis de l’esquerra. 

I tot amb la declarada intenció de poder convèncer que hi ha una via per aconseguir que els propers quatre anys tots els dies es facin polítiques d’esquerres, ecològiques, que avancem cap a la plurinacionalitat. 


1. Per no equivocar-se en les respostes, cal abans que res fer-se la pregunta correcta. De què van les eleccions? I creiem que més que mai van de model. 

Aquesta legislatura, després de 8 anys de governs del PP,  ens ha servit per tornar a respirar. Per tornar a la normalitat democràtica. 

Però ara fa quatre anys mols vam pensar que aniríem més lluny encara. De fet, els passos endavant més decisius han estat amb i per nosaltres: des dels matrimonis homosexuals, fins la derogació del transvasament de l’Ebre, passant per la llei de memòria històrica, o la llei de l’autonomia personal. 
Però tot i els avenços, han deixat el més important per resoldre: l’economia al servei de la gent, l’ecologia com una oportunitat, i avançar cap a un model plurinacional. 

1.a Per això les eleccions van en primer lloc de la resposta al context socio-econòmic:

Perquè en un període de canvi econòmic, els propers 4 anys decidim si després de la privatizació dels guanys responem com s’acostuma a respondre en aquests casos: amb la socialització de les pèrdues o amb respostes justes i intel·ligents. 

Durant aquests anys, hem crescut molt però ha estat un creixement amb els peus no de fang sinó de ciment. Sense guanyar en equitat i profundament insostenible. 

El nostre “miracle econòmic” s’ha basat en molts factors, però en destaquen quatre: la depredació del territori, l’endeutament familiar, salaris que han baixat mentre els beneficis pujaven, i cal que ho diguem, en la suor de molts immigrants. 

S’han fet fortunes personals especulant amb un dret com l’habitatge. I uns pocs han guanyat a la borsa el que molts han perdut cada mes amb el rebut de l’hipoteca.

No tot ha anat malament. Però fins i tot els signes positius han tingut una cara dolenta. En creació d’ocupació ens hem trobat que ha estat amb el peatge d’un excés extraordinari de temporalitat (31% Espanya i 29% Catalunya). I això ens ha empès cap a un model productiu basat en els salaris baixos, sense generar els estímuls per afavorir el canvi tecnològic.

Hem superat a Itàlia en nivell de renda, i ens han anunciat que agafarem a França. I fins i tot hem superat la mitjana europea. Hem crescut com mai, però mentre a Europa el poder adquisitiu dels salaris pujava a Espanya baixa. I mentre en els darrers 7 anys els beneficis empresarials han crescut un 73% (més del doble de la UE), els costos laborals només ho han fet un 3,7%. 

La resposta no pot ser ni el cofoisme del PSOE, el tot va bé i no passa res, ni el catastrofisme del PP. Les grans xifres amaguen una dimensió de la realitat poc visible, la de la creixent dualització i fragmentació de la societat: entre fixes i precaris, amb papers i sense papers, propietaris i hipotecats, en definitiva entre inclosos i exclosos o en risc d’exclusió social. 

La nostra és una visió realista, seriosa, gens frívola perquè ens preocupa de debò la sort de milions de treballadors i treballadores, d’una gent, d’una classe, que existeix. 

I la qüestió és: com posem que el somni de l’esquerra torni a situar l’economia al servei de la gent. Les receptes de sempre, o aquelles que entenen que qui s’ha d’estrènyer el cinturó són aquells que més s’han engreixat. 

1.b. El segon suspens és l’ambiental. 

Si l’economia ha d’estar al servei de la gent per justícia, perquè creiem en l’equitat, perquè som d’esquerres, l’ecologia ha de ser una prioritat encara que només sigui per sentit comú i supervivència.  

És a principis del segle XXI quan encara estem a temps de deixar de ser qui incompleix més amb Kioto en el racó d’Europa on afectarà més el canvi climàtic. Al sistema energètic li estan a punt de saltar les rodes, tal i com afirma el comitè d’energia de l’OCDE, i continuem funcionant com si res. I són els propers anys que haurem de fer tot allò que no s’ha fet en dècades. L’escalfament global de la terra no és una qüestió merament científica i tampoc no és un tema estrictament polític, sinó que de fet és una qüestió moral. Però és que a més, en un país tan ineficient energèticament com el nostre, on 10 de cada unitats energètiques provenen de l’estranger, si comptem amb l’urani, continuar amb el mateix model de desenvolupament, amb el mateix model d’infraestructures, renunciar a definir estratègies d’estalvi i eficiència, no és només immoral, com diu Al Gore, es estúpid. Fer que l’ecologia no estigui en el centre de l’acció de Govern és immoral i és estúpid.   

I tot i que s’ha assumit el discurs del canvi climàtic com un problema, les polítiques han estat massa continuistes.   Les emissions tornen a créixer, i més que tripliquem el permès per Kioto i la intensitat energètica d’Espanya (l’energia que necessitem per produir una unitat de PIB) està 15 punts per sobre de la UE. 

I les conseqüències no són tan sols ambientals. 

	Són sobre la salut. A Espanya moren 16.000 persones l’any per problemes relacionats amb la contaminació.
	Són sobre l’economia. La dependència del petroli, fa que per cada dolar que puja el barril bren les transferències de capital d’Espanya a les monarquies del golf ascendeixi a 800 milions d’euros. I en 4 anys ha passat de 40 dolars a més de 100. 
	Un exemple il·lustra la crisi de model: hem presumit de ser el país d’Europa amb més kilòmetres d’AVE i ens hem oblidat de les infraestructures que s’agafen cada dia i que serveixen per viure i per anar a treballar. 





En aquests moments els tres grans debats ambientals que tenim, tots trets estretament relacionat, són: la sequera, el canvi climàtic i la política d’infraestructures amb les inversions de la Disposició Addicional Tercera i el Pacte Nacional d’Infraestructures. 

Aquestes eleccions haurem d’optar: i el sentit comú diu que necessitem d’un model basat en l’estalvi, l’eficiència energètica, la gestió de la mobilitat basada en el transport públic i la reforma ecològica de l’economia. I l’altre opció és la del negoci rodó per les elèctriques; el fer infraestructures viàries com si estiguéssim a l’any 1980 i el petroli fos il·limitat i barat, i el transvasament, per molt que aquest no garanteixi el subministrament.  

En aquestes eleccions decidim: desarrollisme o futur. Gris o verd. 


1.c. Més drets per ser més lliures

El tercer element sobre el de què van les eleccions és si en aquestes eleccions ens juguem si continuem avançant en drets i llibertats per ser més lliures.

I no ens pot valer amb una actitud conformista. Davant del descarament de la dreta eclesiàstica, necessitem de laïcitat. I es que el fracàs de la política del Govern amb la jerarquia eclesiàstica és clamorós: ni el manteniment i ampliació dels privilegis econòmics, ni l’abandó de compromisos del programa de 2004 del PSOE (avortament, eutanàsia...) han servit de res.  És escandalós que l’església més rància, que no els cristians, vagin 30 anys per enrere del model de societat vigent però un govern d’esquerres no es pot permetre el luxe de fer el mateix. 

I laïcitat i republicanisme cívic es tradueix en que la llei no continuï anant darrera de la societat, permetent que la dona decideixi sobre la seva sexualitat; i que les persones puguem decidir com morim. I per fer-ho ens caldrà no només discutir-nos amb els bisbes les vigílies electorals, sinó aconseguir resoldre una de les assignatures pendents de la transició com el manteniment dels privilegis de l’Església. 

Davant del descarament de la dreta política, amb discursos que fan jugar-nos la convivència, no es podrà ser contemporitzador. Si els inmigrants poguessin votar, segur que ni el senyor Duran ni el senyor Rajoy s’atrevirien a fer un discurs tan perillós. I la resposta no pot ser només la indignació, sinó el d’igualtat de drets i d’obligacions.  


1.d. Model d’estat

Però a més, aquestes eleccions es realitzen a 30 anys de l’aprovació de la Constitució. Trenta anys són molts i, és evident, que malgrat l’avenç positiu de l’aprovació dels nous Estatuts, l’articulació territorial de l’Estat no ha donat resposta a les aspiracions de les nacions que composen l’Estat ni ha definit un model coherent de caràcter plurinacional. 

En aquestes eleccions decidim si es tanca a pany i forrellat el debat sobre model d’Estat, o si traslladem que volem quelcom tan senzill com el reconeixement de la realitat plurinacional. Que no transigirem amb sectors que ens diuen que hem de complir les lleis quan ells es neguen aplicar el nou Estatut: competències reconegudes per la llei i que formen part del bloc constitucional. 

Per això creiem que ens tocarà aprofitar les eines. I l’eina serà el desplegament de l’Estatut i la continuació de les reformes territorials que han de servir per dir que voldrem una reforma de la CE a fons i només per solventar els problemes successoris de la Corona

I aquí haurem d’expressar una voluntat ferma i exigent, sense caure en el seu parany, del tot o res, per quedar-nos en el res. 


Conclusió sobre el de què van aquestes eleccions

Aquests quatre anys hem avançat. Veníem d’una societat fracturada, on la crispació era el denominador comú. Però al costat de la tornada a la normalitat democràtica hem de dir que no hem fet els deures. Com que creixíem molt, no van voler canviar les pautes del nostre model de creixement. Com reformàvem Estatuts no calia avançar cap a l’Estat plurinacional. Com havíem fet passos en drets i llibertats, perquè incomodar a l’església. 

I ara les eleccions. Almenys per a molta gent d’esquerres van d’això. Van sobre com fem que l’economia estigui al servei de la gent, que l’ecologia sigui una oportunitat, que tinguem més drets per ser més lliures, i que per a fi, ens puguem reconèixer en un estat plurinacional. I aquí tenim tres possibles camins a triar. 


2. Els camins a triar

Un canvi de cicle econòmic obliga. I una constitució de 30 anys també. I la qüestió és si en un moment com aquest, l’encertarem o ens tornarem a equivocar. 

O optem com a punt de partida per les solucions com a principis dels noranta, amb més desregulació del mercat de treball, privatitzacions i retallada de les prestacions socials. O és possible que tingui una sortida progressista, sabent que la situació és diferent, i que ho podem fer millor. I aquest cop, si ens equivoquem de camí qui l’acabarà pagant seran els més febles. 




2.a. El camí de la dreta
La primera de les opcions, el camí de la dreta, l’expressava com ningú a qui han posat de ministrable d’economia el del PP, el sr. Pizarro, “Si l’empresa no crea riquesa, si no genera beneficis, misèria per a tothom”. Això ho diu qui cobrava 5.800 vegades el salari mínim interprofessional, i qui ara s’ha posat en política per consolidar els seus privilegis. 

La dreta té un principi bàsic: “primer reactivem l’economia i després ja repartirem a riquesa”, l’excusa que ja s’ha utilitzat per a baixar els impostos a aquells que més tenen. Continuaran posant tots els ous a la cistella de la construcció, sense adonar-se’n que l’economia del 2008 es reactiva amb més serveis socials, que suposen més igualtat i més ocupació, i no amb més ciment.  

La seva opció és clara: que hi hagi competència i conflicte en el repartiment dels serveis entre els més desafavorits. Només així s’explica el seu discurs envers la immigració. La política de la dreta, del PP i de CiU, és la dels contractes d’integració o per punts, els carnets de bona conducta, és l’exclusió, amb un segell clarament classista. El signaran els executius estrangers de les empreses o els cracks futbolístics?  Volen els immigrants com a mà d’obra barata i clandestina, però no com a ciutadans de ple dret. El seu model de bon ciutadà és el d’un home, de classe mitja-alta, castellanoparlant i catòlic. 

Però aquesta opció; la més salvatge, no s’acabarà imposant. El seu caràcter extrem expressa nervis perquè saben que perden. Només pels nervis de saber que perden, s’explica que s’hagin llançat a fer de dreta populista i extrema, perdent tot espai de centralitat. Renunciant al que fins fa unes setmanes havien intentat, no despertar l’electorat d’esquerres.  

En front d’aquests valors de la dreta, autoritaris, classistes, espanyolistes, uniformitzadors , productivistes, masclistes i clericals; es contraposen els valors d’esquerres: republicans, laics, solidaris, feministes i pluralistes de les esquerres. Però malauradament, l’oferta del PSOE ens situa massa en la resposta probable. Cristal·litzant allò d’una ...


2.b. Opció per anar fent

I és que aquesta és la segona opció. Ens preocupa que massa sovint Zapatero, el PSOE, es situï en un terreny entremig, difús, en un suposat centre que en realitat no existeix. En temes com l’avortament, l’eutanàsia o la laïcitat que ja no apareixen en el programa electoral. O en un model d’Estat que donen per tancat. O en la política d’infraestructures. O competint ara amb el PP, per veure qui dels dos és més favorable a les il·legalitzacions de partits polítics. 

Però on aquesta indefinició el més greu està en el terreny econòmic, especialment en la política fiscal. Criminalitzar els impostos és renunciar a l’instrument més potent que té la gent treballadora, les classes populars i mitges perquè la riquesa no quedi en mans dels de sempre. 

Com és possible des de l’esquerra prometre una reducció lineal de 400 € o la supressió de l’impost de patrimoni, o treure’s de la xistera un xec de 2500€ pel naixement d’un fill?

Com podem tenir governs  d’esquerres que presumeixen de tenir superàvit pressupostari quan tenim dèficits socials i ambientals estructurals. Presumir de superàvit pressupostari és un luxe escandinau.  



Més enllà de l’electoralisme d’aquestes mesures el que és més preocupant és que es situen en el terreny de joc de la dreta: el de les rebaixes fiscals. No diguem des de l’esquerra el que vol sentir la dreta. I sobretot, no fem des de l’esquerra el que ja fa la dreta.

Són mesures amb un gran cost pel pressupost públic però inútils des del punt de vista social. Amb els 5.500 M d’€ que es deixaran d’ingressar el primer any d’aplicació de la retallada dels 400 € es podria crear les infraestructures socials que realment necessitem: un programa per universalitzar les escoles bressol, finançar la llei de la dependència, avançant els terminis de la seva aplicació o incrementar les pensions més baixes. 

És quan la dreta es descara i l’esquerra no confia en ella mateixa, que s’explica que avui, l’Estat Espanyol sigui potser el lloc del planeta que més rebaixes d’impostos s’han promès. Malauradament acaben optant per sortides molt poc realistes. Solucions de vaques grosses (rebaixar impostos) quan la vaca s’està aprimant. 

A més del Vaticà, l’altre Estat o es continua creient en el miracle del pa i dels peixos és el nostre: menys impostos i més serveis socials. Però no és possible. No es poden tenir serveis suecs amb impostos llatinoamericans. 


2.c. Recuperar el somni de l’esquerra

En aquest context, hem de reivindicar un tercer camí, el de recuperar el somni de l’esquerra. Entendre que un canvi de cicle econòmic és l’oportunitat per fer allò que està pendent: una economia al servei de la gent. Fer de l’ecologia una oportunitat. I que els 30 anys de constitució o el desenvolupament estatutari és l’oportunitat per començar a reconèixer-nos. 

Tenim una renda per càpita igual que la mitja de la Unió Europea, el problema el tenim amb un Estat del Benestar escarransit, amb 7 punts de diferencial en despesa social, i estem en cinc punts per sota en pressió fiscal. A més, a casa nostra qui paga, són bàsicament els treballadors, els assalariats, mentre que a Europa paguen més les rendes de capital. 

I la qüestió és, qui ens demana que baixem els impostos als que més tenen, o que tinguem superàvit quan hi ha tanta gent que no arriba a fi de mes?; els ciutadans clamen per rebre 400 € pel seu vot? O seria millor que des de l’esquerra, abans d’acabar d’instal·lar-nos en la cultura del xec optéssim per ampliar drets. 

Per això proposem que l’esquerra confiï en ella mateixa. En una campanya en que els conservadors fan de dreta populista; els lliberals de dreta dura i els socialdemòcrates de lliberals, el que ens toca fer a nosaltres és ser els defensors dels somnis de l’esquerra. Mentre en altres latituds gent com Obama parla de classe obrera, o l’expresident Prodi li deia a Berlusconi que no podia suprimir l’equivalent al nostre impost de patrimoni, aquest paper a casa nostra ens ha tocat jugar-lo als més petits. 

Per això hem titulat aquesta conferència: l’Estat de Benestar Ecològic, una idea manllevada de la socialdemocràcia sueca. 

Els somnis de l’esquerra necessiten de l’ambició efectiva, de realisme exigent. I ho farem, encara que sigui anant un xic contracorrent d’aquells que pensen, com descriu Habermas, “que vivim en un món on la moral és substituïda pel càlcul del benefici econòmic”. Val la pena.   



Per la nostra proposta per la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat, tenim una paraula:  redistribució. Redistribució solidària de la riquesa, distribució de les oportunitats, del poder polític en el territori, distribució justa del temps entre homes i dones, distribució dels recursos naturals entre generacions.

I per fer-ho realitat reivindiquem el model social europeu, que continua ben viu: que asseguri l’atur, la vellesa i la malaltia. Però un model que cal que s’adapti als canvis socials i a les noves necessitats. 

Ens cal fer front les noves desigualtats: les de classe, però també de gènere, etnicoculturals, d’edat, familiars o les d’accés a les noves tecnologies. 

I necessitem més que mai un model que actuï quan el mercat desregula. Que redueixi desigualtats. Que faci del medi ambient una oportunitat, i no que es mostri impassible davant els nous riscos que es deriven de la crisi ecològica.  

Es tracta al cap i a la fi de posar les bases de la transició cap a una societat socialment justa i ecològicament sostenible. La transició del creixement econòmic al desenvolupament humà sostenible, com subtitula l’Enric Tello un dels seus llibres. 

I tenim una societat amb la maduresa i els recursos suficients per tornar a parlar del somni i la realitat d’una societat solidària, emancipada, sense opressió ni dominació, on els projectes de cadascú es puguin realitzar. 

Les cinc idees força de la nostra proposta són: canvi de model productiu, drets socials per la plena ciutadania, una societat d’homes i dones igual i diversa, una economia ecològica i l’Estat federal plurinacional.  

Per recuperar el somni de l’esquerra. 


2.c.1. Ens cal un canvi de model productiu cap una economia del coneixement. 

Perquè les propostes necessàries només les plantegem nosaltres. 

I això vol dir receptes diferents. I en comptes de rebaixes fiscals fins l’infinit, dir que el cal són desgravacions per inversions en R+D, per ocupació estable, o per inversions en medi ambient. 

Un canvi cap a un model productiu que ens faci aconseguir recursos d’aquells que aporten menys. I si les entitats financeres guanyen més amb l’endeutament només nosaltres podrem posar damunt de la taula que hagin de pagar més impostos per fer més polítiques per l’accés a l’habitatge. 

Serem nosaltres qui plantejarem la necessitat de millorar la capacitat adquisitiva, els salaris dels treballadors i combatre la temporalitat. Per això volem pujar el SMI fins el 60% del salari mitjà, tal com estableix la Carta Social Europea, que actualment està al voltant de 1000 €. I recuperar la causalitat de la contractació. 

Plantejarem que ens cal la participació dels treballadors en les empreses, en les decisions estratègiques i en l’organització de la producció i del temps, amb una llei de participació dels treballadors a les empreses. 

I direm obertament que les rendes altes i que les rendes de capital hauran de pagar més impostos perquè sense els recursos suficients no podrem convergir socialment amb Europa... 



2.c.2. Abordant com a segon repte els drets socials per la plena ciutadania. 

Drets que suposaran més equitat, però també més ocupació en una economia dels serveis. 

Les nostres propostes poden ser menys efectistes, però son més efectives. I fan més lliures a aquelles parts de la nostra societat que carreguen totes les insuficiències del nostre model. Avui les dones, i especialment les dones d’una determinada generació (de 45 a 65 anys) són les que han tingut cura dels fills, ara en tenen dels pares o sogres malalts i dels néts.   

Perquè podem abordar una política d’universalització de drets:  

	Inclusió social per eradicar la pobresa, amb una política de millora de les pensions més baixes, incrementant la pensió mínima contributiva fins situar-la prop del SMI, unificar i millorar totes les pensions no contributives, creant una Pensió Bàsica Universal per sobre de l’índex de suficiència. I una renda mínima garantida per totes les persones amb ingressos per sota del llindar de la pobresa.  


	Desplegament de la llei de la dependència amb els recursos adients. I no fent que aquesta llei per la manca de recursos, i no pas per ser una mala llei, acabi esdevenint la llei de les tres hores, la llei que dona per tres hores d’assistent. 


	On puguem parlar de la universalització de l’educació 0 a 3 anys.


	 I on abans de tornar a treure el talonari, com va fer ahir en Zapatero, fem polítiques des del rigor. Amb una transferència Familiar Directe i Universal. Una prestació econòmica entre el 20 i el 25% de l’SMI per a totes les famílies amb fills/es de 0 a 16 anys. 


	Això, i una llei dels llei dels usos del temps per fer compatible la vida laboral, la vida familiar i l’oci. On reduïm la jornada de treball en el país que més hores es treballa, on incrementar el permís de maternitat i de paternitat fins a 6 i 3 mesos, on abans que un altre ‘més xecs’ promoguem les reduccions per atenció als fills fins als 12 anys o per atendre a familiars, excedències que han de tenir la consideració de jornades a temps complert. 


Aquests canvis, en un Estat del Benestar ecològic, ens permetran feminitzar al societat; passant per un altre ús del temps, en una societat està organitzada al voltant de la feina, no de la vida, al voltant del treball productiu. Ens ajudarà a fer que aquesta feina repartida de forma tan poc equitativa quan entrem a casa, 23 hores per les dones, 7 pels homes, comenci a canviar. 

I haurem de ser capaços d’eixamplar drets per ser més lliures. I aquí haurem de legalitzar allò que la societat ja ha assumit amb normalitat. 

	Dret a morir amb dignitat.
	I no acceptant això del “tornar a obrir un debat” sobre el que es un clam. Que l’avortament ha d’estar fora del Codi Penal, i que hem d’aprovar una llei de terminis ja.  


En el marc d’aquesta plena ciutadania, front el discurs sobre la immigració que atia les desigualtats, que fins i tot genera odi, haurem de recuperar una exigència tan republicana: 

	Iguals obligacions i igualtat de drets. El millor antídot contra un discurs xenòfob es que al final et puguin castigar electoralment aquells que menystens.

 
I per descomptat, per assolir aquesta ciutadania, no podrem acceptar que es continuï contemporitzant, sense avançar cap a un Estat laic i aconfessional. 

Per avançar en drets, i fer que l’economia estigui al servei de la gent...

2.c.3. Haurem de fer que l’ecologia sigui la millor resposta davant d’un canvi de cicle econòmic. 

El futur de l’economia és l’ecologia. I el país amb més dependència energètica amb l’exterior d’Europa, el més ineficient, no es pot permetre el luxe que el medi ambient sigui un toc decoratiu i anecdòtic. I haurem de proposar una economia ecològica, amb revolució verda inclosa. Per fer-ho tindrem l’avantatge d’haver guanyat la batalla contra els escèptics, els que deien que el canvi climàtic no existia, però entendre-ho vol dir actuar. I és que combatre el canvi climàtic pot costar l’1% del PIB mundial, no fer-ho costa vint vegades més!

I davant el que és imprescindible i les ocurrències de plantar 14.000 arbres per hora, o la renúncia a ni tan sols posar un ecocèntim a la benzina hi ha un abisme. PP i PSOE demostren no haver assumit el repte del canvi climàtic. 

En aquests propers 4 anys som els únics que podem aconseguir situar el medi ambient no com un eslògan, sinó com una prioritat. I això s’haurà de traduir en quatre grans lleis. La de l’estalvi energètic, la llei de renovables, la llei de mobilitat i la de fiscalitat ambiental. 

Així, farem de l’ecologia un eix en les respostes a una situació de canvi de cicle econòmic. 



Així, front els que plantegen per sortir de l’atzucac només obra pública, potser haurem d’explicar que el que en cal és un gran pla d’adequació energètica dels edificis, que permeti un aterratge suau en el món de la construcció i a més ser més eficients. 

Farem realitat el que hauríem d’haver fet fa anys. Una llei d’estalvi i eficiència faci pagar la llum en funció d’acord amb una nova cultura de l’energia, amb gestió de la demanda, i no en funció del negoci rodó de les elèctriques.  

Creurem en l’impuls de les renovables, i d’una llei que doni estabilitat al sector, l’oportunitat de ser els líders planetaris en un tema tan cabdal. 

Posarem com a condició una reforma fiscal verda, i no amb l’objectiu de recaptar més, sinó de canviar hàbits perquè la nostra economia tingui un creixement més sa. Fent que es pagui en funció del que es contamini. I recaptant amb la funció d’invertir en estalvi, eficiència, millora de la productivitat al cap i a la fi. 

I en infraestructures posarem com a condició aprendre dels errors comesos. Tan sols nosaltres podrem garantir, més enllà de les promeses electorals, una reorientació de models. Ens caldrà passar de la física del formigó a la química de la mobilitat. I això voldrà dir, independent de les diferents opinions que es pugui tenir sobre l’AVE, que el primer haurà de ser el tren que agafem cada dia. L’important no haurà de ser la velocitat que agafem, sinó quant triguem i quanta gent comuniquem. I en aquest context farem una aposta, ecològica, econòmica i industrial. I al igual que hi ha regions d’Europa que volem liderar la indústria aeronàutica, des de Catalunya puguem liderar la indústria de més futur i projecció al món; la indústria ferroviària. 



2.c.4. Un Estat federal plurinacional.

Perquè tot vagi bé, des d’ICV-EUiA, garantirem la veu del catalanisme d’esquerres a Madrid. Aquest quatre anys hem tingut una veu pròpia, catalana i catalanista, i la continuarem tenint. 

Ni aplaudirem, ni encara menys votarem cap intent recentralitzador, sigui en reformes legals, o en les més altes representacions de l’Estat. 

Serem els únics que anirem al Congrés, creient-nos l’Estatut, exigint el seu desplegament, i sense dependències. I aquest paper no el podrà jugar aquells que no tenen veu al Congrés, ni els que no creuen en l’Estatut; ni gent com la de CiU, en una campanya on prima la seva ànima conservadora per davant de la seva vessant nacionalista.

Mai com aquestes eleccions el catalanisme d’esquerres es pot identificar amb una força com ICV-EUiA. Defensarem a Madrid el mateix que diguem al Parlament. Si a Catalunya demanem un model de finançament, ho votarem a Madrid. I si hi ha ministres que menyspreen a Catalunya, no se’ns cauran els anells per treure’ls-hi targeta vermella i expulsar-los del camps. 

Per això direm que volem un calendari per complir la llei, per desplegar l’estatut. Perquè sabem que un PSOE amb masses temptacions recentralitzadores, pel seu compte no ho farà. I el nou model de finançament serà el primer dels reptes. 

I farem del seu desplegament, amb les 40 competències pendents, un instrument per canviar la qualitat de vida de la gent, però també una punta de llança per canviar les formes de fer i de ser de l’Estat. 

Però a més anirem amb una ferma voluntat d’explicar que les nostres aspiracions no s’esgoten en l’Estatut. Que som i que creiem que la millor manera de ser i estar és amb el reconeixement d’un Estat plurinacional. Explicarem que per nosaltres no passarà una reforma constitucional cosmètica, i que aspirem a una reforma a fons que reconegui allò que som; un Estat plurinacional, i on es pugui incorporar aquest dret a decidir. 

Que l’economia estigui al servei de la gent, que l’ecologia sigui vista una oportunitat, que avancem cap a un model plurinacional, depèn com mai de la nostra força, de la nostra campanya, dels nostres resultats.  

3. Conclusió: 

Tinc la sincera impressió que l’impuls reformista de Zapatero s’esgota en 400 euros; que per tornar del Gobierno de Espanya a l’Espanya plural no li hem de donar un altre xec en blanc; crec que la única manera que el president del Govern “no ens falli” és tenint la força perquè no tingui marge per tornar-nos a fallar. I que cap dels reptes que tenim per davant canviaran en funció si en Zapatero li treu a en Rajoy en comptes de 10, 15 o 20 diputats, sinó en funció de la nostra presència, la de l’esquerra catalanista i l’ecologista.

I el que decidim és, és si optem per l’anar fent, amb un retorn als gir cap al centre dreta. O si optem per un gir cap a l’esquerra, amb l’ecologia com oportunitat. 

Fins al darrer dia en diran que aquesta és una tria entre el PSOE i el PP, entre el blanc i el negre. I el problemes es que si tothom s’apunta acabarem confosos en el gris d’un model de bipartidisme imperfecte, que provoca l’empobriment de la vida política. Un empobriment que explica aquests programes tan intercanviables en matèria fiscal o en polítiques d’infraestructures.  

En aquest escenari: la nostra proposta és clara, recuperar els somni de l’esquerra. 

ICV-EUiA no especularem amb el vot dels electors. No acceptarem el fals dilema de molta gent d’esquerres entre PP i PSOE. El vot a ICV també serveix contra el PP. 

En canvi el vot al PSC pot acabar sent contrari a la gent d’esquerres i als interessos de la gent d’esquerres si el PSOE pacta amb CiU

Nosaltres barrarem el pas a la dreta. Però a totes les dretes. A PP i a CiU. I això ni tots els candidats ni totes les candidates ho poden dir. 

Però a més garantirem polítiques d’esquerres. Ho farem tot perquè tots els dies dels propers 4 anys, els propers 1460 dies, siguin tot ells dies d’esquerres. Farem tot perquè s’acabi això d’un dia polítiques amb nosaltres, per al dia següent pactar les lleis dels privilegis.  

Nosaltres som dels que ens continua rebel·lant que l’esperança de vida d’una persona sigui diferent en funció del barri on s’ha nascut, si és el Raval o Pedralbes. Ens preocupa que no preocupi el medi ambient. I no som dòcils, dient que continuarem “dialogant sobre l’avortament” quan una dona, després d’haver avortat es cridada a declarar, com si estiguéssim a l’Espanya dels anys 60.  

I si el que volem garantir un gir d’esquerres necessitarem més força. Més força perquè Zapatero miri a l’esquerra. Si Zapatero no vol polítiques de dretes que no pacti amb CiU.  


I tenim l’imprescindible per fer-ho. Propostes justes, lògiques i valentes. L’actitud exigent envers al govern Zapatero. I la dosi de responsabilitat, una manera de fer que permet que encara tinguem ponts oberts per continuar influint. Ara ens cal més força. 

La nostra crida és a la motivació de la Catalunya exigent. No volem apel·lar al pessimisme, a l’emprenyament, perquè és erm. Ni ens apuntarem tampoc a un optimisme ingenu o seguidista. 

L’actitud que necessitem en aquests moments és l’exigència. Una exigència raonada, tranquil·la, però valenta; constructiva quan cal i crítica quan és necessari. L’exigència és allò que Catalunya necessita, perquè el que exigim és just. 

Parafrasejant Albert Camus: “rebel·lar-se és existir”. El 9 de març cridem a la rebel·lia de totes aquelles persones que comparteixen amb nosaltres el bell somni de l’esquerra d’una societat i un món més just i igualitari,  lliure, solidari i sostenible.

Tenim la convicció, l’energia, la determinació de fer-ho possible amb el vostre suport. 

Moltes gràcies.




