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N U E VA S  E C O N O M Í A S  Y  R E C U R S O S  N O  R E N O VA B L E S
En las publicaciones que agrupaban a las ponencias de los ciclos de debate anteriores que había promovido el Grupo
Catalán del Capítulo Español del Club de Roma, se hacía referencia al impacto de la crisis económica en los temas
que son objeto de controversia en la opinión pública. Y que debido a la gravedad y persistencia de ésta han hecho
girar a éstos alrededor de las consecuencias económicas y sociales que se han sufrido y se sufren. Pero sin que
ello supusiera olvidarse de otras facetas de la realidad circundante. Lo que ha permitido abordar también temas
tan variados como los conflictos y oportunidades de esa relación personas-naturaleza, su concreción local, o rela-
tivos a los horizontes de la biodiversidad y de las nuevas visiones con que se quiere interpretar actualmente la Na-
turaleza. Asimismo, en un momento en que las sociedades avanzadas parecen caminar hacia la laicidad, se valoró
también qué significa hoy día lo religioso, qué incidencia jurídica significa o cuáles pueden ser los horizontes de
una ética mundial, entre otros temas. Temas, además que atañen a la sostenibilidad en sus múltiples facetas, nin-
guno acaba siendo ajeno a las perspectivas medioambientales ni a los límites y dificultades de la cohesión social.

Tales temáticas venían a confirmar la pretensión del Club de Roma desde su creación por no relegar ningún tema.
Ni olvidar que cualquiera que se escoja cabe referirlo al resto de problemas e interrogantes que siguen entorpe-
ciendo la consecución del desarrollo humano al alcance de todos.

Y es que desde que se empezasen a configurar las diferentes Asociaciones Nacionales del Club, éste las ha seguido
estimulando para que trabajen también en estas líneas no económicas desde cada problemática particular. Sin olvidar,
claro es, que la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles y exige pensar cómo ac-
tualizar las más variadas actividades humanas en ese horizonte de sostenibilidad e incesantes cambios globales.
Entre los que no serían nada desdeñables la aparición y asunción de nuevos valores y nuevas pautas culturales.

De ahí que el Club de Roma esté promoviendo el desarrollo de programas de debate alrededor de cuatro ejes te-
máticos. A saber: los valores de las sociedades del Siglo XXI, las oportunidades de unas nuevas maneras de producir
y consumir, el futuro del trabajo y las dificultades que habrá que sortear para una gobernabilidad global. Valores,
nuevas economías, trabajo y gobernabilidad son, así, un marco de referencia para configurar los debates en los
que se combinen las expectativas locales con los condicionantes globales. Y que hablan, unas veces, de las difi-
cultades para transformar los sistemas productivos y, otras, de las limitaciones que impone la creciente escasez
de recursos no renovables.

En los debates que ha realizado en estos dos últimos cursos el Grupo Catalán se ha tratado, por tanto, de explorar
las posibilidades que encierra la economía social. Que tiene que moverse en medio de una creciente competencia
de los mercados pero sin olvidar, en ningún momento, su decidida voluntad de contribuir a la cohesión social y a
la calidad humana. Y se han combinado tales análisis con las consideraciones que caben plantearse alrededor de
ese recurso tan esencial para la vida y el desarrollo humano como es el agua. Combinando, además, las expecta-
tivas de la cooperación en la esfera del agua, según la iniciativa de Naciones Unidas en esta materia, con la adver-
tencia de los riesgos derivados de este recurso o las posibilidades locales del mismo.

En todas las sesiones, que ahora se recogen en este nuevo volumen de ponencias, y al igual que ocurriese en los
que le precedieron, se pueden atisbar las múltiples encrucijadas sobre las que habrá que definirse y también las
muchas esperanzas que se abren si se acertase en la elección de los caminos a seguir. Se tienen, como se vuelve
a resaltar en estas páginas, las capacidades necesarias para afrontar los retos del presente. Ahora solo falta la
aplicación decidida de las voluntades en favor del bienestar de cualquier persona. De modo que con ello se afiancen
las señas de identidad solidarias de la calidad humana a la que se aspira.

Edició patrocinada per:

EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Y SU GRUPO CATALÁN

El Club de Roma, que se autodefine desde su creación en 1968 como
una no organización, busca contribuir, a través de sus debates, a
impulsar los múltiples cambios que la Humanidad precisa para su-
perar las diferentes encrucijadas en que se encuentra y que de ellos
se hagan eco las diferentes Asociaciones Nacionales que se han ido
creando para dar difusión a sus resultados.

Así, desde que se crease la primera de ellas hace más de cuarenta
años, las asociaciones o Capítulos Nacionales se han aprestado a
contribuir a las actividades de la iniciativa que promovieron Aurelio
Peccei y Alexander King desde su primera reunión en la Academia
Lincei de Roma. De esta forma algunos de los miembros de estas
Asociaciones participan, a título personal, en las acciones, análisis
y debates que el Club emprende, pero también promoviendo activi-
dades en sus propios países, de forma que se difundan las iniciati-
vas y se popularicen los Informes y debates del Club de Roma.

La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de Roma no
responde, como corresponde a esta singular no organización, a los
esquemas clásicos de otras organizaciones internacionales. Ya que
la misma se sustenta en esa participación activa en los debates y
en la promoción de nuevos temas e ideas, para incidir en las trans-
formaciones y hábitos sociales a favor del desarrollo humano, sin
que tengan que acomodarse a instrucciones surgidas desde el Club,
pero sí al espíritu de sus debates.

En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Español del Club de Roma,
que ha tenido una participación muy relevante en la propia historia
del Club de Roma y que se ha podido y se puede personalizar en que
el primer Presidente del Capítulo Español, Ricardo Díez Hochleitner,
ha sido durante muchos años Presidente del Club de Roma y ahora
preside el Consejo Asesor del mismo. Con él han compartido la presi-
dencia del Capítulo Español Pere Durán Farell y Jesús Moneo, suce-
sivamente. Actualmente es Isidro Fainé el que desempeña tal
presidencia. El Capítulo, a su vez, ha procedido a promover Grupos
Autonómicos, siendo el primero de éstos en constituirse el Grupo Ca-
talán en 1987. Asimismo en el 2012 ha promovido la creación de la
Oficina del Club de Roma en Barcelona para el Mediterráneo, que es
la primera iniciativa de este tipo que pone en marcha el Club de Roma.

El Grupo Catalán, que ha impulsado los más variados ciclos de de-
bates, representa, junto a los otros Grupos del Capítulo Español, una
referencia en su funcionamiento y coordinación con los temas de
interés del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación de sus de-
bates y también el importante papel que ha jugado a la hora de
hacer del Capítulo Español una referencia para otras Asociaciones
Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelantado a la
hora de abrir los debates del Club de Roma en toda su amplitud,
yendo más allá de las temáticas más conocidas y relacionadas con
la sostenibilidad de los recursos no renovables, para adentrarse a
considerar todos aquellos otros aspectos que configuran el desarro-
llo humano y la calidad colectiva en el mundo actual, como es el
caso de las ponencias que se recogen en este volumen.
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EL CLUB DE ROMA

Desde que el Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma se
dedicó a publicar, de forma periódica, sus debates, ha venido resal-
tando que el Club de Roma es una asociación de personalidades de
muy diversa procedencia, pero unidas alrededor de la voluntad de
trabajar a favor del desarrollo humano. Esta voluntad fue el motivo
que movió a su creación en la romana Academia Lincei y ha seguido
siendo el alma de la asociación desde que fue creada en 1968 por
Aurelio Peccei en la Ciudad Eterna. Se constituyó, así, como un centro
de debates y pensamiento sobre los problemas globales de la Huma-
nidad. Ya que en sus objetivos estaba y está ser un centro de inicia-
tivas y análisis para conocer mejor cómo encarar los retos que se
viven en el mundo moderno y las capacidades que se tienen para con-
figurar la calidad humana para todos los pobladores del Planeta Azul.
De esta forma y desde aquel momento fundacional, ha participado,
o ha sido el promotor con sus Informes, en las múltiples controver-
sias que atañen al desarrollo humano. A la vez que ha visto cómo
su metodología –global, holística, multidisciplinar y a largo plazo–
se ha ido asumiendo por la opinión pública y por numerosas insti-
tuciones para el análisis de los problemas complejos que atañen al
género humano y a sus relaciones con la Naturaleza.
En el Club de Roma se integran poco más de un centenar de perso-
nas, a las que une una especial manera de enfocar las más variadas
disciplinas. Y que participan, de una forma libre y nada estructu-
rada, en los debates que el Club estimula. Esta no organización, no
emite informes propios, pero sí promueve que especialistas, cientí-
ficos y figuras relevantes le remitan informes sobre los más varia-
dos temas. A los cuales les sugiere, antes de su elaboración, que en
los mismos se analicen los temas con esa visión multidisciplinar
aludida, con una perspectiva que mire más allá de las urgencias in-
mediatas y sin olvidar las múltiples interdependencias que inciden
en cada asunto. Y que propongan apuntes para su solución, pues
no solo se trata de describir la problemática mundial o local, sino
también el estimular la resolútica, en la que se integrarían las so-
luciones que se vean como plausibles, y con las que se pudiese
avanzar hacia nuevos escenarios del desarrollo humano.
El Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de las
personas para ser dueños de sus destinos y con una no menor con-
fianza en que los avances científico-técnicos se apliquen a favor de
todos, fue uno de los primeros en preocuparse por las relaciones de
la Humanidad con la Naturaleza y en propugnar un uso prudente de
los recursos a disposición de todos y que hay que preservar para
las generaciones futuras. Por ello y más allá del Informe que le puso
en el primer plano de la actualidad y que se convirtió en una de las
referencias por las que se le conoce (Los límites del crecimiento.
1972) ha abordado temas relacionados con la educación, la eficien-
cia energética, la pobreza, el futuro del trabajo, la integración de las
personas discapacitadas, la gobernabilidad y el impacto del cambio
tecnológico. Asumiendo, en todos ellos, su lema de pensar global-
mente para actuar localmente, como forma mejor para construir la
calidad humana de la que hablase su fundador. Y que hay que ha-
cerla realidad a través de la solidaridad y el compromiso personal
y colectivo con la gestión del futuro que tienen todos los miembros
de la familia humana.
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PRESENTACIÓ

En el Curs 2013-2014 s’ha concretat l’evidència del camí con-
fluent entre el Club de Roma i la Fundació ”la Caixa”.

Des de l’abril del 2013 el Palau Macaya acull la seu del Club de
Roma a Catalunya de forma coherent i sinèrgica amb els objec-
tius del Centre i la Fundació.

Macaya és un espai per a la reflexió i el diàleg entorn a tot el
que afecta al desenvolupament humà en coincidència amb els
objectius del Club. Només el diàleg i el preguntar-nos sobre els
grans temes que ens atenyen com a societat, com a ciutadans,
com a persones ens permetrà fer hipòtesis prospectives de
futur. Per avançar socialment hem d’escoltar els experts, obser -
 var models exitosos d’intervenció social, parlar-ne amb els
agents socials implicats, analitzar la realitat... fer propostes ex -
perimentals. I ho hem de fer en un entorn de diàleg respectuós,
amb una disposició col·laboradora, de coproducció de conei-
xement i propostes, sabent que el protagonisme el tenen els
problemes socials que volem tractar i no els qui facilitem aquest
treball.

Així ho fa el Club de Roma i bona mostra és el recull de les
ponències 2012-2013 que els oferim.

Presentar-los les 6 ponències sobre Economia Social des de la
vessant del tercer sector social i les tres sobre la Cooperació
en l’esfera de l’aigua, em resulta especialment gratificant.
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La Fundació ”la Caixa” treballa, col·labora des de fa uns anys en
consolidar el camí de l’Empresa Social, en apostar per la mira-
da de la sostenibilitat en l’abordatge dels problemes socials. 60
iniciatives fins ara, reben el nostre suport per a constituir-se en
empreses socials que donen feina a col·lectius en situació de
risc i que tracten obertament necessitats socials, medio-am-
bientals, sòcio-educatives, sòcio-sanitàries..., amb voluntat de
no dependre de les subvencions, o de fer-ho en menor mesura.

Els animo a llegir, consultar, tenir com a referència... aquests
textos que marquen un punt d’inflexió en el seu camp i senya-
len un camí de futur.

Seguirem compromesos en aquest treball amb el goig de saber
que col·laborem amb iniciatives de tanta vàlua i pes com les del
Club de Roma.

JAUME LANASPA

Director General de Fundació “la Caixa”
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NUEVAS ECONOMÍAS Y NUEVAS MANERAS PARA
GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD

Al igual que en ocasiones anteriores, el Grupo Catalán del
Capítulo Español del Club de Roma sigue fiel a su costumbre
de editar las ponencias expuestas en sus últimos ciclos a fin de
ampliar el ámbito de audiencia de las mismas. Pues dichas ex-
posiciones guardan en sí mismas y en su conjunto aportacio-
nes a los debates del Club de Roma llenas de sagacidad e ini-
ciativa para abordar los problemas con que se presenta el
futuro inmediato. Y lo hace a sabiendas que tales debates no
tienen la pretensión de alcanzar soluciones taumatúrgicas ante
la complejidad de los temas abordados. Ni tampoco pretenden
exponerse investidos de superioridades intelectuales y morales
que, por otra parte, tampoco serían reconocidas. Son simple-
mente la expresión de los muchos saberes y experiencias que
atesoran los ponentes que tienen la generosidad de aportar al
Club de Roma sus conocimientos y aprendizajes adquiridos a
lo largo de sus trayectorias profesionales y personales. Y que,
cuando se han expuesto en las diferentes sesiones celebradas,
se han visto enriquecidos con las anotaciones que han hecho
los asistentes a los debates.

De ahí, que las breves líneas que siguen han de ser vistas como
unas anotaciones más para estos debates, aprovechando la
amabilidad que tiene el Grupo Catalán al aceptar que pueda
incorporar en ellas una referencia a lo que el Club de Roma
está tratando de impulsar en estos momentos. Esa referencia a
los nuevos programas del Club de Roma no supone que el
Club haya cambiado sus ejes de actuación o se haya olvidado
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de seguir considerando el desarrollo humano como el objetivo
central de sus debates. Pero sí permite resaltar que el Club de
Roma se está acercando a las temáticas de aquél con nuevos
enfoques, haciendo hincapié en el papel que han de jugar los
valores, la búsqueda de nuevas maneras de producir y consu-
mir y los requerimientos de las nuevas gobernabilidades a con-
seguir para lograr una sostenibilidad efectiva.

Ello supone, como ya se decía en la presentación del anterior
volumen de ponencias, que el Club de Roma se cuida de no
olvidar ningún tema y mucho menos aquellos que se refieren a
nuevos escenarios productivos o a las nuevas maneras de ges-
tionar, de modo sostenible algunos recursos no renovables,
como es el agua. Y permite, a la vez, que las perspectivas loca-
les alumbren el camino para alcanzar la sostenibilidad global.
Sin olvidar que las incógnitas con que se percibe el futuro obli-
gan a repensar si es posible mantener modelos continuistas del
pasado. O si, por el contrario, no resulta más urgente que
nunca buscar nuevas fórmulas para convivir en el Planeta Azul.

Sin renunciar a que en esa convivencia se aúnen las pretensio-
nes locales con los condicionantes de una globalización que
está cuestionando las viejas maneras surgidas de la civilización
industrial, que quiso imponerse como modelo de desarrollo
humano a lo largo del siglo pasado. Es desde esta perspectiva
local desde la que el Grupo Catalán lleva años planteando
temas novedosos en los debates del Club. Y está mostrando,
a través de ellos, la riqueza conceptual y operativa de los múl-
tiples agentes cívicos, profesionales e institucionales que con-
tribuyen, con su acción, sus ideas y sus programas, a que la
sociedad catalana pueda tomar en consideración soluciones y
propuestas en favor de la sostenibilidad. Lo cual facilita abogar
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por el desarrollo humano a partir del conocimiento de unas rea-
lidades en las que confluyen muchas de las iniciativas del Club
de Roma sobre la necesidad de nuevos modelos de acción
productiva, sobre el papel de personalización que tiene el tra-
bajo humano, o sobre la ineludible búsqueda de nuevas fórmu-
las de gestión de los recursos de un planeta finito.

De ahí, por ello, que resulte comprensible que en los debates
que se han realizado, en estos dos últimos cursos, en el Grupo
Catalán se ha tratado, por tanto, de explorar las posibilidades
que encierra la economía social. Que tiene que moverse en
medio de una creciente competencia de los mercados pero sin
olvidar, en ningún momento, su decidida voluntad de contribuir
a la cohesión social y a la calidad humana. Pero también con el
objetivo de lograr que a través del trabajo de las personas que
en ellas desenvuelven su vida activa se contribuya a su dignifi-
cación individual y colectiva, a la no discriminación y a resaltar
el valor de la diversidad humana.

Junto a estos análisis también se han abordado las considera-
ciones que caben plantearse alrededor de ese recurso tan
esencial para la vida y el desarrollo humano como es el agua.
Combinando, además, las expectativas de la cooperación en la
esfera del agua, según la iniciativa de Naciones Unidas en esta
materia, con la advertencia de los riesgos derivados de este
recurso o las posibilidades locales del mismo.

En todas las sesiones, que ahora se recogen en este nuevo
volumen de ponencias, y al igual que ocurriese en los que le
precedieron, se pueden atisbar las múltiples encrucijadas sobre
las que habrá que definirse y también las muchas esperanzas
que se abren si se acertase en la elección de los caminos a
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seguir. Se tienen, como se vuelve a resaltar en estas páginas,
las capacidades necesarias para afrontar los retos del presen-
te. Ahora solo falta la aplicación decidida de las voluntades en
favor del bienestar de cualquier persona. De modo que con ello
se afiancen las señas de identidad solidarias de la calidad hu -
mana a la que se aspira.

Al igual que en años anteriores se ha seguido contando con las
contribuciones desinteresadas de unos ponentes de gran nivel,
capaces de abrir nuevas visiones y formas de ver las realida-
des abordadas. Y, también, con unos participantes que han
contrastado, con sus preguntas y comentarios, las distintas fa -
cetas de cada tema y cuestión. Lo que ha resultado sencillo al
compartir implícitamente y desde el inicio de cada sesión la
idea reiterada del Club de Roma, cuando insiste en que son las
personas las únicas capaces de conformar sus destinos. Y que
hoy la Humanidad tiene los medios materiales y los conoci-
mientos suficientes para encarar un futuro en el que la calidad
de vida digna no sea algo ajeno para nadie.

Gracias, una vez más, por los esfuerzos organizativos que han
propiciado que el Grupo Catalán, fiel a ese espíritu del Club de
Roma al que se hacía alusión, siga estimulando las actitudes
solidarias con el resto de pobladores del planeta y con las ge -
neraciones venideras. Y gracias, igualmente, a la Obra Social
”la Caixa” que ha permitido la edición de las páginas que
siguen y el que su Palau Macaya haya sido un marco propicio
para unos debates estimulantes.

JOSÉ MANUEL MORÁN

Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma
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Barcelona, 2 d’octubre de 2012

Moltíssimes gràcies per donar-me l’oportunitat d’estar aquí
amb vostès.

Això de l’economia social i tercer sector no deixa de ser un
tema bastant concret i per tant m’alegra moltíssim que
vostès estiguin interessats en aquests àmbits. M’alegra
perquè significa que hi ha altres col·lectius socials que ja
estan interessats per això que s’anomena economia social
i tercer sector.

Jo, el que faré, en aquests dos termes d’economia social i
tercer sector, serà una trajectòria històrica de com han
anat evolucionant aquests dos conceptes a nivell d’Euro -
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pa, a nivell dels Estats Units i, després, ja cap a un nivell
més concret d’Espanya i Catalunya. 

Agafo el fil del desenvolupament d’aquest concepte per
part de la història. No hi ha un tema de prioritats però evi-
dentment el primer que sorgeix a nivell d’història és el con-
cepte d’economia social. És un concepte europeu; en con-
cret, és un concepte francès. El 1901 ja hi ha l’Ex posició
Universal de l’Economia Social a França –nosaltres enca-
ra no hem aconseguit cap exposició universal–.

Què entenen els francesos en aquella època i avui per eco-
nomia social? Com ha dit l’Ignasi Farreres, són organitza-
cions privades; empreses o entitats que gestionen recur-
sos econòmics i, per tant, desenvolupen una activitat
econòmica, però promogudes pels ciutadans. És a dir, si
l’empresa convencional té la significació jurídica formal
d’associació de capitals, les diferents organitzacions de
l’economia social amb les seves diferents formes jurídi-
ques tenen en comú que tenen la significació formal d’as-
sociació de persones. Aquest fet d’associació de persones
és el que explica per llei, i obliga, que el govern de les
organitzacions de l’economia social sigui un govern de -
mocràtic –una persona un vot, com ha comentat l’Ignasi–,
a diferència del concepte d’associació de capitals –en que
la presa de decisió és vot proporcional al capital aportat–.
Per tant, estem davant d’organitzacions en que, tant l’as-
sociació de capitals com l’associació de persones, desen-
volupen activitat econòmica, participen del mercat, venen
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els seus productes, però la diferència clau està en el con-
cepte del govern corporatiu o del govern de l’organització.

Quines són les tres formes jurídiques que tenim al nostre
sistema, que tenen la significació formal d’associació de
persones? Les associacions, les mútues i les cooperati-
ves. Aquestes tres tenen significació formal d’associació
de persones. I dintre d’aquest conjunt, els francesos on
presten atenció? En aquelles que desenvolupen activitat
econòmica. Estem parlant d’un grup de ciutadans que
s’associen. És l’associació de persones. Per tant, el primer
que hi ha és una decisió d’associar-se com a persones,
perquè comparteixen un desig o una necessitat; perquè
sols, cada un d’ells no poden fer allò que voldrien i ales-
hores és quan s’organitzen. S’organitzen en un moment
determinat i, per tant, són organitzacions que s’ajusten a
un moment de la història i de necessitats del grup de per-
sones que la creen. Una primera necessitat, en èpoques
de revolució industrial, va ser un tema de queviures, de
poder comprar els productes de la cistella de la compra a
preus assequibles al salari d’aquell moment. Per tant, la
primera expressió d’aquesta economia social és filla de la
revolució industrial, que són les cooperatives de consum. 

Avui, el fort desenvolupament del mercat, la forta com-
petència en el sector de la distribució, fa que tots nosaltres
com a treballadors tinguem l’opció d’anar d’una tenda a
una altra, el mercat funciona i per tant no hi ha aquesta
necessitat forta de creació de cooperatives de consum.
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Encara que, com vostès saben, estan sorgint grups de
veïns, per exemple en tot l’àmbit de la creació de la ciste-
lla de la compra per raons ecològiques o per raons de pro-
ximitat al proveïdor. Però això ja és un altre context, ja
estem en el segle XXI. 

Però el segle XIX, principis de Rochdale, Manchester,
Catalunya, França, hi ha moviment de cooperatives de
consum per resoldre una necessitat. És intentar satisfer
una demanda insatisfeta, una demanda que individual-
ment no la puc satisfer però m’ajunto amb altres que tenen
la mateixa necessitat. Per tant, el cooperativisme i l’ eco-
nomia social també tenen una significació d’ajuda mútua;
és a dir, un grup de ciutadans s’ajunten, s’organitzen,
s’associen amb un objectiu i resolen aquesta necessitat
col·lectiva. Un grup de persones que comparteixen una
necessitat. És associació de persones –que aquest con-
cepte és molt important– i que per assolir aquest objectiu
que comparteixen s’han de convertir en empresaris, és a
dir, han de desenvolupar una activitat econòmica. 

Aquest és fonamentalment el concepte d’economia social.
És ajuda mútua, activitat econòmica i govern democràtic
d’una persona, un vot. 

Els francesos ho tenen molt clar i consideren que aquelles
associacions que no desenvolupen activitat econòmica no
formarien part de l’economia social; perquè fixin-se que la
paraula economia és el nom i social és l’adjectiu; per tant,
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són empreses que gestionen recursos econòmics. Els
seus ciutadans s’han convertit en empresaris per resoldre
un problema. Quan el mercat o el sector públic ho resolen,
deixen de fer-ho i aleshores sorgeix un altre col·lectiu amb
una altra demanda insatisfeta en un altre àmbit i torna a
néixer una nova iniciativa emprenedora per part dels ciuta-
dans.

Hi ha moltes associacions, per exemple partits polítics;
Club de Roma; patronals i gremis, que són entitats no
lucratives però, el seu objectiu fonamental no és desenvo-
lupar una activitat econòmica. El seu objectiu pot ser la
defensa dels interessos professionals, si estem parlant de
gremis o de sindicats; o defensa d’uns interessos polítics,
si estem parlant de partits polítics. Això pels francesos,
encara que són associacions, no formarien part d’aquest
concepte d’economia social. 

Fixin-se que aquells que prefereixen el concepte d’econo-
mia social posen l’èmfasi en el govern de l’organització.
Les mútues, com molt bé saben, i les associacions, són
organitzacions no lucratives. Això vol dir que han de gene-
rar benefici però aquest benefici es reinverteix el 100% en
l’activitat per reforçar-la, per capitalitzar-la, per ampliar-la o
per iniciar un nou projecte dintre de l’organització. La ter-
cera, que són les cooperatives, són organitzacions que
poden distribuir beneficis, però parcialment; és a dir, la llei
no els hi dóna la llibertat que dóna a la societat anònima.
Per sentit comú, tota empresa ha de reinvertir una part
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dels beneficis perquè, com vostès saben, els beneficis són
la sàvia de l’empresa. En el cas de les cooperatives, la llei
els obliga a que una part dels beneficis vagi a recursos, a
capitalització. 

Una altra part que és interessantíssima, perquè estem par-
lant de 1844, és el dedicar una part d’aquests beneficis a
formació. Tenien molt clar els pioners de Rochdale –els pri-
mers promotors d’aquesta forma d’entendre l’empresa–
que si la cooperativa havia de funcionar, havia de ser
empresa al servei dels seus socis, doncs els seus socis
havien d’estar ben formats, i havien de ser capaços de
prendre decisions. Estem parlant del 1844.

Anem ara cap al concepte de tercer sector. El concepte de
tercer sector és un concepte més recent. La seva pro-
cedència ens ve dels Estats Units. Als Estats Units, com
vostès bé saben, tot el que pugui fer la persona, doncs
que ho faci la persona; tot el que pugui fer la família, que
ho faci la família; si ho pot fer la comunitat, doncs que ho
faci la comunitat i, en últim extrem, l’ajuntament. Aquest
plantejament americà de donar absoluta prioritat a la per-
sona i al grup de persones que estan més pròxims a
aquesta persona és el que permet entendre que hi hagi tot
un moviment d’associacions, de filantrops, de voluntaris; la
quantitat d’esglésies que hi ha que són comunitats de
suport, etcètera. És una realitat cultural històrica que a mi
m’agrada molt. Jo penso que hem d’aprendre de totes les
societats, que no s’ha d’anar a radicalismes, però és una
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altra forma de fer i una altra cultura. Això vol dir que en
aquell país hi ha moltes associacions i moltes fundacions,
sobretot fundacions filantròpiques. Un grup de gent amb
diners o que ha generat aquests diners i que pensa que la
generació d’aquests diners, en part és pel seu esforç propi,
però també la societat li ha facilitat i li ha permès. Per tant,
està en deute amb la societat i una forma d’expressar-ho
és retornar-li una part d’aquests guanys que ha guanyat
amb la seva activitat privada econòmica professional. 
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En aquest plantejament, associacions i fundacions on
posen l’èmfasi? Posen l’èmfasi en l’ajuda a tercers. Ja no
és l’ajuda mútua, ja no és l’ajuda del grup de persones que
munta una associació o una cooperativa o una mútua. Ara
és l’ajuda a tercers, l’ajuda a la comunitat, l’ajuda a la per-
sona que ho necessita. Nosaltres els ciutadans, ens orga-
nitzem, tenim capacitat, podem ajudar, ajudem i tenim
com a ciutadans l’obligació d’ajudar a tercers. És un plan-
tejament totalment americà. Posen l’èmfasi en que són
organitzacions no lucratives. Fonamentalment estem par-
lant de donacions privades; aquí l’Estat hi juga molt poc.
És una altra manera de fer. No presten cap atenció –i això
també és un tema cultural– al govern de l’organització.
Una associació és una associació de persones, govern
democràtic d’una persona, un vot. En el cas d’una funda-
ció són organitzacions no democràtiques; és un llegat, és
una iniciativa per part d’un grup de persones, hi ha una
junta de patrons, hi ha un president però no són societats
obertes. 

En aquest punt d’anàlisi ens adonem que als Estats Units
el cooperativisme i el mutualisme existeixen però no tenen
llarga tradició. A Europa la tradició del mutualisme i del
cooperativisme, fills de la revolució industrial, quan encara
no havíem inventat l’estat del benestar. L’estat del benes-
tar és una organització de després de les dues guerres
però la gent sempre ha tingut necessitat de resoldre els
seus problemes de sanitat, de vellesa i la prevenció del
futur. I quin ha estat l’instrument? L’economia social.
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Estem davant de dues societats, dues cultures; cadascu-
na d’aquestes dues cultures necessita desenvolupar estris
i instruments que els hi resolgui aquells problemes que el
sector privat en aquell moment i el sector públic no acaba
de donar-los resposta satisfactòria. Però com que estem
en societats amb dinàmiques culturals totalment distintes,
cadascuna expressa o desenvolupa instruments ajustats a
les seves necessitats. 

En resum, segons l’enfocament europeu, economia social
són cooperatives, associacions i mútues; i segons el plan-
tejament americà, tercer sector són associacions i funda-
cions. 

A l’Europa Continental –no estic parlant de la cultura an -
glo saxona– les fundacions no tenen tradició. Fundacions
és, fonamentalment, filantropia. Europa no té tradició de
fundacions (estem parlant de segle XIX i XX). Per tant,
Europa, per què ha d’estudiar les fundacions? Al contrari,
en el cas dels americans, per què els americans han d’es-
tudiar les cooperatives i les mútues? Existeixen, però no
són els seus instruments d’identitat més forts. 

Arriba un moment determinat, als anys 90 del segle XX,
que la comunitat acadèmica europea i la comunitat acadè-
mica americana comença a relacionar-se en congressos,
seminaris, jornades, etcètera. Aleshores és quan hi co -
mença a haver la confrontació del que estem parlant.
Estem parlant de la comunitat acadèmica, perquè després
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hi ha la comunitat política. La pregunta clau és: per què
han de servir les etiquetes “economia social” i “tercer sec-
tor”? Són instruments d’identificació importantíssims.
Massa sovint, classifiquem les organitzacions en sector
públic i sector privat. El sector públic serien totes les insti-
tucions i organitzacions de propietat pública, i el sector pri-
vat ho associem amb aquella empresa convencional:
associació de capitals per fer diners, maximització de
beneficis, distribució privada dels beneficis entre els seus
socis accionistes. Això mai ha sigut així de senzill. No sola-
ment existeixen els blancs i els negres. També estan les
tonalitats infinites de grisos. L’economia social, tercer sec-
tor, sempre forma part dels grisos i els grisos sempre han
estat els grans oblidats. Uns grisos que recullen un ventall
ample, des de les organitzacions orientades al mercat pri-
vat amb una component més d’empresa, pensem per
exemple amb Corporación Mondragón o aquelles organit-
zacions orientades a l’ajuda a tercers com pot ser Creu
Roja. 

O seguint la terminologia de la Unió Europea, el blanc és
l’empresa privada i el negre és el sector públic. Hi haurien
unes expressions d’economia social molt pròximes al
blanc però l’important és el govern de l’organització, la sig-
nificació formal, no l’activitat que fa ni com utilitza els
beneficis. I després hi hauria uns grisos molt pròxims al
negre que serien organitzacions que desenvolupen una
activitat d’interès general, d’interès públic en el sentit
anglosaxó de la paraula. Públic som nosaltres, la societat,
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no en el sentit més llatí de sector públic, perquè sempre
ens estem movent en el sector privat, el que passa és que
uns amb interessos més del grup de socis, –ajuda mútua–,
uns altres més en el concepte d’ajuda a tercers. 

És en aquesta polèmica entre els professors d’un cantó i
l’altre de l’Atlàntic, per entendre’ns, estava claríssim que
nosaltres els europeus volíem estudiar les cooperatives i
mútues perquè eren les nostres identitats. I els americans
volien estudiar les fundacions perquè era la seva identitat.
Evidentment aquí a Europa dèiem que deixar de banda les
fundacions és injust, encara que no tinguin formula jurídi-
ca democràtica i la seva significació no sigui la d’asso -
ciació de persones. Què vam fer? Per nosaltres, els aca -
dèmics, economia social i tercer sector són etiquetes. I
penso que està molt bé per identificar-les. El sector públic
és una etiqueta, el sector privat és una altra etiqueta i són
etiquetes que comuniquen. El que no podia fer aquest
col·lectiu d’organitzacions és no tenir etiquetes d’identifi-
cació perquè llavors no existeix. Sí que existeixen, però la
societat no els ha reconegut. Per tant, aquest concepte
d’economia social i tercer sector és bo per relacionar-se
amb tercers, per relacionar-se amb persones que no tenen
perquè estar vinculades a això que estem parlant. 

Per tant, per nosaltres els acadèmics, tant se’ns en dona-
va que sigui l’expressió economia social o que l’etiqueta
sigui tercer sector. Ens és indiferent perquè era una deci-
sió política. Evidentment incloíem també a les fundacions.
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M’estava oblidant d’assenyalar que en l’àmbit dels Estats
Units tercer sector també són els partits, totes les asso-
ciacions gremials, etcètera. Nosaltres, encara en aquesta
tensió entre uns i uns altres, preferim més centrar-nos en
activitats econòmiques que presten serveis, govern
democràtic i distribució limitada o no de beneficis. El tema
dels beneficis ens importa relativament poc, entre d’altres
coses perquè són empreses molt intensives en treball i,
per tant, difícilment aquest benefici es distribueix amb cri-
teris privats. Si hi ha beneficis, es reinverteix. No donem
gens d’importància al benefici perquè no és fàcil generar
benefici en aquest sector, ni en èpoques de creixement ni
en èpoques de crisis. No mitifiquem el benefici. Els acadè-
mics de l’Economia Social preferim centrar l’atenció en la
gestió del govern dels òrgans socials de les organitza-
cions.

Però dit això, sempre s’ha considerat que el sector havia
de decidir entre economia social i tercer sector. Però a
nosaltres, el món acadèmic, qualsevol d’aquestes dues
etiquetes tan se’ns en feia, però sí que recomanàvem,
encara que sense èxit, que hi hagués una única marca.
Després, dintre d’aquesta marca forta hi ha centenars
d’organitzacions amb activitats i objectius força diferents.
Disposar d’una única marca o etiqueta és molt convenient
per relacionar-se amb tercers. 

El desenvolupament d’organitzacions de l’economia social
o del tercer sector demana un entorn institucional fona-
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mentat en la democràcia política. Nosaltres vàrem tenir
una història de cooperativisme, de mutualisme i d’asso-
ciacionisme aquí a Catalunya, extraordinàriament impor-
tantíssim. Com saben, el resultat de la contesa bèl·lica civil
va ser desfavorable a tota aquesta economia social, va
entrar en una situació d’ombra, van haver-hi confiscacions
de tot el patrimoni, els líders van haver de marxar. Entre el
56 i el 58 neix l’embrió del cooperativisme de Mondragón;
però per a tota la nostra tradició cooperativa catalana, que
era molt valuosa tant des de la vessant econòmica com
des de la social, el resultat no va ser favorable. 

És amb el retorn de la democràcia que, a poc a poc, es
tornen a recuperar i a redescobrir les organitzacions de
l’Economia Social i/o del Tercer Sector. L’establiment de la
democràcia coincideix amb una crisis industrial; l’Estat no
tenia el nivell d’envergadura, de dimensió, ni la mida i pres-
tació de serveis que té avui. En aquell moment esclata el
model de creixement econòmic dels anys 60 fins a mitjans
dels 70 i entra en crisi. No és una crisis financera, és una
crisi industrial i aleshores els treballadors compren empre-
ses. És el moment de les societats laborals, és el moment
del redescobriment i del boom del cooperativisme del tre-
ball associat. 

Que sapiguem que Espanya és el país amb més coopera-
tivisme de treball associat, però que no és la branca de
cooperatives més dominant. És més cooperativisme agra-
ri, cooperativisme de servei, cooperativisme de consum.
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Però la crisi industrial explica que els treballadors de les fàbri-
ques en crisi optin per comprar o per un intercanvi; és a dir,
per assumir la responsabilitat de tirar cap endavant la fàbrica
i intentar mantenir les portes obertes de la fàbrica amb l’ob-
jectiu de treball. Les dues fórmules jurídiques emprades són
cooperatives de treball associat i societats laborals.

El 1979 va començar a haver-hi les primeres transferències
de competències de l’administració central a les adminis-
tracions autonòmiques, unes més avançades que altres
–Catalunya i País Basc més avançades que les altres–,
però realment estem a l’inici d’un model organitzatiu de
prestació de serveis públics, pensant en aquesta idea d’in-
terès general. Però en aquells moments el que hi havia era
un problema d’atur i necessitat a curt termini i això són les
cooperatives i les societats laborals de finals del 70 i prin-
cipis dels 80. 

L’administració pública, tant central com autonòmica,
sempre ho ha col·locat al Departament de Treball perquè
aquí quan ho vam redescobrir era per ser un instrument
per a la creació de llocs de treball o creació de manteni-
ment de llocs de treball. Era un tema conjuntural d’història
en aquell moment determinat. Aleshores vam importar l’e-
tiqueta de França i va ser el propi Ministeri de Treball que
el va importar i va posar el nom d’economia social. Pels
nostres polítics i els nostres responsables en aquella èpo -
ca, economia social eren les cooperatives de treball asso-
ciat i les societats laborals. Recordo a mitjans dels 80 que
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vaig escoltar a la radio en una tertúlia que un sindicalista
associava economia social amb societats laborals; és a dir,
economia social amb creació de llocs de treball per part
dels treballadors. 

Aleshores evoluciona la societat en paral·lel. Sortim d’a-
quest forat negre que és la crisi industrial, tots els ciuta-
dans decidim pagar més impostos dels que pagàvem,
decidim construir l’estat de les autonomies i decidim cons-
truir l’estat del benestar. A finals dels 80, i en concret a par-
tir dels 90, hi ha un extraordinari creixement de l’estat del
benestar: prestació de serveis socials, sanitaris i d’educa-
ció. Els serveis socials, en el sentit més ampli de la parau-
la, tenen el seu moment d’esplendor a partir dels 90. No
havíem tingut mai capacitat de desenvolupar-los i ara ha
quedat una mica troncat; si no pensem amb la Llei de la
Dependència que hem estat 8 anys per escriure-la i, en el
moment d’aplicar-la, ara no tenim diners. Per tant, tot això
de l’estat del benestar vol dir que també calen diners per
poder pagar aquest estat del benestar.

Aquí a Catalunya educació i sanitat s’havia desenvolupat
en els anys 60 per la via de la gestió pública directa, pre-
ferentment. Però pel que fa als serveis socials, l’església
tenia un protagonisme, era un component catòlic d’ajuda
al necessitat i no s’havia assumit com a ciutadans. A part
de la nostra creença religiosa, també havíem de tenir en
compte a tercers i això era un component d’interès gene-
ral i interès públic. 
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Desenvolupem els serveis socials; desenvolupem el nostre
estat del benestar i fonamentalment en l’àmbit de serveis
socials, l’administració pública utilitza la gestió indirecta.
Als anys 60, les famílies ja s’havien organitzat en associa-
cions intentant donar feina a persones amb problemes de
discapacitat. Si ja hi havia un grup de persones que en
sabien d’aquest tema, per què un funcionari s’havia de
posar a treballar en el mateix àmbit? Per tant, el més
correcte era contractació de serveis. Havia una base vo -
luntària, a qui se’ls hi va contractar els serveis. Això els hi
va permetre la professionalització.

En aquells moments eren associacions de pares, de veïns,
societat civil organitzada que van poder començar a tractar
persones, a pagar salaris. Els promotors es centren a pren-
dre les decisions estratègiques i es contracten professio-
nals. En resum, creixement espectacular d’associacions i
per raons d’incentius fiscals –estic parlant d’aquest país,
d’Espanya perquè la fiscalitat de fundacions en part és
competència de l’Estat espanyol– algunes associacions es
converteixen en fundació. De tal manera que en els darrers
30 anys hi ha un extraordinari creixement d’associacions i
fundacions que treballen colze a colze; són proveïdors, for-
men part de la cadena de valor de les administracions
públiques, per utilitzar la terminologia dels empresaris. Per
tant, el seu principal client és el sector públic. 

Aquest tercer sector és molt més important a Europa, en
treballadors i en ingressos, que als Estats Units. La raó és
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el fort creixement de l’estat del benestar en aquests
darrers 30 o 40 anys. Per tant, la contractació de serveis
per part d’aquest estat del benestar ha permès que una
infinitat, a nivell global, d’associacions voluntàries els anys
60, avui siguin empreses. Són organitzacions no lucratives
però han creat capacitat empresarial. Les anomenem
empreses socials. 

Aquí a Espanya i a Catalunya continuen havent-hi aques-
tes dues marques: economia social i tercer sector. Aquí la
nostra veu d’acadèmics no se sent en absolut. Per què?
Per aquesta diferència en la forma de néixer. Aquí a
Espanya, per les raons que siguin, les cooperatives i les
societats laborals van tenir el seu moment d’or en la crisi
industrial i es van mantenir molt bé. Però les associacions
i les seves conversions en fundacions, no són filantròpi-
ques sinó són fundacions que presten serveis. Quan han
registrat el seu creixement espectacular? De la mà de l’es-
tat del benestar. I clar, actuen en activitats econòmiques
diferents.

Com vostès saben, en els darrers 30 anys, la indústria ha
perdut molta importància en valor afegit i en nombre de
treballadors. On estan ubicats aquest grup d’associacions
i fundacions? Al sector serveis. Fonamentalment en la
prestació de serveis a les persones; des de sanitat, serveis
socials, des de vellesa, pobresa, joves, a discapacitats,
malalties estranyes..., aquest àmbit és molt gran; aquí
s’han desenvolupat. No té res a veure amb la indústria, per
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exemple, bressol del naixement de les cooperatives de tre-
ball associat i de les societats laborals a finals dels anys 70
i principis dels anys 80 del segle XX.

Són dos col·lectius d’empresa. Empreses que tenen el seu
fort desenvolupament en moments històrics diferents i
entre ells es volen diferenciar. Està molt bé que dintre de
casa et vagis diferenciant. Però el problema no és dintre de
casa, ja que entre ells se saben i es coneixen quins són els
seus orígens i quines són les trajectòries, l’important són
els tercers, els que no sabem res d’aquestes trajectòries
històriques. La meva recomanació és que si es volen co -
municar a tercers amb més força, han d’unificar marca. 
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EL TERCER SECTOR SOCIAL A CATALUNYA:
CONTRIBUCIÓ I REPTES

Rafael Ruiz de Gauna
Director de Relacions Institucionals, Formació i

Consultoria de la Fundació Pere Tarrés
Tresorer de la Taula del Tercer Sector Social de

Catalunya
Patró de la Fundació d’Escoles Parroquials

Barcelona, 21 de novembre de 2012

Moltíssimes gràcies per haver-me convidat, per tenir la
possibilitat de poder explicar, en aquest fòrum tan selecte,
què és el tercer sector, quina és la seva contribució i quins
són els reptes que tenim. Començaré l’exposició situant
què és el tercer sector, en una segona part parlaré sobre
què és la Taula del Tercer Sector –que estructura a Cata -
lunya tot aquest àmbit–, i finalment, m’intentaré estendre
més en tots el reptes que tenim en aquests moments. Em
reservo la disquisició sobre l’economia social i el sector no
lucratiu pel final. 

Quan parlem del tercer sector social, emfatitzo “social”
perquè el tercer sector contempla també l’ambiental, el
cultural i l’educatiu. El tercer sector és un conjunt d’orga-
nitzacions no lucratives, és a dir, que el seu objecte no és
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guanyar diners –això no vol dir que en vulguin perdre–.
Tenen personalitat jurídica, normalment amb les formes
d’associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa so -
cial, entitats religioses, etc. Per tant són privades, no són
administració pública; treballen per la promoció de la per-
sona i per la inclusió dels col·lectius més vulnerables i
tenen una clara dimensió social, no prioritzen en aquest
cas, ni l’educació, ni la cultura, ni el medi ambient. 

Alguns exemples que permeten visualitzar aquest tercer
sector: 

- La Fundació Amics de la Gent Gran. És una fundació que
es dedica a atendre la solitud de les persones grans: van
a visitar-los a casa seva i intenten fer-los companyia i aju-
dar-los en aquells aspectes de la vida quotidiana on ells
no poden arribar. Una hora o dues hores de conversa
amb ells els dóna una satisfacció immensa.

- La Fundació Arrels. Atén a persones sense sostre, als
quals els ofereixen un llit cada nit, un lloc on dutxar-se i,
sobretot, companyia. Algú que, si vol, els pot escoltar,
parlar amb ells, fer-se càrrec de la seva situació, etc.

- L’Associació Educativa Ítaca. És una de les entitats fede-
rades a la Fundació Pere Tarrés. Apleguen més de 200
centres d’esplai a tota Catalunya i treballen amb infants
vulnerables, en risc. Aquesta entitat de l’Hospitalet de
Llobregat dóna de berenar a uns 200 nens, ajudant-los a
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fer els deures i jugant amb ells ja que a casa seva no
tenen la possibilitat de que algú se’n faci càrrec, ja sigui
per incapacitat intel·lectual dels pares o perquè no tenen
prou temps degut al seu treball a l’economia submergi-
da. En aquest cas, el 72% d’aquests nens mengen dels
bancs dels aliments, sovint de manera desequilibrada,
sense tenir accés habitual al consum de fruita fresca,
carn o peix. 

Això serien exemples del tercer sector. Quines funcions fa
el tercer sector? Quina és la contribució del tercer sector?
He separat diferents blocs: 

- La prestació de serveis, moltes vegades per encàrrec de
l’Administració pública o perquè les pròpies entitats s’a-
donen que és una necessitat social i volen oferir serveis
per atendre aquella realitat. Algunes persones qüestio-
nen si les entitats poden prestar serveis i si són bones
prestant serveis, si ho haurien de fer altres agents mer-
cantils o no. N’hi ha tot un debat. Segurament els valors
que aportem les entitats del tercer sector (solidaritat, de
companyia, etc.) es materialitzen quan es presta un ser-
vei i per tant cal ser eficients. Així, és important la pres-
tació de serveis perquè materialitzes el teu estil i model
quan arribes a les persones. 

- Una altra funció molt important és la funció política, que
no partidista, de representació de col·lectius, de defensar
els drets de les persones. Un sector molt tradicional i molt
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estructurat de Catalunya és el de la discapacitat. Les famí-
lies amb persones amb discapacitat es van anar organit-
zant per defensar els drets d’aquests col·lectius i intentar
aconseguir millores socials. Té un paper també d’estruc-
turació democràtica i de cohesió social molt important; és
a dir, que a través d’aquest munt d’organitzacions hi ha un
entramat i un teixit social que permet una interlocució amb
les administracions públiques i amb d’altres agents so -
cials. En el context de la crisi, ara es parla de que si no fos
per aquestes entitats del tercer sector, potser la cohesió
social catalana s’hauria vist molt afectada, ja que oferei-
xen algunes actuacions pal·liatives de determinades situa-
cions i vertebren les persones i les famílies.

- Una altra funció social està molt lligada amb els valors de
ciutadania: bona part dels comportaments, que tenim con -
sensuats que són d’un bon ciutadà, es poden desenvolu-
par en les entitats, com ara la responsabilitat o el respecte. 

També volia remarcar les competències personals i so -
cials: almenys des de la nostra experiència, en les entitats
es fan créixer competències professionals que després
són útils per la vida laboral; per exemple, la flexibilitat del
treball en equip, la iniciativa o la construcció d’un projecte.

Ara entrem al bloc de les dades. Les dades del 2009 han
canviat molt, algunes estimacions parlen de que la crisi ha
fet desaparèixer entre el 20 i el 30% de les organitzacions
d’aquest tipus. Ara s’està començant a preparar l’Anuari del
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Tercer Sector Social i s’espera que a mitjans del 2013 estiguin
ja les dades i, per tant, tindrem aquesta nova descripció. 

Què representaven les entitats no lucratives de caràcter
social el 2009? Doncs 7.500 entitats, gairebé el 3% del
producte interior brut (la Seat suposa l’1% del PIB català).
Tenen més de 100.000 persones contractades i mobilitzen
245.000 persones voluntàries. Tant les contractacions com
els voluntaris no són a jornades completes, per tant caldria
fer els ajustaments que pertoquin a jornades equivalents.
Com a destinataris arriben a 1.700.000 persones.

Si agafem per sub-sectors, quins són els més rellevants?
Com ja els hi explicava una mica abans, el món de la dis-
capacitat és un sector molt tradicional i amb molta força.
Pràcticament és el 15% de totes aquestes 7.500 entitats.
Tot i així és més nombrós el món de la infància i de la
joventut, sobretot perquè hi ha una gran tradició, de la qual
la pròpia Fundació Pere Tarrés n’és hereva –del que és el
món de l’esplai i el món de l’escoltisme–. Així, hi ha molts
agrupaments escoltes, molts centres d’esplai a Catalunya
que no estan professionalitzats però que treballen amb
aquests col·lectius d’infància i joventut que donen aques-
ta xifra de 1.400 centres.

Les altres entitats més significatives són les de dones i les
de gent gran. Ara bé, són entitats bàsicament de proximi-
tat, molt connectades amb la seva realitat territorial. Fan
treball en barris i en municipis; de fet, el 82% només tre-
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balla a Catalunya i només un 6% desenvolupen més acti-
vitats fora de Catalunya, en alguna Comunitat Autònoma. 

Segons la fórmula jurídica, el 64% són Associacions, per
tant són persones posades al servei de la societat, d’una
finalitat d’interès general, i un 18% són Fundacions. Hi ha
hagut una evolució de les Associacions cap a les Funda -
cions, del 2003 al 2009. Un 5% són Cooperatives d’Ini -
ciativa Social. Aquesta és una sub fórmula jurídica del coo-
perativisme que consagra que aquelles entitats que es
dediquen a l’atenció de les persones poden no tenir lucre
(benefici) i, per tant, no repartir-lo entre els seus socis.
Aquesta és una figura legal reconeguda a tot l’Estat. 

El 13% de les altres són, majoritàriament, Entitats Reli -
gioses inscrites als registres religiosos corresponents;
també Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció
que no tenen formules jurídiques de fundacions ni d’asso-
ciacions. 

Aquesta és la radiografia. Una majoria són associacions
tot i que la tendència és reduir associacions i augmentar
fundacions.

Quant a les fonts de finançament, sense entrar massa en
detalls, sí que interessa remarcar que el 49% del finança-
ment és públic i el 51% és finançament privat. Privat vol dir
dels propis socis, d’alguns serveis que ofereixen directa-
ment a la societat i que la societat els paga, o de dona-
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cions. Aquest repartiment sí que configura molt una certa
dependència de les administracions públiques  i és un dels
factors que explicaria aquesta reducció estimada entre el
20 i el 30% en aquests moments. 

Per continuar amb la radiografia, aquest equip humà que
col·labora quin perfil i quines característiques té? Doncs el
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83% de les entitats compta amb persones voluntàries. És
un fet distintiu: un voluntari és una persona que, de mane-
ra gratuïta, almenys econòmicament, ofereix el seu temps
i el seu saber per la millora de la comunitat i que el que
espera rebre té més vinculació emocional i de satisfacció
que no pas de tipus econòmic. El 83% d’aquestes entitats
tenen voluntaris i només el 62% tenen persones contrac-
tades, és a dir, assalariats. 

Si fem una mica de zoom en aquests perfils, què veuríem?
Hi ha un 17% d’entitats que només són professionals, que
no tenen cap voluntari. N’hi ha un 38% que tenen uns 10
voluntaris i un 33% del total que tenen entre 11 i 50 volun-
taris. Per tant la idea és que són més aviat entitats petites
en el nombre de voluntariat i encara més si anem a les
dades de professionals. Hi ha un 38% d’entitats, d’aques-
tes 7.500, que no tenen cap assalariat. Un 31% tenen fins
a 10 assalariats a jornades parcials majoritàriament i un
20% tenen entre 11 i 50 professionals.

Analitzant altres dades, l’Institut Nacional d’Estadística
parlava de que a Espanya el 95,6% de les empreses
espanyoles tenien menys de 10 treballadors; és a dir, que
el tercer sector no és una excepció i continua essent abso-
lutament minifundista, com ho és també el teixit empresa-
rial d’aquest país. 

Quan parlem de pressupostos, i això acaba de reafirmar
aquesta imatge de que són petites, només el 8% d’aques-
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tes entitats tenen més de 3 milions d’euros i el 30% tenen
fins a 15.000 euros de pressupost. 

La Taula del Tercer Sector:

El tercer sector ja fa molts anys, el 2003, va decidir estruc-
turar-se en el que es va anomenar Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social, que indiquem com a organització de
tercer nivell. Hi hauria la petita entitat de poble i de barri
(primer nivell) que s’agrupa en una federació (segon nivell)
amb altres entitats de barri o que treballen per un sector
determinat d’activitats i totes elles conflueixen en una or -
ganització del tercer nivell. Podria ser una mica el que és
el Foment del Treball Nacional a efectes d’estructuració
del món empresarial. En aquests moments poden ser so -
cis, només organitzacions que són federacions o agrupa-
cions d’entitats, no una entitat de primer nivell. D’aques -
tes, 7.500 representa unes 4.000 entitats de primer nivell,
perquè les altres no estan federades o la seva federació no
forma part d’aquesta Taula. 

Què pretén aquesta Taula? Aconseguir més i millors políti-
ques socials, la defensa dels drets de les persones desti-
natàries de les activitats de les entitats i que els serveis
que se’ls hi presten puguin créixer adequadament per
satisfer les necessitats que van emergint. Nosaltres creiem
que aquest tipus de serveis prestats des de les entitats del
tercer sector, des de la no lucrativitat, inclou un valor afe-
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git, un plus diferencial que cal que sigui reconegut per l’ad-
ministració i la societat. Ara bé, nosaltres som els primers
que hem de treballar per capacitar aquestes organitza-
cions per enfortir-les i que facin millor la seva feina.

El sector té una gran diversitat: Càritas, Creu Roja, ECOM
(federació que treballa amb discapacitats físics), COCAR-
MI (gran federació de la discapacitat a Catalunya, que
aplega l’ONCE), DINCAT (discapacitats intel·lectuals), Unió
Democràtica de Pensionistes, comunitats terapèutiques
de pisos de reinserció de drogodependents, entitats que
treballen per a la inserció laboral, entitats de promoció de
les persones adultes per a l’alfabetització, llars de salut
mental, Federació d’Alzheimer de Catalunya, Federació de
Malalts Contra el Càncer, Federació de Donants de Sang,
Federació Catalana de Voluntariat Social, FEDAIA (infància
en risc), FEATE (federació de centres i residències de gent
gran), FEDELATINA, federacions dels malalts mentals, de
gent gran, paràlisi cerebral, salut mental, d’ajuda al drogo-
dependent, d’entitats amb pisos assistits, etc. Hi ha les
relacionades amb el món de l’esplai i del lleure: Fundació
Pere Tarrés (la més gran i significativa), Federació Catalana
de l’Esplai, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes Guia Sant
Jordi, Moviment Laic i Progressista, etc. 

En relació als reptes, està estructurat en reptes interns de
les pròpies entitats, i reptes externs, és a dir, de cara a la
societat o a l’Administració Pública.
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Reptes del tercer sector a nivell intern:

Un primer repte que crec que tenim les entitats, és ser
capaços d’actuar de manera més autònoma i més lligada
a les necessitats socials. Què ens va passar?

Quan es va anar desenvolupant l’estat del benestar hi va
haver recursos públics per poder atendre determinades
necessitats, algunes d’aquestes entitats van decidir orien-
tar-se molt a la prestació de serveis públics. Per exemple,
la llei de la Dependència facilitava que hi havia d’haver
atenció domiciliària. Aleshores hi havien concursos i les
entitats s’hi presentaven per prestar serveis vinculats a
aquesta atenció domiciliària. Però hem anat abandonant
una mica la nostra iniciativa social, aquesta idea del segle
XIX, de fort arrelament a casa nostra, d’emprendre i de
donar respostes a necessitats, i hem esdevingut una mica
corretja de transmissió d’allò que l’administració pública
determinava que s’havia de fer. Per tant, en aquest context
hem de recuperar més la nostra autonomia i iniciativa. 

També ens preocupa el millorar més la capacitat de gestió.
Precisament no hem de renunciar a prestar serveis i serveis
de titularitat pública però ho hem de fer de manera molt efi-
cient perquè moltes vegades anem a competir amb empre-
ses especialitzades. I si nosaltres ens creiem que els nos-
tres valors poden tenir realment un impacte a la societat i
atendre bé a les persones, val la pena que siguem també
solvents en aquests aspectes de lideratge i de gestió. 
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Un tercer repte és tot el món del voluntariat. Tot i que hi ha
molts voluntaris treballant en les organitzacions, cal ser
més flexible en aquesta col·laboració: quins col·lectius es
poden incorporar, durant quant de temps, quin grau de
compromís els hi demanem. No és tot o res, hi pot haver
fórmules diferents. I també millorant tot el que són les polí-
tiques de captació, de reconeixement, o de sortida. En
alguns casos tenim la impressió de que es pot acabar cre-
mant aquell voluntari que col·labora perquè no s’ha fet un
bon acompanyament, un bon reconeixement i un bon
ajus tament institucional. 

Un altre repte aniria vinculat a la millora de la participació;
com involucrar més els socis i membres de les entitats en
aquestes organitzacions. I també com les governem. En
aquestes entitats hi ha patronats i juntes directives majo-
ritàriament; moltes vegades fan una mena de consell social
però realment no decideixen en la institució. En les empre-
ses mercantils, està clar, s’hi juguen els diners i per tant és
molt important el control i seguiment. Cal que el govern
d’aquestes organitzacions es reforci i es clarifiqui què han
de fer els tècnics i què han de fer els òrgans de govern per-
què tingui l’impuls i el control de gestió necessaris. 

També és important revisar la mida de les entitats. Són
massa petites i algunes de les mitjanes estan desaparei-
xent. En el 20 o 30% es concentren sobretot les mitjanes
perquè no són capaços d’oferir serveis amb unes condi-
cions suficientment òptimes com per estar en l’entorn en
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el que ens movem. Fa falta més treball en xarxa, potser
integració d’entitats, generar economies d’escala per po -
der atendre determinades qüestions. Això no afecta tant a
l’entitat local, petita, molt vinculada al territori, però quan
es volen prestar certs serveis calen unes mides determi-
nades.

Un altre repte està vinculat a les federacions. Posaré el
nostre exemple. La Fundació Pere Tarrés és una federació
amb més de 200 centres d’esplai. Molts d’aquests cen-
tres, que estan a tot Catalunya, continuen funcionant cada
dia gràcies al suport que se li dóna des de la nostra
Federació. Se’ls hi dóna formació, se’ls hi ofereixen pro-
grames educatius que es puguin implantar amb els nens i
se’ls hi dóna assessorament en la gestió. Aquest és un
paper clau, sinó algunes d’aquestes entitats de primer
nivell acabaran desapareixent. 

D’altra banda, cal connectar amb la societat. Ser capaços
d’explicar la contribució social que fem. Tenim la impres-
sió de que som un sector massa endogàmic, ens ho cui-
nem i ens ho mengem tot nosaltres; parlem en un argot
que només entenem nosaltres però no arribem a la socie-
tat per exposar clarament quina és l’aportació que estem
fent. En aquest sentit també ens convé explicitar més els
resultats. A Anglaterra, per exemple, en aquest tema de
l’impacte, es treballa amb un indicador SROI, que és el
retorn social de la inversió que fan, per cada euro que un
donant o la pròpia administració pública ha aportat en

43

01-13 a 70.qxd:02-33 Carreras.qxd  25/06/14  11:50  Página 43



aquella organització. Entre l’ocupació que jo he generat,
l’estalvi que després faré de determinades aportacions
públiques, contribueixo econòmicament amb aquest im -
port. Crec que nosaltres hem d’anar caminant cap aques-
ta idea de resultats. 

Per suposat, impulsar la transparència en la rendició de
comptes, és a dir, que expliquem clarament què fem, i que
siguin molt clars els nostres comptes, qui són els membres
dels nostres patronats i juntes directives, etc. Perquè
només això ens permetrà captar persones vinculades al
projecte: quan tinguem una causa clara i es percebi prou
transparent i legítima.

Millorar el funcionament econòmic. Clarament les nostres
entitats no tenen patrimoni. Les fundacions que tenen
patrimoni són molt limitades. Moltes d’aquestes funda-
cions s’han constituït sense patrimoni inicial i, per tant, no
tenim capacitat inversora i no podem fer masses projectes
propis. Hi ha tot un debat i moviment en el sector sobre
com aconseguir aquesta capacitat inversora però a hores
d’ara ho tenim molt limitat per les dificultats de tresoreria
que afecten a tot el món empresarial i nosaltres no som ni
de bon tros una excepció. Hauríem de clarificar més el sis-
tema de finançament públic. Actualment és ineficient.
Hauríem d’anar més a contractes programa, a models més
estables i no a un model de subvencions. Poso com exem-
ple la formació ocupacional. Cada any es fa una convo-
catòria de subvencions que s’acaba resolent cap a final
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d’any i llavors has de començar la formació en un període
molt curt. S’hauria de trobar una altra manera per ser tots
plegats més eficients i evidentment el tercer sector cami-
nar cap a una captació més de recursos propis que per-
meti una autonomia de l’administració pública. 

Això ho lliguem amb el concepte d’emprenedoria social.
Hem de ser més emprenedors buscant satisfer necessitats
que siguin solvents, ni que sigui parcialment. El món de les
tecnologies de la informació, de la comunicació i de la
qualitat encara estan poc arrelades al sector. Hem d’a-
vançar molt en termes d’eficiència i de connexió social. 

I finament també aquelles funcions que hi posava inicial-
ment: la funció social, la funció política i la funció de pres-
tació de serveis. Segurament la funció d’incidència s’hau-
ria d’incrementar per defensar les persones. També s’ha
de veure com s’hauria d’articular: si totes les entitats
poden fer tots els papers o realment hem de pensar què
fem uns i què fan els altres. 

Reptes del tercer sector a nivell extern:

Crec que el tercer sector no ha estat capaç d’explicar-se i,
per tant, d’obtenir el reconeixement de que som un agent
econòmic de primer ordre i de que estem generant rique-
sa i generem ocupació. Així, hem de treballar per obtenir
aquest reconeixement i hem de poder accedir a possibles
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programes que ens permetin enfortir-nos com a organitza-
ció empresarial, que presta serveis i genera riquesa.

Un exemple és el de l’agència Acció10 que està vinculada
a empresa i ocupació i que disposa de fonts de finança-
ment per a la millora de la modernització de les empreses
als quals el tercer sector no hi pot accedir. Es dóna la para-
doxa que una residencia que és una SL o una SA pot
accedir a aquestes fonts, però una fundació que treballa
amb residències no pot accedir-hi. Això no té cap mena de
sentit. 

També ens preocupa molt, en aquesta perspectiva de
prestació de serveis, la discriminació que nosaltres tenim
en la contractació pública, la qual va lligada al tema final
de la millora de la fiscalitat. Les nostres entitats majorità-
riament estan exemptes de repercutir IVA; és a dir, que
som consumidors finals d’IVA. Tota la tradició fiscal espan-
yola va determinar, al seu moment, que el tipus d’acció
social que feien aquestes entitats hauria de gravar poc al
consumidor final i, per tant, les pròpies entitats eren con-
sumidores. Ara, la Llei de Contractació Pública va deter-
minar, quan es va fer la reforma el 2007, que els preus en
la contractació pública es comparaven sense IVA. Per tant,
per a nosaltres, entitats no lucratives, l’IVA és un cost més,
però en el cas d’una empresa mercantil s’ho pot compen-
sar. A més a més, el cost final que en pagarà l’Adminis -
tració serà superior si fa la contractació amb una empresa
mercantil, perquè en la factura hi acabarà afegint el cost de
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l’IVA que no fou tingut en compte en el moment de l’adju-
dicació.

En aquesta línia d’institucionalització del tercer sector hau-
ríem d’estar presents en aquells organismes i espais on té
a veure la vida de les persones més vulnerables. En aquest
sentit posàvem el Consell de Treball Econòmic i Social en
el qual en aquests moments encara el tercer sector no pot
estar. Sí que hi estan en altres països europeus on el ter-
cer sector té major carta de ciutadania i de reconeixement
de la seva actuació. 

Referint-nos a la relació amb les empreses entenem que
ha de canviar molt. En alguns moments ens veieu com a
rivals i en d’altres com a col·laboradors. Caldria impulsar
espais de diàleg sincer i de col·laboració entre les dues
tipologies d’organitzacions. S’han de poder entendre i més
quan estem en un context en que s’ha de buscar l’empre-
sarialització de les ONG perquè hem de ser més eficients i
la oenegització de les empreses perquè aquestes tendei-
xen una mica a ser ONG, a través de la responsabilitat
social corporativa, o el màrqueting amb causa. Cada vega-
da hi ha més espai de confluència i val la pena que siguem
capaços de dialogar i de veure com hem de treballar junts.
També perquè ens necessitem per construir un millor futur
per a tots. Aquest és un repte pendent i el tercer sector en
alguns contextos està massa carregat encara d’ideologia i
de prejudicis i no ajuda a facilitar aquest diàleg obert i sin-
cer que hauria d’anar en benefici de la societat. 
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I amb l’Administració Pública necessitem també definir un
model clar de relació que ens permeti a tots saber on
estem per construir i treballar. He apuntat el tema de la
concertació. El model de concertació seria equivalent al
model educatiu o sanitari. No cal estar pendents cada any
d’una subvenció. És un model estable que porta molts
anys amb regles del joc clares. I en el tema de la simplifi-
cació administrativa passa el mateix. Moltes de les nostres
entitats dediquen grans esforços a la relació amb l’admi-
nistració (omplir els papers, justificar-los, etc.). Si trobés-
sim mecanismes de simplificació el tercer sector social hi
guanyaria molt. 

També ens preocupa que s’impulsi decididament la Llei de
Mecenatge, que promogui i reconegui la contribució priva-
da d’interès general. Això està molt verd i continua encara
pendent. Seria una mesura molt important ja que el diàleg
de les entitats amb la societat seria més àgil i permetria
que cada ciutadà s’identifiqui amb una determinada causa
i que hi pugui contribuir.

En relació al marc laboral no hem de dir res que no afecti
a tothom. Al món de les empreses també els hi afecta
aquest marc complicat. El tercer sector, que és un sector
que s’ha anat construint a poc a poc, i encara està en
cons trucció, s’ha anat desconfigurant.

Per acabar, és important que s’impulsi la recerca de l’ava-
luació. Al final, quan els recursos són molt limitats, l’Admi -
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nistració Pública i les pròpies empreses o societats han de
decidir on és més eficient posar els seus recursos econò-
mics. Què és millor per pal·liar la pobresa infantil? Dedicar-
ho a un programa educatiu o donar aliments? Això s’ha de
poder avaluar per poder decidir on és millor que posem els
recursos escassos. Hi ha massa poca política i tradició de
recerca i d’avaluació en el camp social. I aquesta creiem
que és una estratègia molt important. Els anglesos això ho
tenen molt arrelat, fa molts anys que ho fan i realment apli-
quen les polítiques tenint en compte aquestes mesures. 

Per si volen conèixer una mica la Fundació Pere Tarrés, la
nostra missió és treballar per a la promoció de la persona,
des de l’educació en el lleure i l’acció social, amb els
valors de l’humanisme cristià; al servei de la Comunitat.
Disposem d’un pressupost anual de 34 milions d’euros,
amb un 94% de prestació de serveis i un 6% en subven-
cions. Tenim uns 2.200 treballadors a jornades parcials
majoritàriament i alguns a jornades completes (unes 300 o
400). També tenim uns 3.000 monitors voluntaris, sobretot
als centres federats.

Destacar tot l’impacte de l’activitat de formació università-
ria que fem, de les escoles bressol que gestionem, de les
cases de colònies on facilitem les estades dels infants i les
nostres escoles (14.000 alumnes en formació d’educació
en el lleure, de gestió d’entitats, d’acció social i dependèn-
cia), 20.700 infants i joves en programes escolars i de
vacances i 150.000 persones en serveis socioeducatius.
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Volia acabar amb aquest exemple d’una organització amb
més de 50 anys d’història, en que hem anat consolidant
presència i impacte social.

50

01-13 a 70.qxd:02-33 Carreras.qxd  25/06/14  11:50  Página 50



LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO
ECONÓMICO GLOBAL: DESDE UNA PERSPECTIVA

SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

Franz Josef Radermacher
Profesor

Miembro del Club of Rome
Director of the Research Institute for Applied Knowledge

Processing (FAW/n) in Ulm
President of the Senat der Wirtschaft e.V., Bonn

President of the Global Economic Network (GEN), Vienna
Vice President of the Ecosocial Forum Europe, Vienna

Barcelona, 18 de diciembre de 2012

Transcripción directa de la traducción simultánea,
al efectuarse la intervención en inglés

Señor presidente, muchas gracias por estas palabras. Es
un gran placer y honor para mí estar hoy aquí con ustedes. 

Cada año intento venir a Barcelona durante algunos días.
Tengo un largo historial de amor con esta ciudad. Me
encanta esta ciudad. Lo que también me gusta es la cone-
xión tan estrecha que existe entre el Club de Roma y
España. Seguramente sabrán ustedes que el presidente
del Club de Roma durante mucho tiempo ha sido el Sr.
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Díez Hochleitner, de manera que existe una interacción
muy estrecha también con las personas sentadas aquí en
la presidencia. 

Una gran sorpresa para mí ha sido ver al Sr. Majó. Hemos
tenido una larga colaboración en el Foro de la Sociedad de
la Información de la Unión Europea, en que hubo una rela-
ción muy estrecha con el Club de Roma y con el Sr.
Peccei. Hicimos grandes cosas en el año 95-98. Muchas
de las cosas que yo mencionaré durante mi intervención
se desarrollaron en aquel momento, cuando tuvimos la for-
mación de la Unión Europea. Teníamos el papel central
desempeñado por la sociedad de la información para el
futuro del mundo. Hubo los grandes cambios en la Europa
del Este. Les recuerdo que en aquella época teníamos a un
comisario llamado Bangeman y abrimos el sector de las
tecnologías de la información en toda Europa.

En aquel momento la pregunta era: ¿esto aportará soste-
nibilidad? Hubo muchas personas que consideraron en
aquel momento que la tecnología de la información sería el
camino final hacia un futuro sostenible. De manera que yo
tomo su presidencia como punto de partida de esta expe-
riencia de la tecnología de la información en la Unión
Europea. 

Ahora permítanme que empiece con algunas observacio-
nes sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad es un con-
cepto internacional muy importante. Tiene una importan-
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cia tanto a nivel intelectual como a nivel del papel desem-
peñado por los mercados. Podríamos decir que existen
dos ideas que dominan globalmente: el mercado y la sos-
tenibilidad. 

En lo que se refiere al mercado, el mercado sería la maqui-
naria que produce bienes y servicios. La sostenibilidad es
lo que queremos como sociedad o como seres humanos.
Por lo tanto necesitamos de servicios, pero por otra parte
queremos que haya paz mundial y que cada niño del
mundo vaya a la escuela y que todo el mundo tenga los
mismos derechos, mujeres y hombres. Todas estas cosas
las queremos para hoy y para las generaciones futuras.
Necesitamos el mercado como máquina para producir las
cosas que necesitamos con ese objetivo. 

Sin embargo, existe una gran diferencia entre la idea del
mercado y la idea de la sostenibilidad, porque la idea
correspondiente al mercado es una idea que tiene un aval
legal. Tenemos los derechos de la propiedad intelectual,
tenemos la Organización Mundial del Comercio, tenemos
los mercados financieros internacionales. Y éstos son regí-
menes muy estrictos y en la Euro Zona, en estos momen-
tos, sabemos lo que ésto significa. España en particular,
sufre de grandes desventajas por la manera en que esta
maquinaria legal funciona. 

Al final lo que se ha hecho es dar poder a un sistema. El
estamento que finalmente avala este sistema financiero
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mundial es el ejército norteamericano en última instancia.
Y esto forma parte de nuestra filosofía de mercado. Es
muy potente, funciona, produce bienes y servicios como
nunca antes en la historia de la humanidad, pero también
es algo que no podemos modificar. No podemos hacer
casi nada en el sector financiero, siempre y cuando los
Estados Unidos no estén de acuerdo. Los Estados Unidos
de Norteamérica tienen poder de veto en cualquier campo
que queramos pensar. Y si no quieren que cambie un sis-
tema, el sistema no cambia. Incluso la crisis financiera no
tiene efecto ninguno que no sea los efectos que desean
los Estados Unidos de Norteamérica y quizás la gran
Bretaña. Pero el resto sencillamente no podemos cambiar
los contratos, se trata de un sistema legal a niveles supra-
nacionales. 

Cuando hablamos de sostenibilidad todos decimos que
nos gusta la sostenibilidad, pero cuando hablamos sobre
sostenibilidad hablamos de clima. Decimos que queremos
reducir las emisiones de CO2 y lo que hacemos global-
mente es aumentar las emisiones de óxido de carbono
cada año. Cuando hablamos del consumo de petróleo
decimos que lo queremos reducir pero, globalmente, lo
aumentamos. Actualmente no existe sistema alguno legal
que pueda evitar eso. Si hubiese dinero algo ocurriría y al
final modificaríamos las condiciones bajo las cuales traba-
jan los funcionarios, cambiaríamos las condiciones de las
pensiones de jubilación, haríamos que la gente tuviera
puestos de trabajo. Haríamos toda suerte de cosas porque
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existe este sistema rígido de tratar con el dinero, pero no
existe un sistema rígido para tratar con el clima, por ejem-
plo. Tampoco existe un sistema rígido para tratar con otros
recursos. Tampoco existe sistema alguno para garantizar
que cada niño vaya a la escuela. O sea, que al final el sis-
tema financiero puede sacarle el dinero a los países hasta
el punto de que los profesores no sean pagados. Po -
demos tener unas palabras maravillosas sobre los dere-
chos de los niños, pero al final estos niños se quedan sim-
plemente sin profesor.

Por lo tanto, en lo que se refiere a la sostenibilidad, des-
graciadamente sólo tenemos palabras. Pero para los mer-
cados, en cambio, tenemos un poder muy fuerte y duro.
La resultante es que debido a este sistema de mercados
globales tan inflexibles, ocurren cosas muy insostenibles y
existen consecuencias a largo plazo que rodean a este
fenómeno. A veces a esto se le llama el trilema de la glo-
balización. El trilema implica básicamente que no puedes
tener a la vez una economía global y unas democracias
que funcionen a nivel nacional. Y aquí tenemos que añadir
la existencia de los estados nación. Si queremos tener
estados nación soberanos y formar parte de la economía
global, entonces finalmente pierdes la democracia a nivel
nacional. Y esto es algo que está ocurriendo en estos
momentos. Tenemos una situación enloquecida. 

Por ejemplo tenemos el caso de Grecia. Grecia como país
debe muchísimo dinero a personas de otros países. Esto
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es distinto del caso japonés. Japón tiene una deuda públi-
ca muy elevada pero su deuda es entre japoneses. De
manera que sigue siendo un problema de la democracia
japonesa. Pero si los problemas del Japón aumentan,
aquellos que den dinero al Japón como ciudadanos japo-
neses no recibirán un interés superior porque saben que,
si exigen un tipo de interés superior, esto abocará a Japón
hacia un desastre y, por lo tanto, redundará en un desas-
tre para sí mismos. Pero si alguien de fuera le presta el
dinero a Japón, cada vez se convertirá en un país más
arriesgado y se le cargará una prima de riesgo y a través
de esta acción aumentará el problema de Japón. Y final-
mente se producirá un no pago por parte de Japón, pero
esto no será un problema para el que está fuera de Japón. 

Si los problemas son globales se produce un problema en
la democracia a nivel nacional. Nosotros hicimos un cam-
bio energético en Alemania. Detuvimos la fuente nuclear
de energía más o menos de la noche a la mañana.
Tendremos que pagar mucho dinero porque una de nues-
tras empresas viene de fuera, es sueca, y sus inversiones
en Alemania están protegidas bajo los auspicios de la
Organización Mundial del Comercio. Ellos ya han presen-
tado una demanda y el organismo que decide sobre esto
actúa bajo las reglas de la Organización Mundial del
Comercio y no bajo la legislación alemana. Finalmente se
ha sentenciado que Alemania tiene que pagarle ingentes
cantidades de dinero a esta empresa sueca. Podemos ver
que la democracia alemana no puede decidir sobre su pro-
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pio sistema energético o simplemente decidir lo que quie-
ren los votantes alemanes. 

Desde este punto de vista, la globalización cambia com-
pletamente las reglas bajo las cuales funcionan las demo-
cracias. Seguramente recordaran ustedes que Grecia, en
un momento dado, quiso votar y toda Europa se puso muy
nerviosa de que votasen. Lo cual es extraño para una
democracia ponerse nervioso si alguien vota, pero claro,
todo el mundo sabía que lo que votasen los ciudadanos
griegos no tendría importancia alguna y tenían miedo de
que los griegos se diesen cuenta de que lo que votasen no
tendría efecto alguno. De manera que querían hacer creer
a los ciudadanos griegos que la democracia es la que se
ocupa de esto, pero no querían que los votantes supiesen
que lo que ellos voten en realidad no tendría efecto algu-
no. Y eso forma parte del trilema. 

Lo que todo esto significa, desde un punto de vista prác-
tico, es que tenemos economías que funcionan de una
manera distinta a como la mayor parte de los votantes qui-
siera que funcionasen. La mayor parte de los electores
votarían por una democracia que pone en ejecución una
economía que proteja al medio ambiente y que no asesine
el clima. Y también quisiéramos una economía bajo la cual
las personas tuvieran un puesto de trabajo y tuviesen un
salario decente. Pero ahora, lo que vemos en Alemania es
que tenemos una brecha creciente entre los salarios más
elevados y los salarios más bajos y los ingresos más bajos
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cada vez se empequeñecen más. Se trata de lo que lla-
mamos los trabajadores pobres, los trabajadores margina-
dos. Los que tienen 3 puestos de trabajo porque no llegan
a vivir de los ingresos que les producen estos 3 puestos de
trabajo. Son puestos de trabajo pagados con un salario
ridículo. Llamando a esto “puesto de trabajo” no se permi-
te que una persona se gane la vida, pero así tenemos ofi-
cialmente unas tasas de desempleo más bajas. Pero inclu-
so existen personas hoy en día que trabajan 20 horas al
día por 400 euros. Con 400 euros no se puede vivir. Ofi -
cialmente no están desempleados pero no pueden pagar
un seguro sanitario, etcétera. Pero todos hacemos ver que
están ocupados. Es un sistema loco y no podemos cam-
biar fácilmente este sistema porque siempre este es el
argumento de la normalización. Una empresa diría que si
usted no acepta estas condiciones tiene que irse a la India.
Y siempre las personas tienen que decidir si aceptan algo
así o si se quedan sin ningún tipo de puesto de trabajo.
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Pues bien, la globalización produce como resultado una
economía que no es compatible con la sostenibilidad. Si
esto lo vemos desde un punto de vista sistémico, podría-
mos decir que lo que caracteriza principalmente la demo-
cracia es que cada persona tiene un derecho a voto. Una
persona es igual a un voto y el voto es igual para todas las
personas y un millonario no tiene un voto que valga más
que el voto de un trabajador pobre. Y una persona mayor
tiene el mismo derecho de voto que una persona joven y
una persona enferma tiene exactamente el mismo voto
que una persona sana. Esto es la democracia. 

Hablamos de los votos. Algunas personas tienen millones
de votos y otros solamente tienen un voto. La idea de la
democracia es que de alguna manera equilibres los intere-
ses de aquellos que tienen mucho poder con los intereses
de las personas más normales. Y de alguna manera tienes
el mercado y en el mercado cada euro equivale a un voto
y luego tienes la democracia en que cada persona equiva-
le a un voto. Y de alguna manera tienen que llegar a una
solución de compromiso y ese tipo de solución de com-
promiso proporciona sociedades que funcionan bien. Pero
bajo los auspicios de la globalización este tipo de solución
de compromiso ya no funciona. Y no funciona porque el
aspecto monetario siempre puede tomar la tangente del
Estado y forzar a las personas de un Estado a algo que, sin
esta presión, simplemente jamás lo aceptarían. El resulta-
do de todo esto es este proceso global insostenible,
mediante el cual con la suma final destruimos el clima y
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utilizamos mano de obra infantil en todo el mundo, de
manera que nosotros que vivimos en la parte rica del
mundo podamos comprar ropa barata. 

Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que ha suce-
dido en las últimas semanas en Pakistán y en Bangladesh.
Hubo grandes empresas textiles con centenares de perso-
nas que han muerto porque nadie sigue las reglas. Lo inte-
resante es que todas aquellas fábricas tenían certificados
de cumplimiento de sistemas de seguridad. Todas, sobre
el papel, se decía que seguían un estándar mundial y se
suponía que se había aprobado, que habían seguido las
reglas. Pero no habían seguido las reglas. Forma parte del
sistema utilizar la cadena de suministro global en alguna
tierra lejana para utilizar procesos que aquí no serían per-
mitidos. Pero, para camuflarlo, se utiliza toda suerte de
estándares y normativas y certificaciones que nos hacen
creer que todo está bien. Si uno simplemente utiliza el
cerebro sabrá que la cosa no puede ir bien. Cómo podría
ser que una camiseta de Bangladesh llegue al mercado
español por 5 euros. Desde su tinte, su producción, etcé-
tera, todo por 5 euros. Es completamente insostenible.
Demasiados de nosotros estamos dispuestos a dejarnos
convencer de que todo está bien porque, claro, 5 euros es
correcto. Creo que hay muchas personas cínicas, pero hay
muchas personas que además saben que esto no es cier-
to y no es correcto pero se auto convencen de que sí. Y al
final acaban creyendo que todo es correcto y que todo
está bien. Las empresas quieren creer que todo está bien
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y acaban convenciéndose de que todo está bien y no tie-
nen problema alguno. 

Esto significa que si uno quiere alcanzar la sostenibilidad
uno tiene que formular la pregunta siguiente: ¿podría ser
posible crear un mundo y una economía mundial que en el
año 2050 le dé una vida decente a 10.000 millones de per-
sonas, como el nivel de vida que tenemos en Europa
actualmente? 10.000 millones de personas en todo el
mundo, que proteja a la vez el medio ambiente y que ade-
más gestione el problema medioambiental y el problema
del cambio climático.

Nos podríamos preguntar a nosotros mismos si creemos
que esto posible. La pregunta es: ¿el mercado y la soste-
nibilidad conjuntamente son posibles? ¿Un mundo afluen-
te, un mundo rico para 10.000 millones de personas y la
sostenibilidad a la vez es posible? Yo creo que no lo es. Es
ilusorio pensar que es posible. Pero es interesante lo que
dice el Club de Roma en relación a este tema. El año 2000
hemos publicado un nuevo libro titulado “2052”. Reco -
miendo mucho que lo lean porque nos habla de la aplica-
ción de los límites del crecimiento desde hace 40 años.
Este año tuvimos un encuentro en la ciudad de Bucarest.
Yo me ilusiono mucho de pensar en el futuro, en el año
2052. Y nos preguntamos: ¿tendremos un mundo rico y
sostenible en el año 2052? Y la respuesta es que no. A
partir de lo que he visto en los últimos 40 años, acabare-
mos en algún otro lugar. 
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Les describiré brevemente lo que el autor considera. El
mundo estará compuesto por dos clases sociales. La clase
social media ya no funcionará como la tenemos en Europa.
Las típicas dos clases las encontramos en las ex colonias
y especialmente en Sudamérica y Sudáfrica. Tienes una
élite y luego tienes el resto. Y el resto representa solamen-
te un 5 o 10% de los ingresos totales del país. Se trata de
una sociedad en la que los servicios personales son bara-
tísimos, sociedades en las que tienes una persona que te
espera en la entrada para abrirte la puerta, en la que tienes
a un hombre que te cuida el coche, que cuando vas a un
restaurante para tomar una copa 4 camareros te traen la
copa, etcétera. Un 10% de élite y el resto les servirán. En
este tipo de sociedades no necesitas muchos recursos
porque el servicio no utiliza demasiados recursos, ni dema-
siadas energías, no necesitan de coches y no tienen pisos
maravillosos, no tienen demasiado mobiliario, no celebran
grandes fiestas y su huella de CO2 es muy baja. 

De manera que puedes resolver todos los problemas del
mundo si eliminas la mayor parte de la clase media mun-
dial. No tendrías ya problemas energéticos, no tendrías
problemas climáticos, no te quedarían problemas, el único
problema sería que ellos tienen un problema. Pero noso-
tros como sociedad no tendríamos problema, en el senti-
do que habríamos resuelto los problemas energéticos y
climáticos muy fácilmente. Por lo tanto, en vez de tener
10.000 millones de personas ricas simplemente preferimos
que la clase media mundial se haga pobre. Y luego las per-
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sonas de los países pobres pueden permanecer como
pobres porque ellos han intentado alcanzarlos, pero si
nosotros vamos donde ellos se encuentran no tenemos
que cambiar nada porque ellos ya tienen a su élite. 

Randers llama a esto el declive, un declive gestionado.
Una sociedad de personas pobres trabajadores es un
declive gestionado. En Europa podemos estudiar como el
declive gestionado funciona. La crisis financiera es un
mecanismo maravilloso para este declive gestionado. Por
supuesto, para cada europeo verdadero este es un pano-
rama terrorífico, pero imagínense ustedes personas que
consideran que la crisis europea es la mejor manera de
hacer que los europeos estén en el lugar que considera-
mos que se merecen. Y pasar de una sociedad rica a una
sociedad constituida, sobre todo, por dos clases sociales
que es lo que realmente quieres. 

Pues bien, si se le pregunta a Randers, diría que tenemos
por lo menos un 90% de probabilidades de acabar en esta
sociedad constituida por dos clases sociales. La sosteni-
bilidad pues implica una sociedad con dos clases. Yo creo
que tenemos un 35% de probabilidades de equilibrar el
mundo y todo el mundo tendrá un aspecto tal y como lo
ha presentado Europa. Pero bueno, no está claro. Y el
35% todavía es menos del 50%. 

Por lo tanto, no se trata de una situación en la que pode-
mos esperar que todos estos chinos, filipinos, indonesios,
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brasileños, africanos, etcétera, lleguen a tener un sistema
de vida o un nivel de vida como el nuestro. Es mucho más
probable que muchos europeos pierdan sus estándares de
vida y que entonces tengamos una convergencia desde
dos extremos. Que en el mundo rico muchas personas
pierdan nivel de vida y en el mundo pobre haya un peque-
ño aumento del nivel de vida y haya una convergencia a
nivel mundial. Pero se tratará de una convergencia a una
sociedad de dos clases y no una convergencia a un
mundo rico sostenible. 

Llegados a este punto, nos tenemos que concentrar en el
papel desempeñado por los mercados. De alguna manera,
si uno quiere que 10.000 millones de personas vivan a un
nivel elevado, tenemos que aumentar vertiginosamente la
producción de bienes y servicios. Hoy en día tenemos
unos 1.500 millones de personas que viven a un nivel
aceptable. Si queremos que 8.000 o 9.000 millones de
personas vivan a estos niveles tenemos que aumentar la
producción por un factor de por lo menos 5. A la vez, no
podemos utilizar más recursos porque ya no tenemos más
recursos. Por lo tanto tenemos que mejorar la eficiencia de
los recursos por un factor de por lo menos 5, también en
los próximos 40 ó 50 años. Y este es el mensaje del Club
de Roma. Necesitaríamos de un pastel mucho más gran-
de, pero tenemos que producir el pastel de manera mucho
más eficiente, por un factor de 5, 6 ó 7, hasta 10 incluso.
¿Puede ser esto realizado? En principio sí. Puede ser debi-
do al poder innovador de los seres humanos. La potencia
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innovadora de nuestras empresas, la potencia innovadora
de nuestras ciencias. Yo estoy mirando al Sr. Majó porque
este era nuestro mensaje principal. 

En la sociedad de la información lo podemos hacer casi
todo. Hacemos cosas increíbles con los ordenadores, con
los móviles. Pues ahora 4.000 millones de persones en
todo el mundo tienen un móvil. Esto era inimaginable hace
50 años. Podemos hacerlo todo. Y esta es la razón por la
cual algunas personas creen que solamente tenemos un
problema de ingeniería y que se trata simplemente de una
cuestión de tecnología. Sin embargo, desgraciadamente
existe una fuerza contraria contra esta ayuda de la tecno-
logía. La tecnología parece ayudar pero tenemos una con-
trafuerza que ya debatimos en el Foro de la Sociedad de
la Información, que se llama el efecto boomerang. Sig -
nifica que muy a menudo con una mejor tecnología utiliza-
mos más recursos de los que utilizábamos anteriormente.
Tomemos como ejemplo las oficinas. Actualmente tene-
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mos muchos ordenadores que utilizan mucha energía pero
decíamos que nunca más utilizaríamos papel. ¿Per que ha
ocurrido? Mientras más ordenadores tenemos también
utilizamos más papel. Luego llegamos al refrigerador, que
desde el punto de vista energético es más eficiente. ¿Y
qué es lo que hace la gente? Coge la nevera antigua y la
coloca en el sótano. Yo conozco personas que tienen
actualmente 3 neveras. Este es el efecto boomerang. 

En el efecto boomerang, como más mejoras la tecnología
más recursos utilizamos y esto es totalmente distinto a lo
que la gente creía en el pasado y significa que el verdade-
ro quid de la cuestión es la tecnología. Sin embargo, nece-
sitamos también tener algunos límites absolutos, como
por ejemplo en el tema del clima. Necesitamos una limita-
ción estricta sobre las emisiones de CO2 o la utilización del
terreno, así podemos establecer un mecanismo económi-
co para saber qué usos le darás al terreno. No pensemos
en utilizar más terreno porque al final ya no queda más
terreno. Tomemos el caso de las selvas tropicales. Tiene
que haber una limitación absoluta sobre la tala en las sel-
vas tropicales. Esto significa que los países ricos tendrán
que pagar a los países no tan ricos para que sus bosques
tropicales permanezcan tal y como están. 

Por lo tanto, por una parte necesitamos de unas normas y
límites absolutos y por otra parte necesitamos de meca-
nismos de financiación para equilibrar y compensar. Es el
mismo problema al que nos enfrentamos actualmente en
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Europa. La crisis europea, la euro crisis, sólo puede ser
resuelta si tenemos unas transferencias mucho mayores
entre estados. 

La mayor parte de los países europeos realizan estas
transferencias dentro de los estados mismos, pero no
tenemos mecanismos de transferencias supraestatales.
Pero si la economía es supranacional, finalmente necesita-
rás una democracia supranacional y necesitarás de unas
transferencias supranacionales. Y si no estás dispuesto a
realizar transferencias supranacionales, no podremos pro-
teger el medioambiente. Por lo tanto, no es tan difícil. El
problema es cómo hacerlo. 

Quiero acabar la intervención con el posicionamiento de la
última Cumbre de Río+20. Recordarán seguramente uste-
des que todo el tema de la sostenibilidad empezó con Río
hace ya 20 años. Esto no es realmente cierto. En realidad
empezó 20 años antes que Río, en el año 72 en Estocolmo
(ese fue el año en el que se publicaron los primeros límites
al crecimiento). El Club de Roma publicó ya unos límites al
crecimiento en el que el debate global sobre la sostenibili-
dad comenzó en el año 1972 en Estocolmo. Lo que ocu-
rrió es que el mundo rico quería un contrato global para
proteger el medio ambiente. Seguramente recordarán us -
tedes que después de la 2ª Guerra Mundial toda una serie
de estados se independizaron previamente, habían sido
todos colonias como la India. En el año 72 Gandhi cambió
todo el debate. Dijo: “queridos señores del mundo rico,

67

01-13 a 70.qxd:02-33 Carreras.qxd  25/06/14  11:50  Página 67



ustedes nos están intentando explicar la sostenibilidad a
nosotros, ustedes nos están diciendo que deberíamos
proteger el medio ambiente primero, mientras que ustedes
se hicieron ricos haciendo exactamente cosas para nada
sostenibles. Por lo tanto, todas estas cosas terroríficas las
quieren ustedes prohibir. Y ahora que se han hecho uste-
des ricos, nos dicen que no podemos hacerlas para que
permanezcamos pobres. Están ustedes en una situación
maravillosa, son ustedes ricos, tienen un medio ambiente
global, que permanezca intacto porque nosotros somos
pobres. Y crean ustedes, no aceptaremos estas condicio-
nes. No existe manera alguna de proteger el medioam-
biente en este mundo si no encuentran ustedes alguna
manera de que nosotros, los países pobres, nos hagamos
tan ricos como ustedes. Y si tienen alguna manera de que
nos hagamos ricos entonces sí que probaremos con uste-
des de proteger el medioambiente. Para nosotros hacer-
nos ricos es mucho más importante que proteger el
medioambiente”. 

De manera que lo que hicieron fue decir que esto no fun-
ciona y por eso ahora celebraremos una conferencia sobre
el medioambiente y sobre el desarrollo. Dedicaron muchos
años a discutir si primero venía el desarrollo y luego el
medioambiente o si el medioambiente llegaba primero.
Finalmente el mundo en vías de desarrollo acabó ganando
y llamándole la Conferencia del Medioambiente y del Cre -
cimiento. Y se necesitaron 20 años desde Estocolmo
hasta Río para tener un concepto de sostenibilidad que
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básicamente significa que protegemos el medioambiente,
pero los países pobres también pueden hacerse ricos en el
proceso. 

20 años más tarde, ¿cuál fue el mensaje de Río? Ahora tie-
nen dos grandes temas candentes: la economía verde y la
gobernanza global. ¿Qué significa la economía verde? La
economía verde significa que debe ser una economía fuer-
te, potente, y que permita que todo el mundo se enriquez-
ca pero que sea verde. Que sea verde significa que prote-
ja el medio ambiente, resuelva el problema climático y
además alcance un equilibrio social. La economía verde es
algo maravilloso, pero el problema es que no existe, pero
el día que exista será maravillosa. Los gobiernos ya enten-
dieron que se trataba de un problema de gobernabilidad
mundial. Se trata de un problema de ingeniería, más que
de gobernanza global. La ingeniería es fácil, pero la gober-
nanza global no lo es en absoluto, de manera que el men-
saje principal de la Cumbre de Río+20 fue que tenemos
que resolver el problema de la gobernanza mundial. Pues
bien, este es el tema en el que nada funciona. Acabamos
de celebrar Doha y básicamente nada ocurrió en Doha. El
mundo entendió claramente que necesitamos de un con-
trato vinculante global sobre los gases de efecto inverna-
dero. ¿Y cuál fue el resultado de Durban en Sudáfrica? El
resultado fue que planeamos un contrato para el año 2015,
puesto en vigor para el año 2020. Lo cual nos da 8 años
más de emisiones crecientes de CO2 en vez de reducción
de emisión. Pues este es el problema de la gobernanza
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mundial, es el verdadero problema. Yo creo que el Club de
Roma identificó esto de manera maravillosa y en nuestra
agenda tenemos la gobernanza mundial. ¿Cómo podemos
finalmente alcanzar esta gobernanza mundial? Si no lo
logramos establecer, el futuro no será sostenible. El futuro
será de una sociedad de dos clases y por ahora la proba-
bilidad de que sea una sociedad de dos clases es mucho
mayor que la probabilidad de un mundo equilibrado.
Espero que lo logremos, pero la cosa está muy turbia.
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LA FAGEDA, UNA EMPRESA SOCIAL

Cristóbal Colón
Psicòleg clínic per la UAB

Diplomat en Direcció d’Empreses per IESE
President de la cooperativa La Fageda

Barcelona, 22 de gener de 2013

Bona tarda, moltes gràcies a l’organització per convidar-me.

Com ja ha dit l’Ignasi, nosaltres vàrem començar l’any
1982. Jo sóc psicòleg, vinc del món de la psiquiatria i la
idea original del nostre projecte era intentar resoldre una
problemàtica que nosaltres vàrem veure quan vam co -
mençar a treballar als manicomis d’aquella època. Us estic
parlant dels anys 70 i pocs, quan els hospitals psiquiàtrics
s’anomenaven així, manicomis: el “manicomi de Salt” o el
“manicomio de Las Delicias”, que és on jo vaig començar
a treballar l’any 72. Allà vam iniciar els tallers de labor-terà-
pia i vàrem veure una obvietat: que el treball pot ser una
part molt important de la vida de les persones. Vàrem
començar a fer tallers de labor-teràpia a dintre dels mani-
comis. Allò va ser una revolució, va funcionar molt bé, però
va durar molt poc perquè ens vàrem adonar que allò no era
una feina de veritat, sinó una cosa de manualitats, més
pròpia d’infants que no pas de persones adultes.
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Després de molts anys de treballar als manicomis i con-
vençuts de que el treball era una eina fonamental en la vida
de qualsevol persona, però encara més en la d’aquelles
persones que estaven allà tancades segurament de per
vida, vàrem decidir sortir fora del manicomi amb una sola
idea: crear treballs reals (que no fossin com la labor-terà-
pia). I, per crear treballs reals, havíem de crear una empre-
sa real. 

L’any 74, quan vaig arribar al manicomi de Salt, vaig conèi-
xer la Garrotxa i vaig pensar que era un bon lloc per viure.
Vàrem decidir sortir del manicomi i vàrem arribar a Olot. En
aquella època l’alcalde era en Joan Sala. Vaig arribar al seu
despatx i li vaig dir “Soy Cristóbal Colón, vengo del mani-
comio, con 14 enfermos mentales y quiero montar una em -
presa en la Garrotxa”. L’any 82 hi havia una crisi, no com
aquesta, però déu n’hi do. Evidentment el pobre Joan no
sabia què passava... Bé, nosaltres l’única cosa que teníem
clara i jo penso que és part de l’explicació del nostre èxit,
és que no volíem tornar al manicomi. Quan tu tens clar que
si fracasses hauràs de tornar a l’infern –perquè vostès no
sé si han conegut algun manicomi, però és l’infern– no
podíem fracassar. Nosaltres teníem molt clar que l’única
sortida que teníem era tirar endavant. 

La idea era fer una empresa, on el treball era molt impor-
tant. Nosaltres sempre hem dit que el sentit del treball és
molt important en la vida de les persones i aquesta va ser
la idea principal. Jo sempre he dit que hem fet una empre-
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sa al revés, una empresa esquizofrènica, nosaltres no tení-
em projecte. Sabíem que volíem fer una empresa però no
sabíem si volíem fer sabates o què fer. No teníem diners i
evidentment el nostre personal era el més qualificat de la
comarca, és a dir, nosaltres veníem amb el know how de
25 anys de manicomi. I així vàrem començar. Evidentment
jo no els hi puc explicar aquí els 30 anys des de que vàrem
començar el projecte, però els hi explicaré què és el que
fem ara.

Jo els hi he explicat quin era el començament. Teníem una
idea, volíem crear una empresa perquè aquestes persones
que estaven al manicomi l’única manera de rescatar-les i
de tornar-les a la vida era que tinguessin una feina i que
sabessin que tenien unes capacitats. Nosaltres a La Fa -
geda moltes vegades diem que som buscadors d’or, per-
què hem de buscar allò que la gent és capaç de fer. Quan
la gent troba que té aquesta capacitat, pot posar-la sobre
la taula i demostrar-se a sí mateixa que pot fer coses... i
aleshores s’operen miracles. La gent passa de sentir-se
absolutament inútil a dir que fa els millors iogurts del món
o les millors melmelades. La nostra vida passa a tenir un
sentit. 

Nosaltres tenim una empresa on donem feina a totes les
persones amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lec-
tual de la comarca. Hem creat una estructura empresarial
viable, rentable, que està competint al mercat amb Danone
i Nestlé i amb altres empreses multinacionals del sector.
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Tenim una empresa de jardineria, on treballem fonamental-
ment en obra pública per als ajuntaments de la comarca;
fem el manteniment de la zona volcànica i tenim una
vaqueria amb 500 vaques d’altíssima qualitat. L’any 93
vàrem començar a fer iogurts i actualment estem produint
1.200.000 iogurts a la setmana, que venem a Catalunya.
Nosaltres mai no hem fet servir el fet social com argument
de venda; la gent que compra el nostre iogurt, el compra
perquè és el més bo i és el més car. A la revista Consum
de fa un mes varen fer una anàlisi dels bífidus i, com no
podia ser d’altra manera, el millor és el de La Fageda. Serà
molt car, però és el millor. En intenció de compra, la nostra
marca és clarament superior. 

Des d’una perspectiva comercial, podríem estar molt
satisfets de com de bé fem els iogurts. En canvi, estem
satisfets que aquests iogurts tan bons els faci aquesta
gent. Jo sempre explico que, per a nosaltres, la millor terà-
pia per la nostra gent –inclús jo– és l’èxit empresarial.
Nosaltres som bons no perquè ho diguem, sinó perquè la
gent cada dia va al mercat i s’apropa a una nevera i agafa
el nostre iogurt. Perquè vol, no perquè ningú l’obligui. En
l’acte de compra estan constantment decidint que volen
aquest iogurt. 

Tenim la jardineria, tenim les vaques, tenim una fàbrica de
postres làctics; fa 3 anys vàrem començar l’activitat de fer
gelats i fa 3 mesos que hem posat al mercat melmelades.
Històricament havíem tingut un viver de planta forestal,
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però el mercat ha caigut, perquè els nostres clients eren de
l’Administració i veníem plantes per a carreteres, etcètera.
El que hem fet ha estat reconvertir tots els hivernacles i ara
en comptes de fer boixos fem maduixes, tomàquets i
cebes. Fem la melmelada de ceba agredolça millor del
món.

Tot aquest projecte empresarial per a nosaltres és molt
important. Jo no sóc empresari, sóc psicòleg. El que m’in-
teressa són les persones, però penso que el món empre-
sarial és una eina fonamental per donar vida a qualsevol
treballador. En el cas d’aquests col·lectius que nosaltres
treballem és encara més important. Per a aquestes perso-
nes amb malaltia mental, que normalment no han arribat
mai a entrar al món del treball, sentir-se que són part d’un
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projecte econòmicament rendible i, com diuen ells, famós,
significa que ho fem bé. 

Aquesta situació de l’empresa, que està reconeguda per-
què els seus consumidors cada dia prenen aquesta deci-
sió de compra, és, d’alguna manera, la nostra eina fona-
mental a nivell social. Com diu la Carme, la meva dona,
que és la psicòloga, “jo estic fent això perquè algú ha pen-
sat que ho podia fer”. Doncs aquesta frase és una mica el
reflex del que nosaltres fem. Tornar a les persones la cons-
ciència de que són capaces de fer alguna cosa. Sabem
que tothom pot fer alguna cosa i sabem també que no tot-
hom pot fer el mateix. Del que es tracta és de crear un ven-
tall de llocs de treball amb la intenció de que cadascú
pugui trobar el seu lloc i pugui desenvolupar les seves
capacitats. 
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ARCHIEVE, NOT SURVIVE. ELS REPTES QUE
PLANTEGEN ELS EMPRENEDORS SOCIALS

Miquel de Paladella
Director de SIC, Social Innovation for Communities

Co-Fundador d’UpSocial i d’1xMicrocredit
Ex-dirigent d’Ashoka i UNICEF

Barcelona, 26 de febrer de 2013

Bon dia i moltíssimes gràcies per haver-me convidat. 

Avui fa quasi 20 anys que jo treballava a Brussel·les a la
Secretaria internacional d’una organització d’estudiants
universitaris d’Econòmiques, AIESEC. Em quedaven qua-
tre mesos de mandat, començava a contemplar les op -
cions professionals que tenia. Gràcies a AIESEC, se’m
presentaven opcions a les Nacions Unides, al tercer sector
i a algunes empreses que donaven suport a l’associació,
però tenia una gran confusió sobre el que havia de fer. I així
vaig anar a Hannover, convidat pel Club de Roma a la seva
reunió anual. Jo era el representant convidat d’AIESEC i
vaig conèixer una sèrie de personatges que m’han marcat
la vida. De fet, aquella reunió del Club de Roma em va
orientar en una direcció definitiva. Me’n recordo molt bé
d’unes paraules de Bertrand Schneider, que segur que
molts de vosaltres coneixeu, i que, en aquell moment, era
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el secretari general del Club de Roma. Em va ajudar a valo-
rar les opcions i que al final fes el que donés més el sentit
a la meva vida. 

Per això m’ha fet molta il·lusió aquesta invitació del Club
de Roma, vint anys després. Poder tenir l’oportunitat de
trobar-me de nou amb el Club de Roma i amb vint anys
d’experiència darrera per demostrar que potser d’alguna
manera el que em va donar, puc començar a tornar-ho. 

Us voldria parlar d’emprenedoria social a través de casos,
a través de les històries de persones i de dades que
ens ajudaran a entendre algunes lliçons i qüestionaments,
més enllà d’ideologies i opinions. De vegades, crec que en
aquest país som molt d’opinions i molt poc de fets.

1. Muhammad Yunus

Aquest és el Muhammad Yunus, que va crear el Grameen
Bank. Ambdós, la persona i la institució, van rebre el premi
Nobel de la Pau del 2006. L’any 1976 Muhammad Yunus
va començar a prestar diners a grups de dones a Ban -
gladesh. Va començar amb 27 dòlars a un grupet. Per pri-
mera vegada, algú prestava diners a aquelles dones fora
de l’àmbit familiar i de la usura. Ell ho va fer i va aconse-
guir demostrar quelcom que fins aquell moment ningú no
s’havia cregut: que als pobres se’ls hi pot prestar diners.
Segurament ell va ser el primer en prestar diners de forma
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massiva a gent en situació de pobresa. Però l’impacte
anava més enllà de trencar barreres tradicionals del crèdit.
Yunus va ser capaç de generar confiança entre i envers la
gent pobra. 

Tots coneixeu la història del Grameen Bank: avui presta
60.000 milions d’euros en microcrèdits, sobretot a dones.
És una empresa social, genera benefici que es reverteix en
els seus participants (les persones pobres). I la indústria del
microcrèdit ha crescut a escala mundial exponencialment. 

2. Bill Drayton

L’any 1981 en Bill Drayton va crear Ashoka i va ser ell qui
va començar a crear el concepte de l’emprenedoria social.
El que bàsicament deia era que a través de mecanismes
d’empresa es podia arribar a transformar el món. Ell va
veure que la majoria de reptes socials ja estaven sent solu-
cionats per emprenedors socials, però ho feien a petita
escala. Pensava que a través d’una inversió en cada un
d’aquests emprenedors socials durant 3 anys i un acom-
panyament –com es fa en moltes petites empreses, amb
molts emprenedors tradicionals–, es podria arribar a trans-
formar el món. 

La seva idea és que un emprenedor social és aquella per-
sona que no només ensenya a pescar sinó que vol trans-
formar la indústria de la pesca; vol canviar-ho per a que la
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pesca funcioni d’una manera que ja distribueixi el peix de
manera sistemàtica. Fa un parell d’anys va guanyar el
premi Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional i
avui en dia dóna suport a 3.000 emprenedors socials que
estan escalant les seves innovacions. 

A Ashoka l’importa poc si un emprenedor social té ànim de
lucre o no. L’importa poc que sigui públic o que sigui pri-
vat. Importa poc que sigui una ONG, una societat anònima
o una SL. Per Ashoka, la qüestió és trobar aquella perso-
na que té una innovació que és capaç de portar a escala.
Molt sovint, de fet, la gran dificultat és trobar la persona, la
innovació que resol el problema social. Però quan ho fa, li
posen un llum, l’il·luminen, l’acompanyen durant 3 anys
per a que pugui escalar, per a que pugui demostrar que
aquesta petita anècdota que ha funcionat en un lloc pugui
tenir una repercussió a nivell sistèmic en el país, en el con-
text del país, potser en la regió o potser a escala mundial. 

Un aprenentatge: iniciatives híbrides 

Tenim aquesta separació entre l’empresa tradicional i
l’ONG. Fins ara, l’empresa tradicional era qui generava
valor econòmic, i l’ONG era qui generava valor social. I ara
aquesta frontera d’alguna manera està desapareixent. Ara
tenim empreses que tenen com a prioritat generar valor
econòmic però que també en generar valor social. I hi han
altres empreses que estan centrades en generar valor so -
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cial, però que també generen valor econòmic. La separa-
ció tradicional està desapareixent, es difumina. 

A mi m’agrada distingir les iniciatives simplement sobre la
base de la seva motivació principal: si el valor com a
empresa es mesura principalment en base al valor social
que es crea, o si és el valor econòmic la prioritat. I m’a-
grada fer-ho a través d’exemples d’emprenedors socials
d’Ashoka i d’emprenedors socials que estem intentant aju-
dar a portar aquí, a Catalunya. 
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Fàbio Rosa

Un d’ells és el Fábio Rosa. Us dono dades perquè crec
que les dades diuen molt: 1 milió i mig de brasilers que
viuen en zones rurals a Brasil han tingut accés a l’electrici-
tat. Ell ho ha fet a través d’una empresa sabent que el mer-
cat el pot ajudar a escalar. Bàsicament el que ha fet és, a
través d’un sistema de panells solars i un sistema de pro-
pietat combinat cooperatiu, ha aconseguit donar a aquest
milió i mig de brasilers, accés a l’electricitat. Això ho ha fet
en 4 anys.

Llocs de treball de gran valor afegit per persones amb
discapacitats i malalties mentals

Tots coneixeu el Cristòbal Colon, que m’han comentat que
va ser aquí fa poc explicant-vos el cas de la Fageda. Jo
crec que és important també veure altres tipus de casos
interessants i il·lustratius. Tots sabeu que la discapacitat és
una característica, sobretot la discapacitat mental, que
tanca totes les portes de l’ocupació. 

El que han fet alguns emprenedors socials, i la raó per la
qual ens interessen, és generar oportunitats de treball a
través d’un enfocament en les capacitats especials de les
persones amb discapacitat; és a dir, que es fixen en aque-
lles tasques on les persones amb alguna discapacitat
men tal o malaltia podrien generar un valor més gran. 
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Thorkil Sonne, Specialisterne

El Thorkil Sonne és un danès que ha creat una empresa
amb treballadors amb autisme. Les persones amb autisme
tenen una capacitat extraordinària de fixar-se en els
detalls, de concentrar-se llargs períodes de temps i detec-
tar errors, per exemple. Ha utilitzat aquesta capacitat per
crear una empresa de proves de software i processament
de dades. Així, ha creat una empresa amb 90 consultors
amb autisme. Sabeu que les persones amb autisme tenen
unes condicions que són difícilment gestionables en les
empreses d’avui, amb espais oberts, amb reunions cons-
tants, incertesa, etcètera. Però ell ha creat una empresa
que és capaç de tenir consultors autistes que detecten els
errors de software. Ha creat aquests 90 llocs de treball,
genera 3 milions d’euros de facturació, i s’està expandint
als Estats Units, Islàndia, al Regne Unit, Alemanya i Irlanda
entre altres. 

Frank Hoffmann

El doctor Frank Hofmann es va preguntar: “com podem
treure partit de les habilitats tàctils d’algunes persones
cegues?” La seva resposta va ser: en la detecció precoç i
no invasiva de tumors. El que fa és agafar la capacitat
especial de les dones cegues per fer proves de detecció
de malformacions de teixits a les mames en dones d’entre
30 i 45 anys que no tenen accés a una mamografia de
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forma regular, perquè no tenen un historial familiar o per-
què encara la Seguretat Social no paga aquest tipus de
tractaments fins que hi ha un element de risc o una edat
determinada. El Dr. Hoffmann forma aquestes dones
cegues i les educa per ser examinadores mèdiques tàctils,
que detecten tumors un 30% més petits que un metge
especialitzat. Així ha aconseguit crear un mecanisme de
prevenció de la salut que bàsicament funciona com una
empresa normal i que genera llocs d’alt valor afegit per a
dones cegues. La visita costa 46 euros. Quan detecta un
possible tumor, el sistema de salut alemany s’estalvia
60.000 euros; és a dir, que poden fer 1.300 visites per jus-
tificar la despesa d’aquests 46 euros. És una empresa
centrada en trencar aquestes barreres i pensar que la per-
sona amb discapacitat pot tenir unes capacitats especials
i pot aportar molt a la societat. Un lloc d’alt valor afegit
però, a més a més, en temes de prevenció de salut.

John Mighton

John Mighton és un emprenedor que ha ideat una meto-
dologia d’ensenyar matemàtiques a través de la interacció
i de passos molt progressius per a tots els nens i nenes.
Treballa a tots els cursos de primària i dos de secundària i
el que més ens ha cridat l’atenció quan el vàrem seleccio-
nar van ser els resultats obtinguts a més de 500 escoles a
Canadà i als EUA. Aquí us presento els resultats d’una
classe de 5è de primària en una escola al Canadà. La gran
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majoria dels estudiants van treure entre un 4/10 i un 6/10
de nota el curs anterior. En només un any d’implantació del
programa JUMP Math, tots els alumnes han aconseguit
com a mínim un 8/10. Aquests resultats s’han replicat a
més de 500 escoles a Canadà, EUA i el Regne Unit. Quin
impacte tindria aquí, on tenim un fracàs escolar al voltant
del 25%? 

Quin és el seu model de negoci? És una empresa editorial
sense ànim de lucre que dissenya i ven llibres de text i
material per professors.

Faustino García

Finalment he escollit un exemple, no d’un emprenedor,
sinó del que es diu en anglès un intrapreneur, que emprèn
des de dins. En Faustino García Zapico és un funcionari de
presons. Va treballar a la Model molts anys i se’n va anar a
la presó de Villabona, a Astúries, a canviar-la de dalt a baix.
Bàsicament el que va fer va ser crear un sistema on els
propis interns escullen alliberar un mòdul (hi ha 10 mòduls
en aquella presó) i el gestionen com si fos una societat.
Imposen unes regles per que no hi hagi violència, ni droga,
etcètera. Gestionen el mòdul els interns amb els funciona-
ris, expulsen els membres que són incapaços de mantenir-
se actius, de respondre a les regles que generen aquestes
micro-societats dins d’una societat i, el que bàsicament ha
aconseguit és reduir la reincidència d’un 60% a un 10%. A
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Catalunya la reincidència és d’un 40%; tenim les com-
petències per gestionar-ho. A España és d’un 60% i aquest
senyor l’està reduint a un 10%. Si feu els càlculs ràpida-
ment, aquí no hi ha model de negoci perquè és un model
que a nivell de gestió pública dels recursos és revoluciona-
ri, perquè una persona en una presó catalana ens costa
entre 2.500 y 3.000 euros al mes. Si reduíssim la reincidèn-
cia, podríem canviar el fet de que la presó deixi de ser una
escola de delinqüents a ser una escola de rehabilitació. 

Perquè són diferents els emprenedors socials? Jo aquí és
on volia fer èmfasi en algunes coses que estan passant. 

Primer és aquesta idea de la innovació: tothom busca
maneres noves de solucionar problemes. El que veiem és
que la inèrcia, la manera en que hem respost als proble-
mes socials durant els últims 10 anys, avui en dia ja no és
sostenible. No podem continuar responent als grans pro-
blemes socials de la manera que ho hem fet fins ara per-
què no tenim els mateixos recursos però també perquè el
món i les oportunitats són diferents. 

Segon. És el que busca Ashoka: una intervenció capaç de
resoldre problemes socials amb evidència de resultats. No
importa si és amb ànim de lucre o no, mentre sigui capaç
de resoldre un problema i mesurar els seus resultats. Hi ha
molt escalfador d’aire en el nostre sector que actua amb
la bona intenció. Però lamentablement la bona intenció no
és suficient. Hi ha moltes organitzacions que perden els
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diners, els llencen, perquè no mesuren l’impacte de les
seves accions. Un es pot equivocar, però almenys s’ha
d’aprendre d’aquesta equivocació. 

Tercer. L’emprenedor social busca, s’enfoca i està obses-
sionat en la solució sostenible i no en l’organització soste-
nible. Jo crec que aquest és l’exemple del Yunus. Ell va dir:
jo els hi donaré un microcrèdit i els hi posaré un interès. I
totes les persones pobres paguen un interès. La mitjana
mundial dels interessos està en 34% d’interès anual i no és
usura. Però el que va fer el Yunus va ser simplement dir
que a la gent pobra se li pot prestar diners i a més a més
et tornarà l’interès; té una morositat del 2%. M’encantaria
saber quina morositat tenim al nostre país, em sembla que
volta el 7 o 8%. I ell va dir: jo regalo aquesta idea, l’obro a
tot el món, jo em crearé la meva pròpia empresa que es diu
Grameen Bank però que cadascú faci el mateix. Ara hi ha
milers d’institucions microfinanceres a escala mundial. 

Solucions sostenibles: potser el punt més important és
aquesta obsessió en solucionar el problema. Quan hi ha
una obsessió per solucionar el problema, en molts casos
una ONG clàssica i tradicional no et dona els instruments
per escalar la resposta. La filantropia tradicional en aquest
sentit té moltes limitacions. Si el problema creix més ràpid
que la nostra solució, estem condemnats a la irrellevància. 

Jo crec que el mèrit de la idea de l’emprenedor social és
que troba models de negoci per solucionar problemes
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socials en tota la seva dimensió i abast. El model de nego-
ci permet fer-lo sostenible i escalable. Nosaltres no li diem
model de negoci perquè llavors assumeix que hi ha un
negoci darrera, li diem model de sostenibilitat; és el que
permet generar els ingressos suficients com per escalar la
innovació. També considerem els intrapreneurs; és a dir,
que dintre d’una pròpia organització, dintre de la pròpia
organització pública o privada, és possible ser un empre-
nedor que canviï la manera de fer de les empreses o de les
institucions. 

I què ens estem replantejant a través de l’acció d’aquests
emprenedors socials? Jo crec que la idea principal del que
ens en hem adonat, és que al final els emprenedors socials
són l’I+D+I dels governs. Ens adonem que els governs no
tenen ni el temps, ni els diners, ni la tolerància a l’error per
finalment apostar per nosaltres i per la innovació. Ho hem
de fer des de fora. 

D’alguna manera, al final l’emprenedor social és aquell que
va provant, es va equivocant i al final troba el mecanisme,
la innovació, sobretot en el model de negoci, de posar en
el centre la resolució del problema social. 

Una altra de les grans conclusions que estem aprenent
d’aquest nou moviment dels emprenedors socials és con-
traintuïtiva. A la universitat ens han ensenyat que les
empreses i les organitzacions són molt més eficients que
les comunitats. Això ara ja no sempre és així. L’exemple
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més clar de tots és el de Microsoft Encarta. Microsoft
tenia, el 1996, el múscul que té ara Apple, amb una capa-
citat d’inversió brutal; va contractar els millors científics de
tot el món per escriure la seva enciclopèdia. Competia
contra una comunitat oberta, que no tenia gaires diners,
que no es remunera ningú, on tothom podria posar-hi con-
tingut. I d’aquests dos models, quin va sobreviure 10 anys
després? Doncs va sobreviure la Wikipedia. Això el que
ens està dient és que segurament les comunitats no
necessàriament són inferiors a les empreses en el mercat
d’avui en dia. 

Una altra és la lluita contra la degeneració de les organit-
zacions. Els emprenedors socials no acostumen a desviar-
se de la seva missió. A mesura que passa el temps en mol-
tes ONG’s, ho he viscut en la meva pròpia carn, és que són
organitzacions que poc a poc es van desviant de la seva
missió per centrar-se en la seva supervivència. És a dir,
que la supervivència i el mantenir el personal és el més
important. Es perd el sentit del propòsit i de la missió. I
això passa també amb el microcrèdit. Porta 30 anys i hi ha
organitzacions que fan un microcrèdit fantàstic i hi ha or -
ganitzacions que fan un microcrèdit que és absolutament
contraproduent. Ara comencen els bancs a invertir en
microcrèdit, busquen col·locar capital molt agressivament,
se’n van als pobles... i si aquí tenim una educació finance-
ra baixeta i estem sobreendeutats, imagineu-vos en un
país en desenvolupament on la capacitat de processar
certs tipus d’informació i agafar riscos és encara més
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baixa. Doncs et trobes amb gent pobra que agafa un
microcrèdit, és incapaç de tornar-lo, se’n va a l’usurer, l’u-
surer li dóna els diners per tornar el microcrèdit, la institu-
ció microfinancera diu: si me l’ha tornat li en dono un altre
i encara més gran, així li pot tornar a l’usurer i comença un
cercle viciós del que no se n’escapa. És a dir, que són
totes aquestes organitzacions que perden de vista la seva
missió i no saben mesurar l’impacte. 

Què faig jo? Jo treballo en una organització de microcrèdits
que bàsicament té una idea molt senzilla: vam començar a
treballar el microcrèdit perquè el microcrèdit posa a la gent
pobra al seient del conductor. Fins fa molts anys la gent
pobra era el problema. En realitat, ells són la solució. El
microcrèdit el que proposa és que tu em dius el que vols
fer, com et vols guanyar la vida i nosaltres ens ho creiem i
et donem un primer microcrèdit molt petit i amb això vas
creixent. Després em demanes un altre microcrèdit la set-
mana que ve i d’aquí un mes me’n demanes un més gran i
després encara un més gran per crear-te la teva botigueta. 

En el tema del microcrèdit vam veure que hi havia un gran
potencial d’acció i que només es responia a un 12% del
capital que està invertit en microcrèdit. De la necessitat
que hi ha entre els pobres de microcrèdit només es respon
a un 12%. Hi ha gent que carrega un 200% en aquest tipus
de persones. Nosaltres vam decidir buscar capital per
invertir en això. Al principi ho fèiem amb la xarxa de con-
tactes que tenim a dins de l’ONU, amics, familiars, etcète-
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ra. Gran error. Vam tenir la sort de que ens convidessin a
un míting de l’Obama. En aquell moment estava competint
amb la Hilary Clinton, que acabava de dir que posava 5
milions de dòlars del seu capital per finançar la seva cam-
panya. Obama va anunciar que havia aconseguit els 3
milions de donants de menys de 200 dòlars per la seva
campanya. I aquí nosaltres vam fer “clic”. Vam pensar que
el que podíem fer era, en comptes d’anar a buscar el capi-
tal a grans butxaques, una plataforma web des de la qual
milers i milions de persones puguin prestar 25€ en micro -
crèdits. Escollir el projecte, invertir i reinvertir aquell euro
que nosaltres ens gastem o invertim.

Però el que potser pot interessar més és aquesta idea que
tenim d’intentar veure que no hi ha una possible inèrcia en
la resposta als grans reptes socials que tenim a Catalunya.
El que estem fent és intentar investigar quines són les
millors innovacions que hi ha a escala mundial que respo-
nen als reptes específics que tenim nosaltres a Catalunya
i facilitar el seu aterratge aquí. Els hi posem una gran pista
d’aterratge, unes llums, una torre de control i ajudem a
totes aquestes innovacions que han funcionat amb èxit
allà, que tenim evidència empírica, que sabem que estan
empaquetades per replicar; les ajudem a que es repliquin
aquí a través d’empreses, a través del tercer sector, a tra-
vés de l’Administració Pública. De fet aquí tenim dues per-
sones que han apostat per aquest projecte a través de la
Generalitat en temes de turisme massiu i el seu impacte.

91

02-71 a 120.qxd:02-33 Carreras.qxd  25/06/14  12:05  Página 91



Estem buscant totes aquestes innovacions que es podrien
importar a Catalunya i que podrien canviar una mica el
panorama. Això és el que jo faig.

Per concloure, jo crec que estem una mica en aquest
camí, en aquesta carretera sense saber exactament cap
on anar. Per un costat tenim aquesta consciència ciutada-
na dels problemes socials i jo crec que això és un dels
grans canvis que hi ha hagut en els últims 10 anys. El nivell
de consciència sobre els problemes que tenim avui a nivell
social és enorme a tot arreu i això no té precedents. 

Però, per una altra banda, tenim un problema i és que la
institució que en teoria està dedicada a la generació de la
prosperitat de la nostra societat que genera riquesa es veu
com el problema i no com la solució. Jo crec que aquí és
on tenim el gran repte i això és el que m’agradaria posar-
vos a sobre la taula. El futur de l’empresa potser passaria
per aquesta evolució, del que seria la filantropia tal i com
es va crear al seu moment, com a resposta a aquests pro-
blemes socials. S’ha superat la fase en la qual una mà feia
diners i l’altra redistribuïa una part dels beneficis entre els
que no se n’han pogut beneficiar. Estem superant la fase
de la responsabilitat social corporativa. Ja no és suficient
fent que les operacions d’una empresa siguin respectuo-
ses amb la gent i el medi ambient, hi ha d’haver uns estàn-
dards de qualitat, de transparència a nivell de sostenibili-
tat, de tractament als treballadors, etcètera. 
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Jo crec que l’últim pas, el pas que ens falta ara, és aquest
pas d’emprenedor social. La idea és molt simple, és
aquesta idea del Michael Porter que en diu Shared Value.
És que l’empresa es repensi a ella mateixa i que bàsica-
ment solucioni problemes socials a través de models de
negoci. Jo crec que aquest és el futur. Que Nestlé deixi de
pensar que és una productora de menjar i pensi que és
una organització que intenta solucionar el problema de la
nutrició. Nike pot deixar de ser un fabricant de sabates i
començar a ser una empresa que es preocupa per la salut
i el benestar de la gent. Avis pot deixar de ser una empre-
sa de lloguer de vehicles privats i treballar per ser una
empresa que soluciona la mobilitat sostenible a les nostres
ciutats. Hi ha moltes maneres de repensar la nostra
empresa i la nostra societat per començar a ser part de la
solució. Jo crec que el gran repte és aquest: solucionar
problemes socials a través de models de negoci. La lliçó
principal dels emprenedors socials és aquesta: ajudar a les
empreses a repensar-se, a mirar-se amb uns altres ulls i a
posar els problemes socials al centre. 
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L’EMPRESA DEL SEGLE XXI,
UN MODEL BASAT EN LES PERSONES

Xavier López García
Profesor

Director general d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 19 de març de 2013

Moltíssimes gràcies. Penso que el més interessant és el
debat que es pugui generar de la conferència, però faré
una introducció i intentaré donar alguns elements per
intentar provocar aquest debat.

El títol ve de bastant lluny i a mi m’agrada molt perquè té
l’aplicació al que seria l’economia social i cooperativa però
és d’aplicació, des del meu punt de vista, a totes les empre-
ses. Jo el que intentaré és, primer de tot, donar unes pin-
zellades de com em sembla que haurien de ser les empre-
ses del segle XXI, quins trets i quines característiques tenen
i després ho contraposaré amb alguns dels elements claus
i nuclears de l’economia social i del cooperativisme; tot, per
treure’n una tesi que ja us avanço: crec modestament que
l’economia social i cooperativa, si desenvolupa a fons els
seus principis i els seus valors, està aportant elements
claus de competitivitat. També, si em dóna una mica de
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temps, m’agradaria donar algunes pinzellades del que és
l’economia social i el cooperativisme a Catalunya, perquè
crec que és bastant desconegut i a vegades està molt més
present a les nostres vides del que ens sembla i segur que
si fem un petit exercici en aquesta taula tots i totes tindrem
experiències en l’àmbit de l’economia social i cooperativa.
És important identificar-ho i posar alguns exemples. 

Entrem una mica en matèria. Com han de ser les empre-
ses del segle XXI? Han de ser empreses flexibles i que s’a-
daptin als cicles. Els cicles a vegades són alts, són baixos
i, sobretot en el context actual, són incerts. No sabem què
passarà demà. Jo vaig a dinar cada dia a un lloc i a vega-
des està ple i a vegades està buit i els hi pregunto “avui
què passa?”, però no hi ha unes tendències clares de com
van les coses. Davant d’això és obvi que les organitza-
cions empresarials s’han d’adaptar com un guant als ci -
cles perquè sinó és impossible competir. Per fer això, la
flexibilitat s’ha de donar en tots els sentits. No podem dir
només que des del punt de vista dels treballadors serem
flexibles. Justament el model cooperatiu, i especialment el
cooperatiu de treball associat, intrínsecament en el seu
model té aquesta característica de la flexibilitat, però és
una flexibilitat volguda i autogestionada. Aquest seria un
dels elements claus que han de tenir les empreses del
segle XXI (les empreses actuals i les del futur). 

Un altre element que és clau i crític seria el que tots diem
sempre: el primer són les persones. Això és indiscutible
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que és així. El que farà aquella petita diferència de com-
petitivitat entre una empresa que vagi com un coet i una
que no, tenint igualtat de condicions, de tecnologia i de
capital, són les persones (el seu talent, com el desenvolu-
pen, etcètera). Si això és així, voldrà dir que les persones
s’hauran de tractar i gestionar d’una manera molt determi-
nada per a que això sigui possible.

Un altre element que em sembla cabdal és la cooperació.
Ja no hi ha cap organització petita o gran que sola pugui
desenvolupar tot allò que necessita. Les grans corpora-
cions cooperen entre elles, fins i tot es parla de cooperar
per competir. Ja no hi ha ningú que pugui dir “jo sol puc fer
les coses pel món”. Per tant, són elements que necessiten
les empreses ara per poder justament competir en el pre-
sent i en el futur. 

Altres elements a tenir en compte. Hi ha un mite que m’a-
grada desfer: el mite de la maximització del benefici. L’ob -
jectiu de l’empresa és guanyar diners, sí quan més millor,
però no només, l’empresa ha de guanyar diners des de la
perspectiva del llarg termini, que és com s’han de guanyar,
perquè a curt termini ja sabem que és molt fàcil. Si una
empresa en un any vol guanyar diners és fàcil, deixa insatis-
fets a tots els seus clients i treballadors i al final guanyarà
diners, però és fàcil que desaparegui. Si vol guanyar diners
de manera sostinguda i des d’una perspectiva a llarg termi-
ni això ja és molt més difícil. Per poder guanyar diners, pri-
mer has de satisfer moltes coses, hem de satisfer a tots els
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nostres grups d’interès. Si nosaltres satisfem adequada-
ment, equilibradament, sense maximitzar més un que l’altre
els nostres grups d’interès i fem les coses ben fetes, al final
guanyarem diners, que és una condició necessària per po der
subsistir a llarg termini. A qui hem de satisfer? Als clients, als
proveïdors, a la societat, al medi ambient, als treballadors,
etcètera. I no podem maximitzar només una cosa; si només
maximitzem els clients segurament ens quedarem sen  se
empresa; si només maximitzem els treballadors també. 

Per tant, perspectives de l’empresa del futur: valorar les
persones, la cooperació, la flexibilitat i atendre tot aquest
conjunt d’agents. 

Jo us deia que em semblava que maximitzar el benefici no
era l’objectiu. Jo conec molts empresaris, i més ara, que
estan mantenint i aguantant les seves empreses i és evi-
dent que no és per guanyar diners. És perquè tenen un
projecte, perquè el volen desenvolupar, perquè tenen una
idea, perquè tenen una visió. I estic parlant d’empreses en
un sentit institucional i en un sentit de projecte; no de fer
un negoci ni de salvar una situació temporalment. Aquesta
seria una mica la visió que jo defenso de l’empresa. 

L’economia social

Jo provinc de l’àmbit del cooperativisme, de fet, a la meva
cronologia només falta dir que vaig anar a una escola coo-
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perativa. Sabeu que als anys 60 hi havia les escoles que
en deien del CEPEC i jo vaig anar a una d’elles. 

Per tant, l’economia social inclou el cooperativisme. A mi
m’agrada parlar d’economia social i cooperativa perquè
crec que el cooperativisme té una tradició prou destacada
al país com per poder-lo diferenciar. El paraigües gran
seria l’economia social i dins l’economia social, òbvia-
ment, hi ha el cooperativisme. 

L’economia social a Catalunya no ens l’hem d’inventar, ja
existeix. A vegades a mi em venen gent d’altres països,
com per exemple de França, on tenen moltes coses i a
més a més les saben vendre molt bé; quan m’ho expliquen
acabo pensant “caram, si nosaltres tot això també ho
tenim”. Potser el que ens passa és que no li donem el màr-
queting que li donen ells i que tampoc li donem la cohesió
que el sector necessitaria i que es mereix. 

Però com us deia, l’economia social a Catalunya existeix.
Què identificaríem per economia social? Per una banda
serien les cooperatives, com deia el Conseller, societats
personalistes, societats de persones. En què es diferencia
una cooperativa d’una empresa mercantil? Primer de tot
és una empresa, desenvolupem activitat econòmica als
mercats públics i privats. El que passa és que som empre-
ses de persones i no de capital. Això vol dir que el capital
no és necessari? És obvi que el capital és igual que el
benefici, no és la finalitat però si no el tenim, malament. El
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que vol dir és que el capital és instrumental i que les socie-
tats cooperatives són societats de persones i per tant s’a-
plica el principi genèric amb els matisos que calgui de la
democràcia. 

Aquest seria l’element clau de les cooperatives, però n’hi
ha de diferents classes: les cooperatives agràries, les coo-
peratives de consumidors, etcètera. Les cooperatives
agrà ries, per exemple, La Fageda, que a més és un centre
especial de treball, fa iogurts però és una cooperativa
agrària pel caràcter del tractament de la llet de les vaques.
Un exemple de cooperatives de consumidors seria el cas
d’Abacus, que potser és el més conegut aquí. També hi ha
cooperatives com Assistència Sanitària Col·legial, l’Hos -
pital de Barcelona és una cooperativa, etcètera. Ho dic
amb aquesta idea que us comentava abans de que el coo-
perativisme està molt més proper a les nostres vides del
que ens imaginem, perquè segur que molts heu provat els
iogurts de La Fageda, segur que algun està assegurat a
Assistència Sanitària Col·legial, algú que ha comprat a
Abacus i segur que tots hem anat a la farmàcia on trobem
els medicaments, on intervé la Federació Farmacèutica,
que és la cooperativa més gran d’aquest país i que no
només fa de central de compra sinó que sobretot fa de
central logística i fa que qualsevol farmàcia del país, en
qualsevol moment, pugui disposar dels medicaments.

Hi hauria també el cooperativisme de crèdit, que en el cas
nostre, fonamentalment, hi ha la Caixa d’Enginyers. Hi
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hauria el cooperativisme de serveis, com per exemple la
Federació Farmacèutica. Hi hauria el cooperativisme del
treball associat que seria aquell cooperativisme en que els
socis són les persones que hi treballen. 

Però l’economia social és més àmplia. L’economia social a
Catalunya té altres formes jurídiques i de funcionament
que també val la pena destacar. Tenim les mutualitats de
previsió social que són fórmules mutualistes d’economia
social, tenim també les fundacions i associacions que
desenvolupen activitat econòmica. En aquest sentit, quan
parlem del tercer sector social hi ha multitud d’organitza-
cions que desenvolupen activitat econòmica de prestació
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de bens o serveis sota aquestes formes jurídiques. Podem
discutir i pensar si són formes més o menys pensades per
poder fer activitat econòmica però, en tot cas, estan aquí.
Tenim també figures més concretes i específiques com
són les empreses d’inserció, que poden tenir diferents for-
mes jurídiques, però que són empreses que la seva voca-
ció és fer la transició en el món del treball de les persones
en exclusió social. També tenim els centres especials de
treball, que seria una figura semblant però que la seva fun-
ció és l’àmbit de les persones amb discapacitat. 

Tot això configura l’economia social a Catalunya. Quins
serien els elements per cohesionar tot això que són activi-
tats molt diverses i amb formes també molt diverses?

El terme economia social prové del model francès i allà hi
pesen molt sobretot les mútues i les associacions. Aquí hi
pesen també les cooperatives i altres formes jurídiques.
Són entitats que poden o no tenir base democràtica, mol-
tes vegades la tenen, però que tenen sistemes de funcio-
nament que no es basen en que el capital és qui té la sobi-
rania. Això seria a grosso modo, després hi hauria altres
elements. 

Com us deia, a Catalunya el sector existeix. És un sector
que com tots els sectors empresarials, té dificultats i habi-
litats, algunes d’elles comunes a l’empresa del país. Sabeu
que som un país que sempre ens omplim la boca de que
tenim moltes petites empreses i això està bé. El que és
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important és que hi hagi un equilibri adequat i el que sí que
és veritat és que malauradament la talla mitjana de les
empreses catalanes està per sota de la mitja europea i això
és factor de menys competitivitat. Sabeu que per poder
internacionalitzar una companyia la dimensió és important.
Per tant, de la mateixa manera que ens agradaria que les
empreses catalanes, en el seu conjunt i salvant les excep-
cions, poguessin créixer i es poguessin desenvolupar, jo
crec que a l’economia social li falta un cert sobre dimen-
sionament. 

Posaré un exemple molt clar, dins del cooperativisme exis-
teix el cooperativisme agrari, que va néixer fa més de 100
anys. A ”la Caixa” es va fer una exposició molt maca
aquest estiu que es deia Cellers Cooperatius, que era una
exposició on l’excusa era l’arquitectura dels cellers que es
van fer fa 100 anys, però el tema de fons era com fa 100
anys els pagesos i els propietaris van ser capaços de fer
front a una situació de crisi molt profunda en base a dos
valors: la innovació (van ser capaços d’innovar sobretot en
el sector del vi en nous processos productius) i la coope-
ració (es van adonar que si cadascú anava per la seva
banda això no tirava endavant). Fa 100 anys es van crear
les primeres cooperatives i a moltes zones del país a cada
poble hi ha una cooperativa o dues. Això fa 100 anys esta-
va molt bé però ara això ja no està tan bé. Un dels objec-
tius que s’ha de plantejar el cooperativisme agrari és la
integració per tenir estructures que puguin oferir a les
empreses de distribució i als mercats moltes millors con-
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dicions. De fet, a mi m’agrada dir que en contextos com
els actuals només hi ha dues coses que continuen i que no
es poden modificar perquè si les modifiquem canviem els
fonaments de tot: és la missió i els valors. La missió és allò
que volem aconseguir i els valors és de quina manera i
sota quins principis nosaltres estem disposats a desenvo-
lupar aquests valors. Podem canviar-ho però significarà
que hem canviat de valors i hem canviat de missió. Si la
missió, en el cas dels pagesos, és que es guanyin la vida,
evidentment les estructures s’han d’adaptar a poder acon-
seguir aquesta missió i el que és evident és que, en
aquests moments i en molts casos, les estructures de coo-
peratives de poble que poden estar molt bé i emocional-
ment poden semblar molt boniques, no poden assolir
aquest objectiu que és que el pagès es guanyi la vida. Per
a que us feu una idea, a la província de Lleida hi ha unes
250 o 300 cooperatives agràries i a Holanda, que té apro-
ximadament la mateixa superfície que Lleida, n’hi ha 1.
Això vol dir que han estat capaços d’integrar totes les coo-
peratives de poble en una sola cooperativa. I quan els hi
preguntes si han acabat la feina perquè només en tenen
una, et diuen que estan competint al món i Holanda, al
món, és molt petit. 

He posat l’exemple del cooperativisme agrari perquè és un
exemple molt colpidor, s’està avançant molt en aquest
sentit però no ens ha de fer por la dimensió ni la mida, si
això ens ajuda justament a assolir els objectius que tenim.
El que passa és que, dit això, pot semblar que el creixe-
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ment i el dimensionament sigui una fatalitat. Jo voldria ser
petit però ara els mercats m’obliguen a ser gran perquè
efectivament són els mercats els que marquen la teva
dimensió. Jo crec que hem de fer les dues coses, ho hem
de fer per obligació però també ho hem de fer per convic-
ció. Alguns sabeu que de vegades, en el propi sector, fa
uns quants anys quan deia aquestes coses la gent es sob-
tava una mica. Hem de ser grans per convicció perquè si
creiem en el cooperativisme i en l’economia social volem
que el nostre model estigui a l’abast de quantes més per-
sones millor. Per tant, si Abacus té 2 milions de socis és
millor que no pas en tingui 1, perquè vol dir que el model
cooperatiu és més extens. Però podem aconseguir el
mateix amb micro cooperatives? Doncs no és possible. I
com que no és possible no ens ha de preocupar tant si
finalment això ens permet assolir el nostre objectiu. 

Les persones que hem estat en el cooperativisme, i aquí el
Francesc també ho coneix ja que té un grup cooperatiu
amb més de 700 persones; segurament no van començar
700, van començar 2 ó 3. I els que hem estat en coopera-
tives que han anat creixent, sempre hi ha aquell punt de dir
“amb lo bé que estàvem quan érem poquets...” De vega-
des és un tema que té molt d’emocional perquè ens veiem
cada dia, cada setmana, etcètera. Però, quin és l’objectiu?
L’objectiu del grup TEB no és fer bolets, que els fan fantàs-
tics, sinó que és integrar persones amb discapacitat; per
tant, si en poden integrar laboralment 500 doncs millor que
200. Crec que és una mica aquesta vocació. 
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Així, com us deia, l’economia social existeix, l’hem de
posar en valor, l’hem d’identificar; hem d’explicar expe-
riències concretes perquè al final la gent ens acabem ena-
morant i acabem comprant experiències concretes i no
idees etèries que poden ser molt boniques. I com que ja en
tenim d’experiències concretes doncs hem de potenciar-
les des d’aquest punt de vista, ajudant a millorar les seves
estructures empresarials. Jo, a vegades, dic que de social
ja en tenim molt, hem d’aprofundir en el tema empresarial.
Vol dir que hem de deixar el tema social? En absolut, l’hem
de seguir treballant, però lògicament els mercats i els com-
petidors no ens diuen que com que tu ets cooperativa i ets
economia social ets diferent. El que hem de ser és absolu-
tament competents i a més a més tenir aquest valor afegit.
Al final els iogurts de La Fageda o els bolets del TEB els
consumidors els acabaran comprant si són bons, si tenen
un equilibri de preu qualitat i servei. Si a més a més hi ha
un valor afegit perquè hi ha una tasca social d’integració
de discapacitats, etcètera, molt millor. Aquest punt afegit
fa que si cotitzessin a borsa segurament tindrien un plus
de simpatia. Però no podem basar-ho tot en el plus de
simpatia sinó que primer hi ha d’haver una base de pro-
ductes i serveis adequats. 

La meva idea era provocar una mica i posar elements
damunt de la taula. He posat els elements que crec que ha
de tenir l’empresa i dir-vos, per acabar, que jo crec since-
rament que l’economia social i la cooperativa si posen
valors a algun dels seus elements intrínsecs té elements de
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competitivitat. És a dir, tot això no és dir que sóc una em -
presa però com que sóc molt social guanyo menys diners,
o com que som menys socials, sóc més competitiu. Tots
aquests elements han de fer que com a mínim tinguem un
nivell de competitivitat igual que les demés empreses.
Després la vida dirà i les coses costen molt. Teòricament hi
ha exemples que ho demostren, són elements de compe-
titivitat. Si de veritat basem el nostre model empresarial en
les persones, les posem al centre de l’empresa, si de veri-
tat impliquem a les persones, ho notarem.

Quins són els factors claus que fan que una organització
tingui elements d’innovació? La innovació la fan les perso-
nes, per tant les persones motivades, implicades i com-
promeses se suposa que seran més proactives a innovar.
Si actuem de veritat com una cooperativa, des del punt de
vista social i empresarial, tindrem elements de competitivi-
tat en l’àmbit de la flexibilitat, en l’àmbit de les persones i
en l’àmbit de la cooperació. Perquè la cooperació entre
empreses és fonamental. Si tenim aquesta propensió a
cooperar i aquesta vocació de cooperar, en teoria això ens
hauria de ser més fàcil. Si a tot això li afegim aquesta
vocació de guanyar muscle, de creixement, de dimensio-
nament, jo crec que hi ha un camí molt llarg pel desenvo-
lupament de les cooperatives. 

També és veritat que en el context actual les coses són
molt complicades perquè tenim dificultats en el finança-
ment, com la majoria d’empreses, i dificultats en la forma-
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ció de capital. Per cert m’agrada dir que la cooperació
segurament és l’única estratègia competitiva potent que
ens podem permetre els pobres; és a dir, els que no
podem comprar empreses o créixer en nous mercats
penetrant amb grans inversions pròpies, el que sí que
podem fer és cooperar entre nosaltres. La cooperació té
una gran virtut i és que és barata econòmicament, té cos-
tos emocionals, però no econòmics. Es basa en la con-
fiança, en la voluntat de les parts i en la coherència. 

I tot això és possible? Doncs sí. I és possible perquè exis-
teix. Tenim moltíssimes experiències.

Per una mica de deformació professional, faré una petit
esment a una experiència que és l’experiència de coope-
rativisme industrial més gran del món: la Corporación
Mondragón. Crec que ells han demostrat des de fa molts
anys que el cooperativisme industrial de treball associat és
un model que té futur i que es basa justament en això, en
fer productes i serveis altament competitius. Podem parlar
de Fagor, podem parlar d’Eroski, podem parlar de moltís-
simes empreses industrials. 

Per tant, aquesta seria la tesi que posaria damunt de la
taula i que he plantejat a l’inici, l’economia social i coope-
rativa si potencia i posa en valor justament els seus princi-
pals valors i principis, no només no és un model obsolet
del segle XIX sinó que pot ser un model pel segle XXI.
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OBJECTIUS I PRINCIPALS REPTES DE LA
PROCLAMA DE LES NACIONS UNIDES,

ANY INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓ
EN L’ESFERA DE L’AIGUA

Arnau Queralt i Bassa
Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat

Autònoma de Barcelona
Director del Consell Assessor per al Desenvolupament

Sostenible de Catalunya
Secretari del Steering Committee de la xarxa European

Environment and Sustainable Development Advisory
Councils

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Gràcies per convidar-me, gràcies al Grup Català del Ca -
pítol Espanyol del Club de Roma.

Permetin-me un breu apunt inicial sobre el Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Cata -
lunya (CADS), un òrgan consultiu adscrit al Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, que té
com a missió proporcionar al Govern de Catalunya un
assessorament de caràcter estratègic sobre qüestions
claus pel país, tals com l’energia, l’aigua, el canvi climàtic
–tant mitigació com adaptació– i l’economia verda, entre
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altres. El CADS, per tant, treballa en un ampli espectre
d'àmbits, i ho fa a través dels seus consellers, que són
persones de reconegut prestigi en els seus respectius
camps i que actuen amb independència de criteri. 

L’any 2013 va ser declarat per Nacions Unides com l’Any
Internacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua, amb
els objectius següents (de caràcter genèric): augmentar la
consciència sobre la importància, els beneficis i els reptes
que té la cooperació en matèria d’aigua, augmentar els
coneixements de tots els actors socials (això inclou em -
presaris, polítics, ciutadans en general i el món universita-
ri) sobre l’aigua i desenvolupar les capacitats que són
necessàries per impulsar i fer realitat aquesta cooperació.
Passant de la teoria a la pràctica, té com a objectiu desen-
cadenar actuacions concretes i innovadores amb material
de cooperació amb l’aigua. Impulsar la cooperació, impul-
sar el diàleg.

El tema de l’aigua no deixa indiferent ningú i hi ha moltes
visions sobre l’aigua. Així, és important que hi hagi un dià-
leg. Hi ha visions més productivistes, visions més con -
servacionistes i és difícil trobar visions conjuntes sobre
aquest àmbit. I finalment és reforçar aquesta cooperació
internacional entre tots els actors a nivell mundial perquè
l’aigua sigui un eix central en els objectius de desenvolu-
pament sostenible.
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El mes de juny de 2012 va tenir lloc la Cimera Mundial sobre
Desenvolupament Sostenible, també coneguda com a
Rio+20. Un dels acords que es van aprovar va ser l’establi-
ment d’objectius de sostenibilitat a escala mundial a partir
del 2015. En aquests moments s’està negociant quins han
de ser aquests objectius. El que es reclama des de Nacions
Unides és que un dels objectius estigui centrat específica-
ment en el tema de l’aigua, atesa la seva im portància.

A través de la designació de l'any 2013 com a Any In -
ternacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua, les
Nacions Unides volen donar els missatges següents:

• La cooperació en l’àmbit de l’aigua és un instrument de
construcció de pau. No s’escapa, per exemple, que el
conflicte entre Israel i Palestina té afectacions importants
en l'àmbit de l’aigua. 

• La cooperació en l’àmbit de l’aigua implica desenvolu-
pament socioeconòmic. Ha de contribuir a eradicar la
pobresa, ha d’augmentar l’activitat social, la igualtat de
gènere i la sostenibilitat ambiental.

• La cooperació genera beneficis econòmics tangibles. 
• La cooperació en l’àmbit de l’aigua ha de permetre la

conservació, la preservació de recursos hídrics i la pro-
tecció del medi ambient. 

Per tant, estem lligant cooperació en l’àmbit de l’aigua,
medi ambient, temes socials, pobresa i economia. Són 3
dimensions que integren el concepte de sostenibilitat. 
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A part d’objectius, a part dels missatges claus, també es
plantegen una sèrie de reptes amb els quals cal actuar de
forma decidida. Deixin-me que destaqui unes dades que
permeten remarcar això: el 85% de la població mundial viu
a les àrees més seques del planeta, 783 milions de perso-
nes no tenen accés a aigua neta, gairebé 2.500 milions no
tenen sistemes de sanejament i entre 6 i 8 milions de per-
sones moren anualment per malalties vinculades a l’aigua
o per fenòmens naturals vinculats a l’aigua. 

Les projeccions demogràfiques apunten que l’any 2050 la
població mundial haurà assolit els 9.000 milions d’habi-
tants i, d’aquests, el 70% viurà en àrees urbanes amb un
consum d’aigua important. Tinguem present aquí l’incre-
ment de la demanda, a part de la urbana, de la industrial.

Un altre fet important: l’increment de la població. Hi ha
algunes dades que fan preveure que l’increment de la
demanda d’aliments sigui un 70% superior a l’actual de
cara a l’any 2050. I quan parlem d’aliments parlem d’aigua. 

I finalment es preveu que la demanda global d’aigua aug-
menti en un 55% l’any 2050; no només per agricultura sinó
per la industria, per la generació d’energia elèctrica i per
l’ús domèstic a nivell mundial.

L'aigua és un component bàsic per a la producció d'ali-
ments. En aquest sentit, deixi’m que els torni a donar al -
gunes dades: es preveu que a escala mundial el consum
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d'aigua per part de l'agricultura augmenti -si s’apliquen
mesures d’eficiència- un 19%; en alimentació per produir
1 quilo d’arròs fan falta 3.500 litres d’aigua a nivell mundial,
per 1 quilo de carn de vedella 15.000 litres, per un tassa de
cafè 140 litres.

El segon repte que cal tenir en compte és el canvi climàtic
(i els impactes que generarà). La comunitat científica inter-
nacional, reunida en el marc del Grup Intergovernamental
d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), avisa clarament
d'un increment de l’estrès hídric. El número de persones
d’Europa que poden resultar afectades per aquest estrès
hídric pot arribar a 44 milions de persones. Una altra dada
que porta l’IPCC és que es preveu un 80% de reducció dels
cabals dels rius a l’estiu al sud d’Europa, però també al
centre i a l’est d’Europa. Parlo d’Europa, però a nivell mun-
dial podríem trobar altres àrees amb problemes similars. 

L'efecte del canvi climàtic no és només sobre la demanda,
sinó que també cal tenir present el possible increment en
la freqüència i la magnitud de les inundacions. A Europa
estem veient ja com el canvi climàtic està generant greus
problemes d’inundacions. D'altra banda, un menor cabdal
dels rius també pot provocar increments dels nivells de
contaminació dels rius. 

El tercer repte és la contaminació de l’aigua. I aquí l’ONU
és molt clara quan fa aquesta proclama pel 2013: el 80%
de les aigües residuals actuals, a nivell mundial, no es
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recullen ni es tracten. Si ens centrem en els països en vies
de desenvolupament, més del 90% d’aquestes aigües
residuals són abocades directament als rius, als llacs o en
zones costeres altament productives. Això implica, a més
de contaminació a efectes de la salut, la producció d’ali-
ments, problemes en accés a l’aigua potable, etcètera. 

Una altra idea important de la depuració és que es calcu-
la que el consum energètic pel tractament de les aigües
residuals incrementarà, entre el 2006 i el 2030, en un 44%.
Per tant, un altre fet afegit que ens farà especialment estar
preocupants. 

Un altre repte: la gestió de les aigües més enllà de les
fronteres d’un país. En dos sentits: la gestió dels cursos
d’aigua transfronterers (això vol dir rius, llacs i aqüífers) i
també tot el que fa referència a l'exportació virtual d'aigua.
Pel que fa a aquest darrer aspecte, en aquests moments
ens trobem en que molts països, estant tenint una petjada
hídrica creixent, important aigua d’altres països a través
dels productes. L’altra cosa és que molts països estan
comprant directament en zones agrícoles en amplies
zones del món. Aràbia Saudita, per exemple, no pot conti-
nuar explotant els seus aqüífers i, per tant, està comprant
àrees agrícoles a l’exterior que produeixin els seus ali-
ments.

En relació a la gestió dels recursos transfronterers, de ve -
gades no som conscients del que impliquen a nivell mun-
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dial, les masses d'aigua compartides per diversos estats.
En la gestió dels cursos fluvials transfronterers cal desta-
car algunes dades claus: a escala mundial hi ha 276 con-
ques fluvials transfrontereres; d’aquestes, més del 90%
estan compartides entre 2 i 4 estats; la resta estan com-
partides per 5 estats. En el cas del Danubi, per exemple, la
conca està compartida per 18 estats. Imaginin-se les difi-
cultats de gestionar una conca compartida per tants estats
amb interessos diferents pel que fa a explotació de recur-
sos hídrics, que tots estan abocant aigües residuals, que
tots estan intentant explotar el riu per produir electricitat,
etcètera. Per tant, dificulta la gestió. Estem parlant de 58
estats que tindran conques fluvials de caràcter internacio-
nal i 21 d’elles tenen tot el seu territori a dins de conques
internacionals. 

Parlem del mapa de conques fluvials, que és variable en el
temps a mesura que canvien les fronteres dels estats. Un
exemple és el riu Volga, que amb la desintegració de la
URSS va passar a ser conca internacional. 

Pensin també, quan parlem dels aqüífers internacionals,
que hi ha 2.000 milions d’habitants a escala mundial que
es proveeixen d'aigua a través d’aqüífers. D’aquests, 300
milions treuen l’aigua d’aqüífers també internacionals. 

Estem parlant d’una realitat de conques internacionals
amb països que tenen diversos interessos, diverses vi -
sions polítiques, que gestionen conjuntament una conca i
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per tant gestionen una aigua de la qual s’extreu aigua per
generar activitat econòmica; una conca a la qual s’abo-
quen aigües residuals i una conca on hi ha una sèrie d’e-
cosistemes que també són bàsics per a la producció. Són
ecosistemes valuosos pel propi fet de ser, però que a
sobre generen tota una sèrie de béns i serveis de tipus
ecosistèmic, que sense una bona gestió no hi serien. Això
implica la necessitat de fer una gestió conjunta d’aquestes
conques. 

No partim de zero. Si ens remuntem molt al llarg de la
història ja tenim un primer acord al 2.500 a.C, en aquest
cas entre dues ciutats-estat per la gestió del riu Tigris, que
constitueix el primer exemple de cooperació en matèria
d'aigua. Des de llavors hi ha hagut tota una sèrie d’acords
molt centrats en la gestió de la demanda hídrica, projectes
de generació elèctrica, projectes de regadiu. 

Les bases de dades que tenim actualment apunten que hi
ha 450 acords internacionals sobre aigua signats entre
1980 i el 2007. La història recent apunta, però, que aques-
ta preocupació per gestionar conjuntament els recursos
hídrics internacionals es remunta més endarrere: la prime-
ra manifestació que té és l’any 1911, quan l’Institut Inter -
nacional de Dret signa la Declaració de Madrid, en la qual
es demana que s’eviti la modificació unilateral d’una conca
transfronterera i s'insta a la comunitat internacional que
comenci a crear òrgans de gestió conjunts d’aquestes con -
ques. El 1966 aquesta Declaració Internacional de Madrid
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és modificada per l’Associació Internacional del Dret, que
emet unes recomanacions, uns principis, que ja fan refe -
rència a l’ús equitatiu dels cursos d’aigua compartits. En
aquestes recomanacions de l’Associació de Dret Interna -
cional es proposa als estats que no es provoquin danys
significatius sobre el medi ambient. 

Crec que és bo que ens centrem a èpoques més recents.
L’any 1992 trobem un primer document de gran rellevàn-
cia, un conveni que s’aplica en el marc de la Comissió
Econòmica per Europa de les Nacions Unides: un acord en
el qual s’intenten regular els usos no navegables dels rius
i els llacs de caràcter transfronterer. Aquest Conveni s’apli -
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ca des de l’any 1996. Està signat pels 76 estats membres
de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions
Unides i per la Unió Europea. A través d’aquest document
el que s’intenta és que tots els estats signataris assumei-
xin el principi de no crear un dany important sobre el medi
ambient i això implica fer avaluacions d’impacte ambiental
de tots els projectes de caràcter transfronterer. Implica
també un principi de responsabilitat compartida i la crea-
ció d’òrgans de gestió d’aquestes conques internacionals,
entre les quals hi ha com a resultat una de les Comissions
que gestiona precisament la del Danubi.

Després d'analitzar-ne els seus efectes positius, l'any
2003 el conveni s'amplia a tots els estats membres de
Nacions Unides. I, en aquests moments, a partir del 2013
s’aplica aquesta ampliació a les noves normes del Conveni
i s’espera que, a partir de finals de 2013, ja puguem tenir
nous estats de fora de l'àmbit d'actuació de la Comissió
Econòmica per Europa de Nacions Unides. 

El 1997 se signa un altre conveni, en el marc de les
Nacions Unides, que també fa referència a la gestió dels
espais dels rius internacionals. En aquests moments però,
només hi ha 30 estats que hagin signat el conveni (de
mínim 35) i, per tant, no s’està aplicant. 

Un altre document important és un projecte de normativa
que està impulsant en aquests moments Nacions Unides
per a la gestió dels aqüífers internacionals. 
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Tornem a repassar els missatges claus:

- La cooperació en l’àmbit de l’aigua és un instrument de
construcció de pau. Recordem el cas de Palestina i Israel
on l’aigua és un tema cabdal. Recordem també la conca
del Riu Mekong, on malgrat estar en una situació política
complexa, l’any 57 es va acordar una gestió conjunta del
riu. Recordem també més tard, als anys 60, un acord
entre Pakistan i Índia, que també estaven enfrontats polí-
ticament, però es van posar d’acord en la gestió conjun-
ta de la seva conca internacional.

- La cooperació en l’àmbit de l’aigua és un factor clau pel
desenvolupament socioeconòmic. L’eradicació de la
pobresa, l’equitat social, la igualtat de gènere i la soste-
nibilitat ambiental. És un tema en el que hi ha casos con-
crets en els quals diversos projectes conjunts compartits
per diversos estats generen activitat econòmica a petita
escala. Per tant doncs, aconseguir aquesta eradicació de
pobresa i aquesta equitat social és clau.

- La cooperació en l’àmbit de l’aigua genera beneficis
econòmics tangibles. Això s’ha vist, per exemple, amb
instal·lacions de generació d’energia hidràulica comparti-
des, ubicades en un estat concret però amb els beneficis
compartits per tots els països de la conca.

- La cooperació en l’àmbit de l’aigua és un element cabdal
per preservar els recursos hídrics i protegir el medi am -
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bient. És la idea que, quan es gestionen conjuntament les
conques, la conservació del medi ambient ha de ser un
tema principal. 

Com poden veure, evidentment, aquí estem parlant de
superar la gestió d’aquestes conques als límits d’una fron-
tera. Per tant, el que s’està demanant és crear una unitat
bàsica de gestió, que és la conca fluvial. Això implica la
creació d'òrgans de gestió conjunta, com ja s'ha fet al
Danubi i al riu Mekong.
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L’AIGUA SUBTERRÀNIA A CATALUNYA:
ESTAT ACTUAL I QÜESTIONS DE FUTUR

Josep Mas-Pla
Doctor en Geologia per la Universitat Autònoma de

Barcelona.
PhD en Hidrologia i Recursos Hidrològics per la

Universitat d’Arizona.
Professor titular al Departament de Ciències Ambientals i
membre del Centre de Recerca en Geologia i Cartografia

Ambiental de la Universitat de Girona.
Investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua

Barcelona, 18 de juny de 2013

Vull agrair al Club de Roma i als Drs. Martí Boada i Roser
Maneja que m’hagin convidat al Club de Roma per expo-
sar un tema sempre vigent, com ho és el dels recursos
d’aigua subterrània.

Escoltant al Professor M.R. Llamas de la Universitat
Complutense de Madrid, hom li sent dir sovint que l’aigua
subterrània és aquella aigua que no es veu. Però, per què
no es veu?, podem preguntar-nos. Tothom ha vist un pou
i tothom ha estat a Banyoles i l’aigua de Banyoles és sub-
terrània; la gent ha estat a les fonts del Llobregat i també
són aigua subterrània. Si no la veiem, doncs, és perquè
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ignorem que existeix o no la volem veure. Malgrat la nos-
tra desconeixença, l’aigua subterrània és allà, la fem servir
i, en certa manera, en depenem. 

L’aigua subterrània és fonamental per l’abastament arreu
del món, a Europa, a Espanya i, especialment, a Cata -
lunya. Catalunya té una distribució geogràfica dels recur-
sos hídrics molt particular. D’una banda hi ha les conques
internes de Catalunya, unes conques amb una gran den-
sitat de població i amb pocs recursos d’aigua superficial.
I, de l’altra, tenim tota la part de les conques de l’Ebre amb
poca densitat de població, però amb una gran activitat
agrícola i la disponibilitat de molta aigua superficial proce-
dent dels rius pirinencs i dels seus embassaments (Segre,
Nogueres). Això fa que a Catalunya, en el conjunt del país,
l’aigua subterrània només es fa servir en un 12% per l’a-
gricultura. Però si considerem només les conques inter-
nes, aquest percentatge és molt més alt, assolint proba-
blement un 50%. Per a l’aigua d’ús industrial, el 85% de
la demanda prové d’aigua subterrània. Com és conegut, la
major part de la indústria s’ubica a les conques internes
de Catalunya, bàsicament a la façana litoral començant
des de la petroquímica de Tarragona fins als polígons
industrials de la zona de l’Empordà i, com s’ha esmentat,
pràcticament tota l’aigua d’abastament procedeix de
recursos d’aigua d’aqüífer. Finalment, a nivell municipal de
Cata lunya, l’aigua de xarxa es capta en un 67% d’aigua
su perficial i un 33% d’aigua subterrània; probablement, si
consideréssim de nou només les conques internes, la pro-
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porció entre aigua superficial i subterrània seria meitat i
meitat. Però és clar, en l’ús d’aigua municipal hem de con-
siderar Barcelona, i les altres zones metropolitanes: Giro -
na-Costa Brava i Tarragona, amb un abastament garantit
principalment per recursos d’aigua superficials. No obs-
tant, el 70 ó 80% dels pobles del país usen pous, mines,
etcètera, i és fascinant com aquesta explotació de recur-
sos subterranis permet garantir l’abastament d’aquests
municipis (Borràs et al., 2009). Es fan verdaderes “obres
de puntaire” per poder dur aigua a les cases. Una aigua
que, lamentablement, en alguns casos té problemes de
qualitat.

On es troba l’aigua subterrània? A diferència de l’aigua
superficial, l’aigua subterrània és una mica a tot arreu. A
qualsevol indret, hom pot fer un pou i, amb una mica de
sort, trobar aigua. Amb una mica de sort, i sobretot, sem-
pre que la geologia del subsòl hi acompanyi!

Analitzem el mapa dels aqüífers que, de fet, no deixa de
ser una expressió del mapa geològic de Catalunya (Figu -
ra 1). Si es comença a llegir la llegenda per baix, el primer
que s’observa són les zones poc permeables. Per tant, són
zones on, si hi fem un pou, possiblement trobarem aigua
però només pel rec d’un hort, per una casa, una masia, o
un poble de menys de 500 habitants, i prou; i en cara a l’es-
tiu patirem per a garantir l’abastament. Aquestes zones
són pràcticament el 40% del país i, per tant, depenen dels
recursos superficials.
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Després hi figuren els aqüífers consolidats, amb roques
cimentades, de poca porositat i, per tant, amb pocs espais
lliures per l’aigua. Amb l’excepció, no obstant, de les roques
calcàries que amb el procés de carstificació presenten
coves i avencs plens d’aigua i en permeten el flux. En el
mapa hidrogeològic també s’hi distingeixen les roques frac-
turades, les quals són zones amb potencials aqüífers, però
que habitualment se situen en zones de muntanya on hi viu
poca gent. Per tant, els recursos no es troben precisament
als llocs on interessa; és a dir, on hi ha una major demanda.

També hi destaquen els anomenats aqüífers porosos no
consolidats, des de la plana de l’Empordà fins al delta de
l’Ebre. Són aquelles formacions fluvio-deltaiques relacio-
nades amb el curs d’un riu i el seu delta que tenen bones
propietats hidrogeològiques: porositat i permeabilitat. És
en aquestes zones on, tot i representar una petita superfí-
cie de Catalunya, hi trobem els millors aqüífers i, d’altra
banda, és on s’ubica la major demanda d’aigua. Totes
elles es troben a les conques internes, exceptuant el delta
de l’Ebre on la captació d’aigua subterrània per als usos
agrícola i urbà és molt reduït. Són zones on l’aigua sub-
terrània abasteix gran part del consum agrícola (un 50%,
referint-nos sempre a les conques internes), industrial (un
80%) i urbà (si exceptuem Barcelona i altres conurbacions,
un 60%). Sovint aquests aqüífers estan sobreexplotats per
nombroses captacions, fet que comporta forts descens
dels nivells freàtics i problemes de qualitat (per exemple,
salinització per intrusió marina; Mas-Pla et al., 2014).
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Amb l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA,
Directiva 2000/60/CE) s’han definit diferents masses d’ai-
gua subterrània a Catalunya (Figura 2). Les masses d’ai-
gua no són ni aqüífers ni són conques hidrogràfiques: són
unitats de gestió amb les quals l’Agència Catalana de
l’Aigua defineix determinades accions de gestió en funció
dels trets hidrogeològics i de les pressions antròpiques
sobre el recurs. Per exemple, la Plana de Vic, i en general
la comarca d’Osona (massa d’aigua #10, Figura 2), es
defineix com una massa d’aigua específica perquè caldrà
aplicar-hi unes mesures concretes per assolir els objectius
de qualitat que fixa la DMA. Fixem-nos, també, que hi ha
molta part de Catalunya que no està definida com unitat
de massa d’aigua subterrània. Això es deu, senzillament,
al fet que no hi ha recursos, n’hi ha molt pocs (recordem
que d’aigua subterrània n’hi ha més o menys a tot arreu,
però el fet que la seva explotació sigui rendible ja és una
altra qüestió) i/o no hi ha prou demanda d’aquest recurs
perquè l’abastament es fa a partir de recursos superficials.
Segons la DMA no cal gestionar-la i, conseqüentment, en
aquest cas l’Agencia Catalana de l’Aigua no està obligada
a desenvolupar un pla de actuació.

Dit això, per què tenim aigua sota terra? L’aigua subterrà-
nia és el resultat del balanç hídric. I és per aquest motiu
que la definim com un recurs renovable: hi ha una entrada
que és, principalment, la precipitació, i unes sortides que
són l’evapotranspiració i el cabal dels rius (Figura 3).
L’evapotranspiració és aquella aigua que, a través de la
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massa forestal, retorna a l’atmosfera en forma de vapor.
Algú dirà que aquesta aigua, com la dels rius que desem-
boca al mar, es perd; però això no és cert. Tant l’aigua eva-
potranspirada com la que retorna al mar fan una funció
ambiental importantíssima atès que manté els boscos i el
seu entorn ecològic i permet el correcte desenvolupament
dels hàbitats fluvials i litorals i de la seva biodiversitat.
Mereix especial atenció l’escorriment superficial no només
en períodes de precipitació, sinó també en períodes de
sequera quan l’escorriment subterrani a l’interior dels aqüí-
fers, anomenat flux de base, alimenta el cabal dels rius
(Figura 3). 

Finalment, la diferència entre les entrades i les sortides ens
dóna la variació dels recursos emmagatzemats al subsòl.
Aquesta variació ve assenyalada per les oscil·lacions del
nivell freàtic a través del temps. No obstant, aquest balanç
hídric no només es limita als components naturals sinó
que, a més, està afectat per l’explotació antròpica del sis-
tema definida principalment per l’extracció d’aigua sub-
terrània mitjançant captacions. Per concloure, en aquest
balanç de massa caldria afegir-hi les entrades i sortides
subterrànies a l’aqüífer procedents dels aqüífers limítrofes;
les quals, especialment les entrades, poden suposar una
garantia de recàrrega quan les extraccions són elevades
(Menció et al., 2010a).

Posem xifres al balanç hídric. Prenem, per exemple, la
conca de la riera d’Arbúcies. És una conca amb una àrea
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d’uns 100 kilòmetres quadrats i on hi plou una mitjana
d’uns 914 mil·límetres l’any; o dit d’una altra manera, 914
litres per metre quadrat per any. Si ho multipliquem pels
metres quadrats que té l’àrea de la conca hi plouen, apro-
ximadament, uns 100 hectòmetres cúbics l’any. Per enten-
dre’ns, si el camp del Barça té una capacitat aproximada
de mig hectòmetre cúbic (és a dir, si l’omplíssim fins dalt hi
cabrien uns 500.000 metres cúbics, o el seu equivalent,
500 milions de litres d’aigua!), a la conca de la riera
d’Arbúcies hi plouen cada any uns 200 “camps del Barça”. 

Com es reparteix aquesta aigua? El 64% retorna a l’at-
mosfera a través de l’evapotranspiració. Pels usos hu -
mans, que al final són els que ens interessen, aquesta
aigua no la veiem. Però és una aigua que, com hem dit, fa
la seva funció ecològica. L’escorriment superficial mesurat
a les estacions d’aforament és d’un 26% que finalment ali-
menta el curs de la Tordera. No obstant, aquest cabal no
retorna tot al mar, sinó que en el tram baix de la conca de
la Tordera s’infiltra i recarrega l’aqüífer fluvio-deltaic. A
més, aquest recurs superficial també es fa servir per deri-
vacions de rec, abastaments, etcètera. Finalment, doncs,
quin volum d’aigua recarrega els aqüífers a la conca
hidrogràfica de la riera d’Arbúcies? Només un 10% de la
precipitació. Aquests percentatges són extrapolables, a
grans trets, a tota la part europea humida del Mediterrani,
i són indicatius del seu balanç hídric; especialment de la
baixa proporció de precipitació que finalment s’infiltra i
recarrega els recursos d’aigua subterrània. Cal reconèixer,
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no obstant, que aquests recursos tenen una variabilitat
temporal i que no sempre podrem disposar de les matei-
xes quantitats.

Per considerar aquesta variabilitat temporal, fixem-nos en
l’exemple de la conca del Daró. A la Figura 4 s’hi repre-
senten la distribució de la precipitació mensual, expressa-
da en mil·límetres, i l’evolució del nivell freàtic, indicada per
la variació de la seva alçada sobre el nivell del mar, des de
1990 fins a 2010. Quan el nivell freàtic presenta valors
màxims indica que l’aqüífer és “ple”; i quan són mínims
assenyala que l’aqüífer ha disminuït les seves reserves. Al
llarg d’aquests anys observem que fins a 1996, quan va
començar un període de sequera molt destacat, es fa
palesa una oscil·lació anual del nivell freàtic amb un màxim
a l’hivern, resultant de la recàrrega de l’aqüífer amb les
precipitacions de la tardor, i un mínim a l’estiu degut a l’ús
per a rec i al subministrament domèstic a la Bisbal de
l’Empordà i algun altre poble proper que aprofiten els
recursos d’aquest aqüífer. Per tant, a l’estiu el nivell freàtic
baixa: n’utilitzem l’aigua emmagatzemada; torna a ploure
a la tardor i l’aqüífer es torna a omplir. Però aquests valors,
especialment els màxims, són uniformes assenyalant que
la precipitació d’aquests anys (1990-1996) compensava
les extraccions.

Fins a 1996, dèiem, es manté aquest patró. Però a partir
d’aquest any es va iniciar la sequera. No va ploure prou, i
la posició màxima del nivell freàtic corresponent als perío-
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des de recàrrega va anar disminuint. El consum anual era
el mateix, no variava: el pagès seguia regant el blat de
moro i els fruiters, i la gent als pobles continuava consu-
mint aigua a casa. Per tant, cada vegada els valors mínims
del nivell freàtic eren menors. Sortosament, la precipitació
a la primavera de 2002 va ser abundant. Si no hagués
estat així, les dues línies que senyalen, a grans trets, la
tendència dels valors del nivell freàtic màxims i mínims
s’haguessin creuat al 2003. En resum, amb el ritme d’ex-
plotació uniforme, hauríem “eixugat” l’aqüífer. Això signifi-
ca que, d’una banda, hi ha el balanç hídric natural; i de l’al-
tra, la demanda humana de l’aigua (bé sigui per usos
agrícoles, industrials o urbans) que fa minvar els recursos
emmagatzemats si no es disposa d’un volum de recàrrega
anual adequat. 

A l’any 2002, els recursos de l’aqüífer es van recuperar
completament, tornant a la dinàmica anterior a 1996; fins
arribar novament a la sequera del 2006-2008. A partir de
2006 es repeteix el comportament del nivell freàtic ja
observat en la sequera anterior. En aquest cas però, l’im-
pacte social era relativament menor, senzillament perquè,
arran de l’experiència anterior, els pous de la Bisbal s’ha-
vien traslladat en un altre lloc per evitar-ne les conseqüèn-
cies, concretament a l’aqüífer del Baix Ter. Amb tot, la pos-
sibilitat de garantir la demanda agrícola, i la d’algun nucli
habitat, hauria perillat si la durada de la sequera hagués
estat de més de tres anys.
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Amb tot això es vol remarcar que, dins d’aquest sistema
natural, la pressió antròpica que representa l’explotació
dels recursos és molt important per a garantir-los. Aquest
és el punt clau. El recurs és el que tenim, el sistema natu-
ral és el que tenim, però és la nostra apetència d’aigua la
que compromet la garantia del subministrament.

Addicionalment, cal esmentar la qüestió de la qualitat del
recurs. En aquest context, caldria parlar tant de l’ús de
fertilitzants com de temes de contaminació industrial.
Aquests darrers són generalment casos puntuals, amb un
impacte en la qualitat de l’aigua fins i tot més greu que el
derivat de la contaminació per nitrats. No obstant, el pro-
blema del nitrat a les aigües subterrànies té més trans-
cendència entre la ciutadania pel fet de ser un tipus de
contaminació difusa que afecta a grans parts del territori.

Parlem, per exemple, de la comarca d’Osona. Des de la
Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb la
Universitat de Barcelona, amb l’Agència Catalana de l’Ai -
gua i el Consell Comarcal d’Osona, i darrerament també
des de la Universitat de Girona, s’han realitzat diversos
estudis sobre la contaminació per nitrats i també respecte
a la seva atenuació natural (Vitòria et al., 2008; Otero et al.,
2009; Menció et al., 2011; Torrentó et al., 2011; Boy-Roura
et al., 2013). El que ens interessa remarcar és el fet que
s’ha observat l’existència de processos de desnitrificació
que permeten que el nitrat es transformi de manera natu-
ral en nitrogen gas, un compost innocu, afavorit per reac-
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cions biogeoquímiques a l’interior de l’aqüífer. Aquesta
fora una bona conclusió, si no fos perquè les entrades de
nitrat a l’aqüífer són superiors al ritme de desnitrificació.
És, finalment, un problema de gestió dels excedents de
residus ramaders.

Per què apareixen nitrats en concentracions tan elevades
als pous profunds d’Osona? En molts casos, i en termes
generals, perquè les captacions prenen recursos de dife-
rents nivells geològics –aqüífers–, tant dels superficials on
s’aplica el fertilitzant en superfície, com dels profunds on,
per la ubicació de la seva zona de recàrrega als relleus que
envolten la plana, el contingut de nitrat és relativament
baix, proper fins i tot al límit natural. La mescla d’aquestes
dues (o més) aigües de diversos aqüífers dóna lloc a un
recurs amb una concentració de nitrat sovint molt superior
al límit de potabilitat (50 mg/L). En conclusió, una part del
problema radica en la manera en que s’extreu el recurs del
subsòl. Cal afegir, també, que el problema és molt més
complex, atès que els règims d’explotació han forçat la
migració del nitrat cap als nivells hidrogeològics més pro-
funds. Tot plegat, sumat a la contínua aplicació de purins
al sòl dins de les regulacions pròpies per a les zones vul-
nerables a la contaminació per nitrat, fa que la solució d’a-
questa afecció a la qualitat de l’aigua sigui complicada i a
llarg termini.

L’exemple d’Osona permet afirmar la necessitat de recer-
ca, metodologia, coneixement per a resoldre els problemes
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associats a la qualitat de l’aigua subterrània. Amb tot, a
Catalunya tenim un nivell de coneixement en hidrologia i en
hidrogeologia molt avançat. Des dels estudis de l’Agència
Catalana de l’Aigua, anteriorment Comisaría de Aguas del
Pirineo Oriental que en el seu moment va ser bressol i
motor de coneixement importantíssim en la hidrogeologia
del país, fins a la recerca i formació a les universitats, jun-
tament amb la tasca d’empreses especialitzades, el conei-
xement i el know how és actualment excepcionalment bo.
Hom pot afirmar que en aquest país disposem dels conei-
xements suficients per afrontar qualsevol repte relacionat
amb la gestió de l’aigua. Penso, per exemple, en una tesis
que hem fet recentment a la Universitat de Girona (entre
tantes altres que es fan anualment a Catalunya sobre
temes hidrogeològics) on emprant diferents dades sobre el
medi i mètodes estadístics s’obtenen uns mapes de vulne-
rabilitat dels aqüífers d’Osona que són molt útils per a la
gestió de l’aigua (Boy-Roura, 2013). De coneixement, en
tenim; tant del propi terreny com de la metodologia.

Vull acabar amb tres tòpics per obrir el debat. El primer de
tots és què succeeix amb Barcelona, que és el gran
“monstre” hídric de Catalunya? Després parlarem del tema
de la qualitat de l’aigua subterrània i també una mica de
quin escenari ens espera pel futur.

Venir a Barcelona a parlar del recurs aigua i no adreçar del
problema de l’abastament metropolità, crec que seria no
fer-ho bé. Tots sabem que Barcelona s’abasteix principal-
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ment de l’aigua del Llobregat, de l’aigua transvasada del
Ter i també s’abasteix en menor quantitat de l’aigua de l’a-
qüífer del Besòs. L’aqüífer del Llobregat no s’explota
actualment per qüestions de salinitat, tot i que es recarre-
ga per evitar més intrusió marina (Vàzquez-Suñé et al.,
2006; Ortuño et al., 2009, 2012). D’aquesta manera, els
recursos hidrogeològics del delta del Llobregat es poden
fer servir per l’ús agrícola amb aigua d’una certa qualitat i
considerar-los com una futura reserva per a ús urbà en
èpoques de sequera.

Fixem-nos, però, en el Ter. El transvasament del riu Ter a
Susqueda permet dur aigua a Barcelona i els agricultors
del Baix Ter es queixen de que no disposen de suficient
cabal d’aigua pels canals d’irrigació. No només això, sinó
que l’aigua del Ter és la responsable de la recàrrega dels
aqüífers de Girona, de Celrà i del Baix Ter, i òbviament, ha
de mantenir un determinat cabal ecològic fins arribar a
mar. És a dir, que si es deriva aigua superficial del Ter i es
transvasa cap a Barcelona per satisfer una part dels 216
hectòmetres cúbics anuals que fan falta, aleshores es
redueix la recàrrega dels aqüífers ubicats aigües avall.
Contràriament, si s’allibera l’aigua que necessita Barcelo -
na per a recarregar aquests aqüífers, es generarà una
mancança d’aigua a l’àrea metropolitana. És doncs un sis-
tema complex des de molts aspectes: hídric, ambiental i,
especialment, socio-econòmic; de fet, és molt més com-
plex del que es pot arribar a explicar en una breu con-
ferència.
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En aquest punt m’agradaria posar sobre la taula la possibi-
litat, potser fins i tot la necessitat, de connexió de les con-
ques internes amb la conca del Segre amb la finalitat de
garantir el subministrament d’aigua de Barcelona. Vull fer
servir una expressió que fa servir el Professor J. Dolz de la
Universitat Politècnica de Catalunya, que és l’autor d’un
dels informes més recents que s’ha fet sobre la gestió de
l’aigua a Catalunya (Dolz i Armengol, 2011). El Professor
Dolz parla de que no es tracta d’un problema de solidaritat,
sinó que utilitza encertadament l’expressió “compromís
mutu” entre la gent del Segre i la gent de la metròpolis. Un
compromís per a garantir l’aigua en situacions extremes,
compensant adequadament a les conques donants del
recurs.

El tema de la qualitat de l’aigua en el futur. Estudis recents
de l’Agència Catalana de l’Aigua mostren que, malgrat de
l’aplicació de la directiva de bones pràctiques agrícoles, la
concentració de nitrat en els aqüífers de Catalunya s’ha
mantingut estable i fins i tot s’ha incrementat en alguns
indrets. Malgrat la gestió i els esforços que s’han fet des
d’empreses, ramaders, agricultors i especialment des de la
mateixa administració, no es veu una millora substancial
generalitzada de la concentració de nitrats. De fet, estem
recollint tot el nitrat que s’ha emprat com a fertilitzant des
dels anys 80 als 90, quan no hi havia ni legislació ni en
prou feines un coneixement o una conscienciació pública
del impacte hidrològic que comportava. Així, en el cas de
la contaminació difusa per nitrat, és difícil imaginar un

134

03-121 a 156.qxd:02-33 Carreras.qxd  25/06/14  12:17  Página 134



horitzó optimista a curt termini. Per tant, aquest tema dels
nitrats, igual que d’altres que afecten a la qualitat de l’ai-
gua, l’anirem trobant repetidament en el territori i al llarg
dels propers anys, fent que els recursos subterranis que
fem servir per l’abastament tinguin -en molts casos- una
qualitat inadequada pel consum i requereixin inversions
per a restaurar-ne la qualitat o cercar fonts de subminis-
trament alternatives.

I, finalment, pel que fa als escenaris de futur hem de par-
lar obligatòriament del canvi climàtic, que ho resumirem en
dos fenòmens: augment de les temperatures i disminució
de les precipitacions. Augment de la temperatura, significa
un augment de l’evapotranspiració: els boscos prendran
més aigua del subsòl i l’alliberaran a l’atmosfera. Plourà
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menys, que vol dir que la recàrrega dels aqüífers i l’esco-
rriment superficial pels rius serà menor. En conseqüència,
cal gestionar l’aigua en un context d’escassesa. D’acord,
però a més a més, durant el segle XXI l’escassesa aug-
mentarà, doncs augmentarà la demanda (una qüestió
demogràfica, simplement) i augmentaran les exigències de
qualitat i, per tant, de gestió de l’aigua. Això demana una
actitud proactiva de tots els actors implicats en aquest
repte.

Finalment, recomanar diverses publicacions: “La Directiva
Marc de l’Aigua a Catalunya”, editada pel Consell Asse ssor
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS,
2006) on es fa un revisió dels principals conceptes inclo-
sos en la directiva; i “Aigua i canvi climàtic” publicada per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA, 2009) i els dos infor-
mes sobre el canvi climàtic a Catalunya (Llebot, 2005 i
2010) promoguts pel mateix Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de Catalunya i l’Institut d’Es -
tudis Catalans. Aquests textos, així com altres referències
que s’han esmentat en aquesta comunicació, són eines
punteres per a la gestió de l’aigua i on s’hi inclouen els
coneixements bàsics necessaris per entendre la seva
complexitat. En aquesta breu presentació, he volgut sinte-
titzar la situació del país pel que fa a l’aigua subterrània i
mostrar que, com dèiem a l’inici, no és aquell recurs invi-
sible i desconegut, sinó que és un recurs del qual en tenim
coneixement, que l’hem estudiat a fons i amb el que,
indubtablement, cal seguir treballant. Tot plegat, igual que
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en tants altres indrets arreu del món, la gestió de l’aigua a
Catalunya és un problema que tenim al davant i que s’ha
d’afrontar amb garanties. El temps d’adquirir coneixement
ja s’ha aprofitat i, crec, s’ha fet bé; ara cal aprofundir-lo,
adaptant-lo als nous paradigmes ambientals, socials i
econòmics i dur-lo a la pràctica, actuar.
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Figura 1
Mapa hidrogeològic de Catalunya, en el qual es distingeixen

els tipus d’aqüífer en funció del medi geològic aflorant en
superfície (ACA, 1992)
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Figura 2
Mapa de les masses d’aigua subterrània, definides en funció

de la tipologia, grau d’explotació i característiques hidràuliques
dels aqüífers, i considerant les característiques

hidroquímiques, les pressions antròpiques, els impactes i els
nivells de protecció (ACA, 2005)
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Figura 3
Esquema del cicle hidrològic amb els seus diferents
components, on s’aprecia la relació entre les aigües
superficials i les subterrànies (extret de CADS, 2006)
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Figura 4
Evolució de la precipitació i del nivell freàtic mensuals a la
conca del riu Daró (Baix Empordà). Les línies discontínues

assenyalen la tendència dels valors de nivell freàtic màxims i
mínims durant la sequera de 1996 a 2002. Font: dades de

precipitació: Servei Meteorològic de Catalunya; 
dades de nivell freàtic: Agència Catalana de l’Aigua) 
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ELS RISCOS NATURALS ASSOCIATS A L’AIGUA

David Saurí Pujol
Doctor en Geografia

Catedràtic de Geografia Humana i Professor de
Geografia i Ciències Ambientals a la Universitat

Autònoma de Barcelona

Barcelona, 18 de juny de 2013

Bona tarda. Primer de tot voldria agrair als organitzadors
de l’acte l’oportunitat de venir aquí a presentar aquest
tema, particularment al professor Martí Boada i a la docto-
ra Roser Maneja. 

Parlaré bàsicament dels riscos de l’aigua. Pel meu nom
veuran que és normal que em dediqui a temes d’aigua,
però no penso fer la competència al doctor Mas a l’hora de
buscar aigua subterrània. Parlaré del que són els riscos
associats amb l’aigua. 

Podem començar per donar una ullada al mapa que publi-
ca cada any una de les agències d’assegurances més
importants del món, una companyia alemanya, Munich Re.
Cada any publiquen un mapa amb les grans pertorbacions
d’origen natural al món. Surten molts episodis de risc i de
catàstrofe, on es veu molt repetida la paraula flood (inun-
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dació) arreu del món. En l’informe de 2013 segurament
sortirà l’episodi de la Vall d’Aran d’ara mateix.

Per a que vegin la importància, sobretot de les inundacions,
tant de rius com també de temporals de mar associats a
grans tempestes, uns quants exemples: el Sandy de l’octu-
bre de l’any passat, o la de Bangkok l’estiu del 2011 que va
tenir un efecte molt important en l’economia i en la globa-
lització, perquè Bangkok és un dels principals punts de
producció mundial de discs durs d’ordinadors. Jo, per
exemple, volia comprar-me un ordinador i el disc dur, d’un
dia per l’altre, havia augmentat unes 4 ó 5 vegades de preu
i em van dir que el que passava era que la producció esta-
va parada per les inundacions a Bangkok. Una altra que
tots recordaran és la inundació del litoral japonès al 2011 o
el Katrina a Nova Orleans l’any 2005. I a casa nostra, amb
el tema de les inundacions, moltes vegades diem que hem
de sortir amb barca, per exemple a Girona el 1940 o també
a les nostres zones litorals que a vegades no hem urbanit-
zat gaire bé, no ens hem adaptat gaire bé als cicles hidrolò-
gics locals i el tema de la barca és bastant habitual. L’aigua
és un risc per excés i també per defecte, evidentment. 

Després d’aquests exemples, què podem dir sobre l’o-
currència d’inundacions i sequeres? Hi ha una base de
dades que potser és la més antiga que disposem, la de la
Universitat de Lovaina a Bèlgica, que recull informació
sobre calamitats naturals arreu del món. Es pot veure amb
aquesta recopilació, que agafa des de l’any 1900 fins al
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2006, pràcticament tot el segle XX i alguns anys del segle
XXI, com efectivament els riscos vinculats a l’aigua en -
capçalen la llista de calamitats per sobre de terratrèmols,
temporals de vent, volcans, incendis forestals, etcètera.
Aquestes dades s’han de prendre amb força precaucions
perquè en el risc de sequera, que aquí està considerat el
de major impacte en termes de morts, pràcticament un
50%, intervenen molts factors. A vegades les sequeres
són un detonant de situacions prèvies, inclús no només de
tipus natural sinó sobretot de tipus social i polític, que
poden generar aquest tipus de calamitats. Després també
les inundacions, que són un 30%. En total estaríem parlant
d’aproximadament 18 milions de morts, que és el 83% de
tots els morts associats com a conseqüència de les cala-
mitats associades amb l’aigua. 

Una cosa que és molt important, per saber una mica on
estem en relació a l’impacte d’aquests fenòmens, és fer
una anàlisi de tendències. Hem de recórrer una altra vega-
da a fonts d’informació que són relativament fiables però
que també operen a partir de certs valors llindar: nombre
de morts, nombre de damnificats, pèrdues econòmiques
assegurades, etcètera. Fa bastants anys que treballo amb
aquests informes Sigma, de la companyia Swiss Re, que
és la gran rival en el món de l’assegurança per calamitats
naturals de Munich Re. Publiquen aquests informes des
del 1970. Tenint en compte que això obeeix a uns certs cri-
teris a l’hora de definir les calamitats naturals, podem
veure com en els últims 45 anys, més o menys, la tendèn-
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cia és cap a un augment en el nombre d’episodis catastrò-
fics al món. Podem veure com, sobretot a partir de la
segona meitat dels anys 80 i a partir dels anys 90, la
tendència és inclús una mica més accentuada. S’hi veu
també la diferència entre riscos d’origen natural i riscos
d’origen tecnològic. 

També podríem mirar tendències a nivell de mortalitat
humana. Hi ha menys morts que en el passat. Jo els hi puc
dir que si agafem el conjunt de les calamitats naturals,
sequeres i inundacions, evidentment la situació actual és
molt millor que la situació que hi havia els anys 20, 30, 40
en episodis de sequera, amb dimensions polítiques al
darrera, a la Unió Soviètica, a l’Índia, Xina, etcètera. Però
aquella tendència que veiem cap els anys 80, que sembla-
va que no tornaríem a tenir episodis de gran magnitud, com
per exemple: el desastre del Golf de Bengala del novembre
del 1970 amb 300.000 persones mortes, el cicló Gorki o el
terratrèmol xinès de Tangshan l’any 1976. Doncs en els
últims 10 anys hem tornat una altra vegada a tenir episodis
que han fet molts morts, alguns d’ells vinculats amb l’aigua,
com per exemple el tsunami d’Àsia del 2004 o també un de
molt desconegut però molt letal a Birmània l’any 2008. 

Per tant, en termes de mortalitat aquesta tendència que
suposàvem que cada vegada hi havia menys morts com a
conseqüència d’aquests fenòmens, doncs no està clara,
tot i que si ho comparem amb dècades del passat suposo
que la situació seria bastant millor.
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Després, pel que fa al tema que interessa una mica més a
aquesta companyia, que són les pèrdues econòmiques
assegurades, es fa la diferència una altra vegada entre ris-
cos d’origen natural i riscos d’origen tecnològic, amb una
tendència clara cap a l’augment. Si les pèrdues econòmi-
ques assegurades tenen aquesta tendència tan important
a augmentar en els últims anys, les pèrdues econòmiques
totals lògicament també han de ser molt elevades. 

Per tant, tenim aquesta situació: augment del nombre d’e-
pisodis –entre ells els episodis catastròfics vinculats amb
el cicle de l’aigua–, una situació a nivell de mortalitat –que
és una mica difícil d’explicar per les oscil·lacions que
donen aquests grans desastres– i un creixement de les
pèrdues econòmiques. En conjunt el problema de nivell de
gestió de risc és que és un tema que no està resolt en
absolut. 

Aleshores, una mica abans de preguntar-se què es pot fer,
ens hauríem de preguntar per les causes. Què ens poden
explicar aquestes tendències que acabem de veure? Les
causes poden ser moltes. A vegades això s’interpreta
d’una manera molt unidireccional. Últimament està molt de
moda atribuir tota la responsabilitat de la major ocurrència
d’aquests fenòmens al canvi climàtic; però també hi ha un
conjunt de causes humanes i socials importants que ens
poden explicar per què augmenta la freqüència, per què
augmenten les pèrdues econòmiques, etcètera. Algunes
són molt típiques de les calamitats a la terra, altres poden
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semblar contradictòries; però en conjunt ens donen una
imatge bastant complexa del fenomen i que probablement
requereix investigar en cada cas les circumstàncies con-
cretes.

He parlat del canvi climàtic. L’últim informe del IPCC de
l’any 2007 va dir molt clarament que el canvi climàtic ori-
ginaria un augment dels episodis extrems vinculats al
clima (sequeres, inundacions). Això ha arribat a un punt de
consens entre la comunitat científica molt important i ha
arribat també als cercles polítics i geopolítics; en aquests
moments hi ha institucions com la CIA, com el Depar -
tament d’Estat d’EEUU, etcètera que publiquen estudis
sobre el tema. Sabem que hi ha molts escèptics sobre el
canvi climàtic, però les institucions que realment compten
sí que s’ho estan prenent seriosament i estan investigant
les implicacions que pot tenir en la seguretat nacional.
Això vol dir que, amb el canvi climàtic, una sequera mas-
siva a Mèxic comportarà que es deixi l’agricultura i s’intenti
emigrar a la fortalesa del nord. Per això, en termes de
seguretat nacional, és molt important. 

Les altres causes són a nivell social. Algunes són ja molt
conegudes. Per què augmenten les catàstrofes? Per què
augmenta el seu impacte? Perquè cada vegada hi ha més
gent a la terra, perquè cada vegada ocupem més les zones
de perill, les zones exposades a tots aquests fenòmens i,
per tant, és lògic que tots aquests impactes vagin creixent.
Si mirem les tendències amb l’augment de la població mun-
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dial, ens indiquen que sí, que és veritat que hi ha una
tendència al creixement de la població mundial, que s’està
alentint. Tanmateix, en alguns llocs del món, com per exem-
ple en els grans deltes asiàtics o les grans planes fluvials
d’Àsia, les concentracions humanes són molt importants,
perquè són llocs d’oportunitat. L’altra explicació és, no
només l’augment demogràfic, sinó l’augment de la po blació
que viu a les ciutats. Hi ha una explosió demogràfica en
moltes grans ciutats dels països en vies de desenvolupa-
ment, amb un contingent molt important d’immigrants que
van arribant de les àrees rurals. Per molt malament que
s’estigui a les zones urbanes, sempre és una millora res-
pecte la situació de les zones rurals. Aquests immigrants es
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traslladen a les favelas de Rio de Janeiro, a les zones inun-
dables de les ciutats asiàtiques, les zones exposades a
fenòmens de pas d’huracans, etcètera. 

Després també hi ha el tema de la pobresa, que és un altre
argument. Hi ha un cert corrent de pensament que diu que
al món cada vegada hi ha més gent pobra i ser més pobre
vol dir ser més vulnerable, no tenir els mitjans per portar a
terme polítiques preventives adequades ni tenir els mitjans
per recuperar-se un cop ha passat l’esdeveniment. 

Però també hi ha un altre element i és que no només la
pobresa és la que causa aquest major impacte de les cala-
mitats naturals. També és la riquesa, en el sentit de que
cada vegada acumulem més bens, més materials, més
objectes de valor econòmic en espais de risc. El cas para-
digmàtic, com saben, és el gran efecte que tenen els hura-
cans sobre Florida que disparen els costos a les compa -
nyies d’assegurances perquè, evidentment, a tothom li
agrada tenir una casa al costat de la platja. El mateix passa
amb el Pirineu o en llocs on poden estar exposats a inun-
dacions sobtades de muntanya, etcètera. La riquesa
també és un factor en l’augment del risc. El que passa és
que la riquesa sempre l’hem de contextualitzar. 

Una cosa que hem de considerar amb molta cura és que
quan parlem d’aquest augment en les pèrdues econòmi-
ques, es veritat en números absoluts ajustat a la inflació,
en el que és el context europeu de les inundacions, però
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quan això ho matisem en funció de la riquesa relativa, de
la riquesa territorial, de la riquesa dels països, no està tan
clar que aquestes pèrdues vagin augmentant en el futur.

Per últim hi ha la qüestió del paper de la tecnologia, sem-
pre una mica difícil de valorar. Evidentment la tecnologia és
indispensable, ens ajuda davant de moltes coses, però
també ens pot generar problemes.

Què podem fer? Hi ha una solució que sempre hem inten-
tat com humans i que no ho hem aconseguit: eliminar el
risc. Dir que el risc és igual a 0 no ho dirà cap enginyer ni
cap científic, però sí que ens intentem aproximar al nivell 0
de risc. Això ens ha donat l’oportunitat de vèncer, de su -
perar molts problemes en la nostra relació amb aquests
fenòmens extrems, però hi ha aquest “risc residual” que
queda. I després hi ha un altre enfocament, el que nosal-
tres adoptem davant de fenòmens sobre els quals no
tenim cap possibilitat d’intervenir com els moviment sís-
mics, per exemple, o les grans tempestes tropicals. 

En el cas de l’aigua, eliminar els riscos sí que ho hem
intentat en la qüestió de les inundacions. Tots sabem el
paper fonamental que han tingut les obres hidràuliques. En
llenguatge militar, també ara hauríem de començar a revi-
sar les obres de defensa sobre les inundacions, com si les
inundacions fossin l’enemic i també els casos del que
serien obres hidràuliques a nivell de murs, de pantans,
amb aquestes imatges que són del nostre entorn. Per la
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banda de la sequera també han fet transvasaments per
evitar riscos de manca d’aigua. Però aquestes solucions
són cada vegada més cares, cada vegada socialment més
contestades; sobretot els transvasaments que, com
sabran molt bé, són ambientalment problemàtics i, a més
a més, no garanteixen eliminar el risc totalment, per bé que
ens permeten vèncer gran part de la incertesa associada
amb l’ocurrència d’aquests fenòmens. 

I en el cas de les inundacions, també de les sequeres, a
poc a poc hi ha aquest canvi de filosofia, conviure amb el
risc com fem amb els terratrèmols. I en aquest sentit hem
de parlar dels holandesos, probablement el país del món
amb una major expertesa hidràulica. Els holandesos tenen
un programa molt interessant que es diu Room For The
River. Ja s’han cansat una mica de fer créixer els dics,
cada vegada que hi havia el Rin o un altre riu que creava
una inundació, la solució era fer pujar els dics una mica
més. Des de fa uns anys s’ha arribat a la conclusió de que
això d’aixecar els dics ja no té sentit perquè sempre hi
haurà un episodi que sigui superior al disseny de l’obra i
han començat a treure dics, a eixamplar planes fluvials i
tornar a accions on s’intenta no modificar massa el curs
dels rius. 

També en el tema de la sequera. En el tema de la gestió de
l’aigua també hi ha moltes coses que s’estan fent a
Catalunya. Necessitem anar cap a sistemes més eficients
en el camp del rec (encara reguem molt per gravetat). Això
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potser s’ha avançat més, sobretot des de la darrera
sequera, amb un ús més racional de l’aigua en medi urbà.
Aquí hi ha els grans èxits, utilitzant totes aquestes tecno-
logies per estalviar aigua a les nostres llars, a les nostres
cases, als nostres pisos, jardins, etcètera. O utilitzar també
recursos alternatius. Aquí no es vol dir que amb les solu-
cions a la sequera o a les inundacions, evidentment
haguem d’acabar amb tot el patrimoni hidràulic que tenim,
ni molt menys. Sí potser complementar-ho amb altres
coses. 

El Nepal és un exemple tipus, en el qual en concepte d’es-
cassetat d’aigua queda molt matisat. Té una pluviometria
molt abundant i en canvi hi ha escassetat d’aigua per
temes precisament de contaminació d’aigües subterrànies
per arsènic. Però el tema de l’aprofitament de les aigües
pluvials també el fem aquí amb altres finalitats no tan vitals
com les seves. És una cosa que cada vegada s’està este-
nent més. Hi ha un programa al Brasil d’instal·lar uns 10
milions de tancs pluvials en zones rurals també per aprofi-
tar tot això. També, en un altre nivell, podem anar cap a les
qüestions d’intentar, dins les nostres llars, reciclar i reapro-
fitar l’aigua, com fan amb les ordenances d’aigua de la
Diputació de Barcelona.

Per a que tot això funcioni, aquest canvi de mentalitat, de
conviure amb el risc, etcètera, s’ha de treballar molt a nivell
social, a nivell de mentalitat. Les Nacions Unides tenen un
programa que és, ara per ara, el més important que hi ha
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al món per reduir l’impacte de les calamitats naturals. És el
programa que té el nom de la ciutat japonesa de Hyogo,
que és on es va celebrar la conferència. Les paraules claus
són: vulnerabilitat i resiliència. Sobretot, reduir la vulnera-
bilitat i augmentar la resiliència. O dit en altres paraules,
eduir la possibilitat de susceptibilitat a patir pèrdues i aug-
mentar aquesta capacitat de superar aquestes pèrdues. 

M’agradaria molt acabar aquesta xerrada amb una frase de
Darwin, que diu que les espècies que sobreviuen no són ni
les més fortes ni les més intel·ligents sinó les que se saben
adaptar millor a circumstàncies canviants. Aquesta argu-
mentació es podria aplicar a molts aspectes, no només als
riscos, també a les nostres vides personals, professionals i
de conjunt de país. Ser flexibles i adaptables als canvis
hauria de ser potser fonamental en la nostra relació amb la
natura.
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EL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Y SU GRUPO CATALÁN

El Club de Roma, que se autodefine desde su creación en 1968 como
una no organización, busca contribuir, a través de sus debates, a
impulsar los múltiples cambios que la Humanidad precisa para su-
perar las diferentes encrucijadas en que se encuentra y que de ellos
se hagan eco las diferentes Asociaciones Nacionales que se han ido
creando para dar difusión a sus resultados.

Así, desde que se crease la primera de ellas hace más de cuarenta
años, las asociaciones o Capítulos Nacionales se han aprestado a
contribuir a las actividades de la iniciativa que promovieron Aurelio
Peccei y Alexander King desde su primera reunión en la Academia
Lincei de Roma. De esta forma algunos de los miembros de estas
Asociaciones participan, a título personal, en las acciones, análisis
y debates que el Club emprende, pero también promoviendo activi-
dades en sus propios países, de forma que se difundan las iniciati-
vas y se popularicen los Informes y debates del Club de Roma.

La relación entre las Asociaciones Nacionales y el Club de Roma no
responde, como corresponde a esta singular no organización, a los
esquemas clásicos de otras organizaciones internacionales. Ya que
la misma se sustenta en esa participación activa en los debates y
en la promoción de nuevos temas e ideas, para incidir en las trans-
formaciones y hábitos sociales a favor del desarrollo humano, sin
que tengan que acomodarse a instrucciones surgidas desde el Club,
pero sí al espíritu de sus debates.

En esta línea se creó en 1976 el Capítulo Español del Club de Roma,
que ha tenido una participación muy relevante en la propia historia
del Club de Roma y que se ha podido y se puede personalizar en que
el primer Presidente del Capítulo Español, Ricardo Díez Hochleitner,
ha sido durante muchos años Presidente del Club de Roma y ahora
preside el Consejo Asesor del mismo. Con él han compartido la presi-
dencia del Capítulo Español Pere Durán Farell y Jesús Moneo, suce-
sivamente. Actualmente es Isidro Fainé el que desempeña tal
presidencia. El Capítulo, a su vez, ha procedido a promover Grupos
Autonómicos, siendo el primero de éstos en constituirse el Grupo Ca-
talán en 1987. Asimismo en el 2012 ha promovido la creación de la
Oficina del Club de Roma en Barcelona para el Mediterráneo, que es
la primera iniciativa de este tipo que pone en marcha el Club de Roma.

El Grupo Catalán, que ha impulsado los más variados ciclos de de-
bates, representa, junto a los otros Grupos del Capítulo Español, una
referencia en su funcionamiento y coordinación con los temas de
interés del Club de Roma. Fruto de ello es la publicación de sus de-
bates y también el importante papel que ha jugado a la hora de
hacer del Capítulo Español una referencia para otras Asociaciones
Nacionales. El Grupo Catalán, además, ha sido un adelantado a la
hora de abrir los debates del Club de Roma en toda su amplitud,
yendo más allá de las temáticas más conocidas y relacionadas con
la sostenibilidad de los recursos no renovables, para adentrarse a
considerar todos aquellos otros aspectos que configuran el desarro-
llo humano y la calidad colectiva en el mundo actual, como es el
caso de las ponencias que se recogen en este volumen.
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En las publicaciones que agrupaban a las ponencias de los ciclos de debate anteriores que había promovido el Grupo
Catalán del Capítulo Español del Club de Roma, se hacía referencia al impacto de la crisis económica en los temas
que son objeto de controversia en la opinión pública. Y que debido a la gravedad y persistencia de ésta han hecho
girar a éstos alrededor de las consecuencias económicas y sociales que se han sufrido y se sufren. Pero sin que
ello supusiera olvidarse de otras facetas de la realidad circundante. Lo que ha permitido abordar también temas
tan variados como los conflictos y oportunidades de esa relación personas-naturaleza, su concreción local, o rela-
tivos a los horizontes de la biodiversidad y de las nuevas visiones con que se quiere interpretar actualmente la Na-
turaleza. Asimismo, en un momento en que las sociedades avanzadas parecen caminar hacia la laicidad, se valoró
también qué significa hoy día lo religioso, qué incidencia jurídica significa o cuáles pueden ser los horizontes de
una ética mundial, entre otros temas. Temas, además que atañen a la sostenibilidad en sus múltiples facetas, nin-
guno acaba siendo ajeno a las perspectivas medioambientales ni a los límites y dificultades de la cohesión social.

Tales temáticas venían a confirmar la pretensión del Club de Roma desde su creación por no relegar ningún tema.
Ni olvidar que cualquiera que se escoja cabe referirlo al resto de problemas e interrogantes que siguen entorpe-
ciendo la consecución del desarrollo humano al alcance de todos.

Y es que desde que se empezasen a configurar las diferentes Asociaciones Nacionales del Club, éste las ha seguido
estimulando para que trabajen también en estas líneas no económicas desde cada problemática particular. Sin olvidar,
claro es, que la crisis económica acelera la necesidad de lograr realidades más sostenibles y exige pensar cómo ac-
tualizar las más variadas actividades humanas en ese horizonte de sostenibilidad e incesantes cambios globales.
Entre los que no serían nada desdeñables la aparición y asunción de nuevos valores y nuevas pautas culturales.

De ahí que el Club de Roma esté promoviendo el desarrollo de programas de debate alrededor de cuatro ejes te-
máticos. A saber: los valores de las sociedades del Siglo XXI, las oportunidades de unas nuevas maneras de producir
y consumir, el futuro del trabajo y las dificultades que habrá que sortear para una gobernabilidad global. Valores,
nuevas economías, trabajo y gobernabilidad son, así, un marco de referencia para configurar los debates en los
que se combinen las expectativas locales con los condicionantes globales. Y que hablan, unas veces, de las difi-
cultades para transformar los sistemas productivos y, otras, de las limitaciones que impone la creciente escasez
de recursos no renovables.

En los debates que ha realizado en estos dos últimos cursos el Grupo Catalán se ha tratado, por tanto, de explorar
las posibilidades que encierra la economía social. Que tiene que moverse en medio de una creciente competencia
de los mercados pero sin olvidar, en ningún momento, su decidida voluntad de contribuir a la cohesión social y a
la calidad humana. Y se han combinado tales análisis con las consideraciones que caben plantearse alrededor de
ese recurso tan esencial para la vida y el desarrollo humano como es el agua. Combinando, además, las expecta-
tivas de la cooperación en la esfera del agua, según la iniciativa de Naciones Unidas en esta materia, con la adver-
tencia de los riesgos derivados de este recurso o las posibilidades locales del mismo.

En todas las sesiones, que ahora se recogen en este nuevo volumen de ponencias, y al igual que ocurriese en los
que le precedieron, se pueden atisbar las múltiples encrucijadas sobre las que habrá que definirse y también las
muchas esperanzas que se abren si se acertase en la elección de los caminos a seguir. Se tienen, como se vuelve
a resaltar en estas páginas, las capacidades necesarias para afrontar los retos del presente. Ahora solo falta la
aplicación decidida de las voluntades en favor del bienestar de cualquier persona. De modo que con ello se afiancen
las señas de identidad solidarias de la calidad humana a la que se aspira.

Edició patrocinada per:
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EL CLUB DE ROMA

Desde que el Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma se
dedicó a publicar, de forma periódica, sus debates, ha venido resal-
tando que el Club de Roma es una asociación de personalidades de
muy diversa procedencia, pero unidas alrededor de la voluntad de
trabajar a favor del desarrollo humano. Esta voluntad fue el motivo
que movió a su creación en la romana Academia Lincei y ha seguido
siendo el alma de la asociación desde que fue creada en 1968 por
Aurelio Peccei en la Ciudad Eterna. Se constituyó, así, como un centro
de debates y pensamiento sobre los problemas globales de la Huma-
nidad. Ya que en sus objetivos estaba y está ser un centro de inicia-
tivas y análisis para conocer mejor cómo encarar los retos que se
viven en el mundo moderno y las capacidades que se tienen para con-
figurar la calidad humana para todos los pobladores del Planeta Azul.
De esta forma y desde aquel momento fundacional, ha participado,
o ha sido el promotor con sus Informes, en las múltiples controver-
sias que atañen al desarrollo humano. A la vez que ha visto cómo
su metodología –global, holística, multidisciplinar y a largo plazo–
se ha ido asumiendo por la opinión pública y por numerosas insti-
tuciones para el análisis de los problemas complejos que atañen al
género humano y a sus relaciones con la Naturaleza.
En el Club de Roma se integran poco más de un centenar de perso-
nas, a las que une una especial manera de enfocar las más variadas
disciplinas. Y que participan, de una forma libre y nada estructu-
rada, en los debates que el Club estimula. Esta no organización, no
emite informes propios, pero sí promueve que especialistas, cientí-
ficos y figuras relevantes le remitan informes sobre los más varia-
dos temas. A los cuales les sugiere, antes de su elaboración, que en
los mismos se analicen los temas con esa visión multidisciplinar
aludida, con una perspectiva que mire más allá de las urgencias in-
mediatas y sin olvidar las múltiples interdependencias que inciden
en cada asunto. Y que propongan apuntes para su solución, pues
no solo se trata de describir la problemática mundial o local, sino
también el estimular la resolútica, en la que se integrarían las so-
luciones que se vean como plausibles, y con las que se pudiese
avanzar hacia nuevos escenarios del desarrollo humano.
El Club de Roma, con una fe indeclinable en las capacidades de las
personas para ser dueños de sus destinos y con una no menor con-
fianza en que los avances científico-técnicos se apliquen a favor de
todos, fue uno de los primeros en preocuparse por las relaciones de
la Humanidad con la Naturaleza y en propugnar un uso prudente de
los recursos a disposición de todos y que hay que preservar para
las generaciones futuras. Por ello y más allá del Informe que le puso
en el primer plano de la actualidad y que se convirtió en una de las
referencias por las que se le conoce (Los límites del crecimiento.
1972) ha abordado temas relacionados con la educación, la eficien-
cia energética, la pobreza, el futuro del trabajo, la integración de las
personas discapacitadas, la gobernabilidad y el impacto del cambio
tecnológico. Asumiendo, en todos ellos, su lema de pensar global-
mente para actuar localmente, como forma mejor para construir la
calidad humana de la que hablase su fundador. Y que hay que ha-
cerla realidad a través de la solidaridad y el compromiso personal
y colectivo con la gestión del futuro que tienen todos los miembros
de la familia humana.
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