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Com aconseguim una unió entre la rendibilitat de les empresa i les 
exigències de justícia que ens demanen les nostres societats? Donar 
resposta a aquesta complexa pregunta, és el que hem intentat al llarg 
del 2017 i 2018 en el Seminari Permanent d’Ètica Econòmica i Empre-
sarial de la Fundació ÉTNOR.

Les nou sessions del Seminari, que recollim en aquesta publicació, es-
tan orientades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible i han 
sigut desenvolupades per ponents d’actualitat, nacionals i internacio-
nals. La nostra directora acadèmica, com sempre, obri amb la sessió 
del Cató, però aquesta vegada parlant sobre com eradicar la pobresa i 
combatre la aporofobia. 

Rafael Pinilla, doctor en economia i inspector de la Seguretat Social, 
ens parla sobre la renda bàsica de ciutadania i com podem implemen-
tar-la a Espanya.

Stefano Zamagni, professor de la Universitat de Bolonya i assessor fi-
nancer del Vaticà, dóna una lliçó magistral amb l’eloqüència que ho ca-
racteritza, sobre l’ètica de les finances, la financiarització de l’economia 
i les seues perversions.

José Antonio Herce, assessor sènior i professor en Afi Escola de Finan-
ces, debat amb nosaltres sobre el concepte de longevitat, sobre la sos-
tenibilitat i suficiència de les pensions a Espanya en l’actualitat, i sobre 
els pronòstics del sistema de pensions a un futur immediat.

Antonio Vives, Director de Cumpetere i professor de la Universitat de 
Stanford, ens adverteix sobre la instrumentalització dels ODS, en par-
ticular de la pressió mediàtica i com les consultores estan estimulant 
a les empreses perquè utilitzen els ODS com una rentada de cara o 
greenwashing.



Emilio Lamo, president del Reial Institut Elcano, exposa les claus i rep-
tes als quals s’enfronta el continent europeu en un món marcat per la 
innovació tecnocientífica, el canvi demogràfic que desequilibra el pes 
de l’Est i de l’Oest, la globalització i la feblesa i deslegitimació de les 
institucions com l’ONU o la mateixa UE.

Màxims directius d’empreses com Amalia Blanco, directora general de 
Comunicació de Bankia; Adolfo Utor, president de Baleària; Carlos Se-
rrano, director general de Cárnicas Serrano; Isabel Martínez, directora 
general de Panamar; Antoni Folguera, director general de de Font Sa-
lem; Rodrigo de Salas, director de RSC i Comunicació de Leroy Merlin, 
ens mostren els objectius aconseguits en matèria de RSE en cada orga-
nització, així com en l’aplicació dels ODS.

A tots els ponents: gràcies, per participar en el nostre Seminari i fer 
possible aquest llibre carregat de coneixement i idees per a fer d’aquest 
món, un millor, un més just. 

Al seu torn, agraïsc especialment a Don Rafael Alcón, President de la 
Fundació Bancaixa i a tot el gran equip de la Fundació Bancaixa, la qual 
és el nostre principal col·laborador; així com a totes les empreses i per-
sones que col·laboren amb ÉTNOR, aquest lloc on la reflexió sobre els 
valors ètics i la seua implementació en l’àmbit econòmic i empresarial, 
és i volem que continue sent un referent a seguir en tot l’estat espan-
yol.

Finalment, vull agrair a les quasi mil persones que han assistit als nos-
tres seminaris i participat activament en els debats generats després 
de cada exposició, i a tots els lectors que interessats en l’ètica, busca-
ran llums en aquest text.

Enrique Belenguer

Presidente ÉTNOR
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Catedràtica d’Ètica de la Universitat de València i Directora de la 
Fundació ÉTNOR. ÉTNOR. Reconeguda com a doctora honoris causa per 
17 universitats a nivell nacional i internacional, i autora de “Aporofobia, 
el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia”.

Adela Cortina
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Moltes gràcies a tots els presents per estar ací un any més. Ja són 27 i és 
un miracle que continuem ací celebrant aquest seminari en una Fundació 
dedicada a l’ètica econòmica i empresarial. Pot resultar excessiu, però crec 
que és única en el món. No conec cap altra fundació que tinga un perfil similar. 
De manera, que per a mi és una alegria poder estar un any més rebent-vos i 
veient moltes cares conegudes. El que significa que hi ha gent que aposta any 
rere any pel nostre treball, per la nostra Fundació.

Ací estem un any més per a revalidar un compromís: el de les empreses i els 
acadèmics amb el món en el qual vivim. El que hem de fer entre tots nosaltres.  
Enguany hem proposat un tema que porta per títol: Els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible com a oportunitats de negoci i com exigència 
de justícia. De manera que el fil conductor de la meua participació serà el 
mateix de la nostra organització i de la nostra Fundació. Consisteix a lligar 
tant les oportunitats de negoci, vitals per a qualsevol empresa, amb les 
exigències de justícia. Ja que, a més, es dóna la feliç casualitat que les dues van 
unides. Treballant per les oportunitats de negoci es poden complir també les 
exigències de justícia. No és necessari triar. Seria tremend per a una empresa 
haver de triar entre la justícia o el seu negoci. La idea que els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible conjuminen els dos costats de la qüestió és el fil 
conductor del que diré a continuació, a més de ser el cor de la nostra Fundació.

En principi, ÉTNOR, com saben alguns dels presents, va nàixer en el Seminari 
d’Ètica Econòmica i Empresarial de Bancaixa. Perquè Emilio Tortosa, una 
persona molt volguda per molts dels quals estem ací, tenia una obsessió: que 
tots els anys el seminari començara amb mi i el Cató. Una sessió en la qual he 
d’explicar als presents en què consisteix la Fundació, en què consisteix l’ètica 
de l’empresa, què és ÉTNOR, en què treballa, a qui i a on es dirigeix. I enguany 
també ens mantenim fidels a la tradició. En el meu ànim de no repetir-me 
intente començar amb una xicoteta història, per a recordar aquells anys 1990 
i 1991, en els quals va començar tot. És bo fer memòria i recordar les nostres 
arrels. I així, va nàixer la nostra Fundació arran d’aquest seminari en el qual ens 
articulem empresaris i acadèmics. Creant així el nostre avantatge competitiu.

El nostre primer president va ser el ja nomenat, Emilio Tortosa, i en l’actualitat 
el president és Enrique Belenguer. De manera que el president sempre és un 
empresari i el director o la directora sempre és algú de l’acadèmia. Dos pilars 
importantíssims que també compten amb el suport de Bancaixa, que segueix 
des de llavors fins als nostres dies, i de tots els altres que ens donen suport. 
Amb aqueixes bases, els nostres objectius o tasques eren tres que els passe 
a desgranar. 
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Innovació, ètica empresarial, reflexió i diàleg 

La primera, estàvem convençuts que l’ètica és innovació per a l’empresa i, a 
més, resulta rendible per a les empreses, a mitjà i llarg termini. Així, nostre 
primer eslògan va ser: “L’ètica és rendible”. És necessari assenyalar que a 
algunes gents els semblava un eslògan horrible i, a uns altres, per sort, els 
semblava atractiu. Nosaltres estàvem convençuts que l’empresa que funciona 
èticament és més rendible. L’ètica era una bona opció per a les empreses.  
En segon lloc, estàvem també convençuts que les societats necessiten bones 
empreses. No hi ha bona societat, si no hi ha també bones empreses que 
generen riquesa, treball i molts altres elements que només poden aportar 
les empreses. Amb la qual cosa va ser per a molts de nosaltres una alegria 
aquella afirmació de Amartya Kumar Sen que deia: “Al cap i a la fi la meta 
de l’economia consisteix a ajudar a crear bones societats”. Alguna cosa que 
no ens cansem de repetir, perquè ens sembla fonamental que s’entenga que 
l’economia ha d’ajudar a crear bones societats i que això no genere conflicte, 
sinó la riquesa i el suport que necessiten les societats per a ser millors. 
I la tercera qüestió seria que enteníem que és important que existisca un espai 
de reflexió i de diàleg, perquè els integrants en el món de l’empresa puguen 
parlar en veu alta de les seues preocupacions i plantejar els problemes que es 
van trobant i que en moltes ocasions són ètics. Qüestions que convé resoldre 
de manera conjunta i aquest és un fòrum perfecte per a fer-ho. Un lloc per 
a parlar de quins problemes es troben, quins conflictes es plantegen i com 
podrien resoldre’s èticament des del diàleg i des del treball conjunt. Amb 
aquesta convicció va nàixer ÈTNOR fa ja 27 anys i crec poder dir que alguna 
cosa hem aconseguit. El seminari és l’esquelet que ens permet articular, al 
llarg dels anys, totes les activitats, però també s’articula a través de menjars, 
desdejunis, tallers, punts de reflexió, que van sorgint. Sempre amb aquestes 
tres metes fonamentals.

L’ètica del diàleg, de la responsabilitat i de l’organització

Recordant la nostra història, crec que és important destacar les diferents 
etapes que ens situen en el moment present i, al mateix temps, donen compte 
de què representa ÉTNOR. El cervell humà és un processador d’històries més 
que un processador lògic. De manera que és molt més profitós contar una 
història que recitar arguments. Coneixent la història, situem molt millor els 
arguments que tanca. Així, la nostra història va començar a l’inici dels anys 
90, en l’època de la incredulitat. Ningú creia que les empreses pogueren ser 
ètiques i ens trobem amb moltes opinions que venien a dir que l’ètica era un 
despropòsit per a l’empresa, que eren dos conceptes incompatibles. L’empresa 
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no pot ser ètica era una frase recurrent en aquella època. Però per a nosaltres 
això no podia ser per diverses raons. La primera és que l’activitat empresarial 
és una activitat humana i no hi ha cap activitat humana que estiga més enllà 
del ben o malament moral, totes són més o menys ètiques. I cal treballar 
perquè quant més ètiques siguen, molt millor. Ja que a la gent li dóna molta 
més confiança treballar amb una empresa ètica. I el principal valor d’una 
societat és la confiança. Així que en aquella època resultava fonamental fer 
una ètica de l’empresa. 

Per a donar suport tot això, ja a Estats Units existia una filosofia basada 
en l’ètica empresarial, que es va anar estenent després per Europa. Així 
mateix, era molt important que al nostre país s’assumira també aqueixa ètica 
empresarial, tal com s’estava fent en altres llocs del món. Per aquest motiu, 
va nàixer Ètica de l’empresa. Un llibre publicat per l’editorial Trotta, en 1994, 
amb un prologuista de luxe: José Luis López Aranguren. Que va participar en 
aquest llibre al costat de Domingo García-Marzá, Jesús Conill, Agustín Domingo 
i jo mateixa. Aqueixa primera etapa, d’alguna manera, està recollida en aqueix 
text d’ètica de l’empresa, en el qual veníem a dir, el que avisa no és traïdor. En 
aquest llibre es parlava que existeixen diferents models d’ètica i que ÉTNOR 
optava per l’ètica del diàleg. Un corrent que va nàixer en els anys setanta, del 
segle XX, de la mà de dos professors alemanys, Karl-Otto Apel, que va morir 
al maig del 2017, i Jürgen Habermas. 

Aquest model d’ètica té quatre característiques. En primer lloc, és una ètica 
cívica. Les nostres societats són pluralistes, on hi ha gents que tenen diferents 
propostes de vida feliç, la qual cosa es diu diferents ètiques de màxims. Això 
sempre és una riquesa. En aquestes societats amb diferents opcions de vida, 
totes han de compartir uns mínims de justícia, que són els que promou l’ètica 
cívica. Així mateix, la Fundació ÉTNOR és una fundació pluralista amb diferents 
models de vida feliç, però entenem que la nostra ha de ser una proposta 
d’ètica cívica. 

D’altra banda, és una ètica de la responsabilitat. I aquest és un tema important, 
perquè se sol entendre que l’ètica tracta de les opcions de desinterés. Qui 
actua èticament ha d’actuar desinteressadament. Si això fóra així, seria una 
ètica de la intenció o una ètica de la convicció de tall kantià, i resultaria que 
les empreses no podrien ser ètiques perquè no poden ser desinteressades. 
El mecanisme modern pel qual funciona una empresa és l’obtenció d’interés, 
encara que siga al servei d’alguna cosa diferent. Per això, la nostra proposta 
és la d’una ètica de la responsabilitat. L’empresa, ha de moure’s per aqueix 
mecanisme d’interés, però sent responsable amb les conseqüències de les 
seues actuacions enfront de tots els afectats per la seua activitat. 
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També, és una ètica de l’organització i no solament una ètica de les persones 
que treballen en l’organització. Aquesta va ser una altra batalla des del 
començament. Molta gent pensava que els que havien de ser ètics eren els 
empresaris, que sens dubte han de ser-ho, igual que els treballadors o els 
clients, però quan parlem d’una ètica de l’empresa, parlem d’una ètica de 
l’organització com a tal. Si l’organització no té una estructura ètica, llavors, els 
qui treballen en ella, per a ser moralment raonables, han de ser uns herois. 
Amb la qual cosa l’organització, en el seu conjunt, ha de ser la que genere 
un clima ètic, de tal manera que se sàpia que en tots els nivells de la seua 
estructura, es prenen les decisions tenint en compte els valors de l’organització. 
En aqueix sentit, la nostra era i és també una ètica de l’organització i no 
solament dels individus.

I finalment, una ètica del diàleg, una ètica que entén que l’empresa ha 
de tindre en compte a tots els afectats per la seua activitat: treballadors, 
accionistes, inversors, proveïdors, el medi ambient, l’entorn i, en general, a 
tots els afectats per la seua activitat. Ha de satisfer les expectatives legítimes 
d’aqueixos afectats i entenem per legítimes que puguen ser discutibles, 
raonables i argumentades.

Aquest és el nostre model d’ètica, pot ser discutible però és el nostre. I és 
important, no solament perquè és nostre, sinó perquè creiem que hi ha raons 
més que suficients per a sustentar-ho. Creiem que, en l’actualitat, una ètica 
de l’empresa ha de tindre aquest marc per a funcionar efectivament en les 
societats pluralistes on s’ha de posar en pràctica. Així, establint les bases de 
la nostra Fundació es va tancar nostra primera etapa.

Respecte a nostra segona fase, dir que ens trobem amb la crisi de l’estat de 
benestar, a la fi dels anys 90. Llavors, vam creure que les empreses havien de 
treballar per a actualitzar el sistema, perquè era el més just que havíem tingut 
en el sentit d’una organització estatal i social, on les empreses tindrien el seu 
paper. D’ací va nàixer un altre llibre: L’empresa davant la crisi de l’estat de 
benestar.

2001: European Business Ethics Network

La tercera fase va ser la de la globalització. Alguns pensen que és reversible, 
però tal com el seu nom indica no és així. Perquè abasta a tots els sectors 
i tots els àmbits de la societat: l’economia, els mitjans de comunicació, la 
tecnologia… tot. Per a donar suport a aquest argument, en aquesta època 
vam viure un moment irrepetible.  Organitzarem el congrés de la European 
Business Ethics Network, que vam poder celebrar-ho ací i que va estar presidit 
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per Amartya Kumar Sen. Ens va costar bastant, però al final ho aconseguirem. 
En una data clau: el 10 de setembre de 2001. Aqueix dia, Sen va declarar, 
en una taula redona, que la globalització era un fenomen irreversible, però 
que podia utilitzar-se per al ben o per al mal. Podia utilitzar-se per a ampliar 
les desigualtats o per a intentar que la riquesa arribara a tots els éssers 
humans i que de nosaltres depenia que això fóra així. Mentre succeïa això 
a València, queien les Torres Bessones a Nova York. Justament el que vam 
aprendre d’aqueix congrés va ser que era bàsic intentar generar aliats i no 
adversaris. Que les empreses, l’economia i els països havien de seguir una 
política d’aliances per a no trobar-se després amb atacs i amb violència. Un 
ensenyament que ens va servir com a base per a escriure un nou llibre, en el 
qual també va col·laborar Sen, anomenat Construir confiança. Creiem que 
les empreses, els polítics, les universitats, els professors, el personal sanitari 
i tots hem de construir confiança perquè és el principal capital ètic d’un país. 

En la quarta fase, ens trobem amb que el món ha canviat, tant que l’ètica 
impregna la terminologia de l’empresa i l’economia. Es parla en codis ètics: 
finances ètiques, responsabilitat social corporativa, bons mediambientals o 
economia del ben comú. Els termes ètics han anat proliferant de tal manera 
que seria impossible esborrar-los del vocabulari econòmic i empresarial, 
perquè és ja una manera d’entendre la nostra economia i l’empresa del segle 
XXI. És un fenomen global, tant en les societats desenvolupada, com en les 
quals estan en desenvolupament. Aquest va ser el marc també per a un llibre: 
Pobresa i llibertat. Que entronca directament amb l’actual seminari i, alhora, 
amb la globalització i el desenvolupament humà. 

I abans d’acabar amb aquest recorregut per la nostra història, m’agradaria 
recordar a aquells que es van quedar pel camí. ÉTNOR és un grup humà format 
pels ací presents, i els que vindran, sens dubte, però també és important no 
oblidar a tots aquells que van estar en l’origen i que ens han deixat pel camí. 
Com José María Blasco, Álvaro Noguera, Pepe Gil Suay, Genaro Tárrega i 
Juan Molina. Hi ha més, per descomptat, però ells van començar construint 
la nostra història amb nosaltres i els devem molt. Sempre, quan els esmente, 
record a Antonio Machado. “Viu esperança, no tot li ho ha engolit la terra”, va 
dir el poeta en morir la seua esposa i tant de bo així ocórrega amb ells perquè, 
realment, han sigut molt importants per a nosaltres. 

El deure moral dins de l’empresa i la societat

Una vegada acabat aquest recorregut, i per a situar-nos, faré una composició 
de lloc d’on estem. Dins d’aquest món globalitzat s’han produït esdeveniments 
vitals que tenen a veure amb l’economia i l’empresa. Estic parlant del Pacte 
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Global de les Nacions Unides. Un esdeveniment mundial que va començar 
a relacionar els valors ètics amb la globalització. Així ho va confirmar Kofi 
Annan en la presentació d’aquest pacte, quan va assenyalar que calia unir 
l’ètica amb els valors i la riquesa de la globalització. Seguidament, també 
van tindre lloc altres esdeveniments essencials: es va publicar el Llibre 
Verd de la Responsabilitat Social de l’Empresa i es van fixar els Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 

A la vista d’aquests fets, hui és impossible dir que ètica, empresa i economia 
han evolucionat molt. Afortunadament, hem seguit els ensenyaments d’Hegel 
i, en aquest sentit, el deure moral està ja en les institucions. No és una qüestió 
que es queda en les universitats, sinó que s’ha instal·lat en les entranyes de 
les societats, l’empresa i l’economia.  

Objectius prioritaris

De manera que en aquest seminari ens centrarem en els Objectius del 
Desenvolupament Sostenible, en com les empreses poden ajudar a 
aconseguir-los. En aquest sentit, és necessari parlar de dos fets. Primer, l’any 
2000, es proclamen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Una 
proclama tan internacional com el són els Drets Humans. El primer objectiu és: 
eradicar el fam i la pobresa extrema. També és el primer dins dels Objectius 
del Desenvolupament Sostenible. Ja que és la primera tasca que la humanitat 
s’ha de proposar. 

Un problema peremptori. Hi ha 1.200 de persones que subsisteixen amb un 
dòlar al dia; 925 milions pateixen fam; 114 milions de xiquets, en edat escolar, 
no accedeixen a l’escola; a l’any moren 11 milions de xiquets menors de cinc 
anys i la majoria d’ells de malalties que poden ser tractades. Xifres que alerten 
i estableixen la prioritat clara dels 189 països inclosos en l’ONU. Concretament, 
entre 1990 i 2015, s’havia de reduir a la meitat la proporció de persones que 
pateixen fam i la proporció de persones els ingressos de les quals són inferiors 
a un dòlar diari.

A Espanya, també treballem en aquest sentit, encara que trobe a faltar més 
unió. Per exemple, a la Comunitat Valenciana, es fan coses, constantment. La 
nostra Fundació i molts altres grups, però continue trobant a faltar propostes 
conjuntes. Com la plataforma Aliança Espanyola Contra la Pobresa, en la qual 
s’han unit més de mil organitzacions crear la campanya Pobresa zero. 

La pregunta que tots ens fem és: s’ha complit aquest objectiu en 2015? Doncs 
sí, es va aconseguir reduir la pobresa. El que significa que la humanitat, quan es 
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proposa alguna cosa, ho aconsegueix. De manera que no cal ser tan derrotistes, 
sinó emprar-se a fons a aconseguir-ho. Ja que, a més, d’eradicar la pobresa 
extrema, encara hem de reduir les desigualtats. 

Evidentment, és un progrés entre cometes, però la situació és de tal 
vulnerabilitat que tal vegada siga necessari que hi haja sempre una protecció 
social. De fet, en aquells països on el desenvolupament és molt feble, no tenen 
ni tan sols mesures de protecció social, de manera que la tasca assistencial pot 
aconseguir determinades metes, però a mitjà i llarg termini és insostenible. El 
que demostra que les metes s’han aconseguit de manera molt feble i desigual.  

Amb aquesta situació, en 2015, es proclamen els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) que introdueixen novetats importants. D’una banda, 
amplia de 8 a 17 els objectius. Per un altre, demanen la implicació de les 
empreses i l’economia, com a elements fonamentals per a consecució de les 
metes proposades. 

En aquesta línia, la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial va anunciar en 2017 
que els ODS poden generar, fins a 2030, almenys dotze bilions de dòlars en 
oportunitats de negoci i 380 milions d’ocupacions. Aquests objectius són 
oportunitats per a les empreses. Una bona aposta des del punt de vista 
de la prudència i el negoci. Segons aquesta xarxa, les xifres estan lligades 
directament a sectors com l’alimentació, energia, salut, benestar i les ciutats. 
És bàsic que les empreses estiguen atentes. El futur serà social o no serà. Si les 
empreses no busquen la perspectiva social, que és un factor d’innovació, que 
porta a descobrir noves oportunitats, aniran perdent terreny que guanyaran 
uns altres. Per aquest motiu, hem titulat aquest seminari: ODS com a 
oportunitats de negoci i exigències de justícia. Perquè empresa i justícia són 
elements fonamentals i inseparables.

Combatre la aporofobia

Així les coses, jo vull centrar-me hui en l’objectiu d’eradicar la pobresa. Per 
a això és necessari combatre la aporofobia. Tal com consta en el títol de la 
meua intervenció. Segurament, molts de vostés no hagen sentit mai la paraula 
aporofobia, entre altres raons, perquè és un terme de la meua invenció. Jo 
vinc observant, des de fa algun temps, que no molesten tant els estrangers, 
que és el que es diu xenofòbia, ni tan sols els musulmans, sinó que molesten 
els pobres. Quan els que vénen de fora porten diners, no molesten a ningú. 
Els posaré un exemple: quan vaig veure a Trump ballant la dansa del sabre, 
a Aràbia Saudita, em vaig dir perquè tant intentar lluitar contra els mexicans 
i, no obstant això, balla amb estrangers. No sembla que el molesten tant els 
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musulmans. El que sí que sembla que molesten són els pobres. Així, vaig arribar 
a la conclusió que calia buscar un terme per a designar la fòbia, el recel, la 
aprensión, el rebuig al pobre i vaig buscar en el meu diccionari de grec i vaig 
trobar que pobre és aporos. El que no té eixida, el que no té recursos, el que 
està en una situació aporética. Llavors, em va semblar que calia usar un terme 
per a designar aqueixa fòbia i era aporofobia. 

De fet, vaig demanar a la Real Acadèmia de la Llengua que ho admetera en 
dues ocasions, en els anys 90 i en el 2000, sense èxit. Encara que com ocorre 
amb els Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni, cal tindre tenacitat, 
perquè ara no solament la paraula aporofobia està en Wikipedia, sinó que 
també està en la Real Acadèmia, des de desembre de 2017.

Per què em semblava important que s’admetera la paraula? Perquè crec que 
els fenòmens han de tindre un nom. Quan alguna cosa no té nom funciona 
d’una manera solapada i nebulosa, no ens adonem que està ací, però està. Així 
que ara que ja està admesa, només ens falta fer el diagnòstic de per què som 
aporófobos i buscar les teràpies adequades per a solucionar-ho. En aqueixa 
línia, vaig escriure un llibre que porta per títol Aporofobia, el rebuig al pobre, 
publicat en l’editorial *Paidós. I és necessari assenyalar que no parle d’ell com 
a part de la seua promoció. El llibre serà presentat més endavant, de fet tinc 
uns presentadors de luxe, com Joaquín García Roca, que està assegut a la sala, 
i alguns més. Persones que s’han emprat en la causa dels pobres des de fa 
molt temps. Ho farem també a Castelló, amb Colomer, i en molts altres llocs, 
però hui no és el dia del llibre. Parle d’ell perquè és una manera de posar-li 
nom i remei a la fòbia. 

I en el remei és on em vull centrar hui. Perquè la qüestió és acabar amb 
la pobresa i quan em referisc a la pobresa m’estic referint a la pobresa 
involuntària, evidentment. A més, la pobresa no solament és econòmica, 
sinó que té moltes formes de manifestar-se, com veurem a continuació. En 
cada situació hem de tindre la sensibilitat per a captar qui és el que està en la 
situació de vulnerabilitat i actuar. I és que el segle XXI deu ser el moment en el 
qual s’acabe amb la aporofobia. Hem d’acabar amb aquesta falta de respecte 
al que està pitjor situat, al més feble i vulnerable. Fonamentalment, referit a 
la pobresa econòmica. Com en el cas dels Objectius de Desenvolupament 
de Mil·lenni. De manera, que les empreses i l’economia han d’acabar amb 
aqueix tipus de pobresa. Per a això hi ha una pregunta fonamental de la qual 
deriven moltes més: és un deure de justícia eradicar la pobresa econòmica? 
Evidentment, sí. També hi ha una altra pregunta: la pobresa és inevitable? 
Aquestes dues qüestions seran el fil conductor del que el que desenvoluparé 
a continuació en forma d’altres preguntes derivades.
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Claus per a combatre la pobresa

Primera pregunta: qui són els pobres? Com es mesura la pobresa? Com déiem 
abans, segons el Banc Mundial, els pobres són els que perceben menys de 1,25 
dòlars al dia, segons els preus de 2005. Aquesta és una mesura mètrica, una 
pobresa mètrica, però cal tindre en compte altres paràmetres més complexos 
que contemplen la renda, el consum, l’analfabetisme, l’esperança de vida, la 
mortalitat infantil, l’alimentació o l’ambient. La pobresa té moltes dimensions 
i no, solament, és una quantitat que es percep o no. Per això, cada vegada les 
formes de mesurar-la són més qualitatives, ja que una quantitat de diners en 
un país o en un altre significa coses diferents. Depén de si és fred o càlid i de 
molts altres factors i variables. Per això, mesurar de forma qualitativa és tan 
important. 

Una frase que resumeix molt bé la pobresa, i abasta tota la seua extensió, la 
va dir Amartya Kumar Sen, un dels meus ídols com podeu comprovar. Per a 
ell la pobresa és la falta de llibertat i la pateixen aquelles persones que no 
poden portar avant els seus plans de vida. Totes les persones tenim uns plans 
de vida, uns projectes, uns ideals, alguna cosa que voldríem aconseguir. El 
pobre és el que no té els mitjans suficients, ni tan sols, per a perseguir aqueixos 
plans de vida. De manera, que l’eliminació de la pobresa hauria de consistir en 
empoderar les capacitats de les persones perquè puguen portar avant els seus 
plans de vida. Cal *empoderar a la gent, cal *empoderar a les persones. Amb 
això no estic dient que no servisca l’ajuda al desenvolupament, ni molt menys. 
Estic d’acord amb Jeffrey Sachs quan diu que aquesta ajuda és necessària per 
a aquells països que estan en el més baix dels nivells de la pobresa. Ja que 
sense ajuda exterior, no poden tirar avant. Però és necessari anar més enllà 
per a aconseguir que aqueix empoderament siga efectiu.

Seguim amb la segona pregunta: la pobresa és inevitable? Durant molt 
de temps s’ha cregut que sí. Des d’aquesta perspectiva, l’única solució és 
acostumar-se a ella. Evidentment, jo no estic d’acord amb això i per a donar 
suport a aquesta resposta, encara que és més complexa d’explicar, em vaig 
recolzar en dos textos de Martin Ravallion. El primer cita a Philippe Hecquet, 
que deia en 1740: “Els pobres són com les ombres en un quadre, proporcionen 
el contrast necessari”. El segon, és  el lema del Banc Mundial des de 1990: 
“El nostre somni és un món sense pobresa”. Tots dos textos estan extrets 
del llibre The economics of poverty: History, Measurement, and Policy. El 
canvi d’actitud que constata ací Ravallion és radical en a penes dos segles. 
Ara, estem convençuts que la pobresa és evitable quan es creia, durant molt 
de temps, que no ho era. En el món antic es creia que la pobresa era un mal 
inevitable i mai s’entenia com un producte de la injustícia social. És un corrent 
de pensament tan assentada que encara hui dia segueix present en la nostra 
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societat. Quantes vegades hem sentit que la pobresa és fruit de la mala sort, 
de la peresa, de la insatisfacció? Moltes. No obstant això, la societat que té 
l’haver d’intentar ajudar a eixir a les gents de la pobresa. 

El canvi de l’inevitable a l’evitable de la pobresa ve donat per diferents raons. La 
primera és que fins fa dos segles tota la humanitat era pobra. Es pot comprovar 
en les novel·les de Charles Dickens en el segle XIX. Com era el lloc més ric de 
la terra? A Londres hi havia una pobresa endèmica. Imagineu-vos com seria 
en la resta del món. Això canvia amb la tecnologia i la industrialització que 
aconsegueixen una producció de riquesa que fa que hi haja béns suficients 
com perquè ningú visca en la pobresa. Això és així. La pobresa és evitable, no 
és inevitable. En segon lloc, apareix el que Ravallion fanomena: la primera 
il·lustració sobre la pobresa. Quan en el segle XVIII, en plena Il·lustració, Kant 
diu: “L’ésser humà és una fi en si mateix, és un valor absolut, i té dignitat i no 
un simple preu”. A partir d’aquesta afirmació, es va assentant la idea que és 
un dret viure sense pobresa, com a éssers dignes que som. Evidentment, Kant 
no es va adonar de l’abast del que estava dient, per això Ravallion parla d’una 
primera il·lustració. El germen que incuba la idea que ningú ha de viure en la 
pobresa i que hem d’ajudar a aconseguir-ho.  

De Joan Lluis Vives a l’actualitat

Una altra pregunta que és necessari plantejar-se a l’hora d’eliminar la pobresa 
és si ho fem com una mesura de protecció o com una mesura de promoció. 
Aquesta és una idea que planteja Sen i em sembla molt interessant. En aquest 
sentit, si es planteja la lluita contra la pobresa com a mesura de protecció, 
hi ha un inconvenient: la *cronificación de la pobresa. Ja que les persones 
sobreviuen mitjançant ajudes, però no intenta eixir d’ací perquè no té mitjans. 
El que al seu torn, té com a conseqüència que, moltes vegades, aquestes 
mesures es titllen de populistes, perquè són una forma d’aconseguir fidels, 
però no eradiquen la pobresa. I, com deia abans, quan parlava de Sachs, estem 
d’acord que és el primer que cal fer quan es veu una necessitat d’aquestes 
característiques, però cal ajudar al fet que aqueixes persones siguen elles 
mateixes les que isquen de la pobresa. A més, una altra idea que subjau en 
tot això és que les mesures contra la pobresa són també de protecció de 
les societats. Ja que, des del món antic s’ha entés que calia protegir a les 
societats enfront dels pobres i que calia eliminar la pobresa perquè la pobresa 
causa malalties i contaminació. Protegim a les societats enfront de la pobresa. 
Aquesta és la idea que sostenien ja Aristòtil i Kautilya, des del segle cinqué 
abans de Crist. I en aquesta línia està el nostre compatriota Joan Lluís Vives. 
Que en el segle XVI és el primer que escriu un tractat sobre la pobresa a nivell 
mundial, anomenat De subventione pauperum. On justament parla de com 
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ajudar a resoldre el problema de la pobresa. Per exemple, en una part, Lluís 
Vives parla sobre les mesures que s’haurien de prendre enfront dels lladres, 
les fetilleres o els truans: “Aquestes coses no les ha de tindre en poc el que 
governa el poble així per donar remei a les tals malalties com per excusar 
que no es vessen per molts en veritat, no és savi governador, ni gelós del ben 
comú el que permet caminar tan gran part de la ciutat, com són els pobres, 
no solament inútils però danyosos a si i als altres”. Està en castellà antic, però 
s’entén que, segons aquest gran humanista, no és savi el governador que 
permet que hi haja fetilleres i pobres, perquè fan mal a si i als altres, contagien 
malalties, és un mal per a la ciutat, la ciutats estan patint, per això cal acabar 
amb la pobresa que té externalitats que són molt greus per a les societats. 
Així que fins als economistes preocupats només pels beneficis estaràn d’acord 
amb mi en què cal acabar amb la pobresa.  

D’altra banda, en el mateix tractat, Lluís Vives assenyala: “És cosa vergonyosa, 
per a nosaltres, els cristians, a qui cap cosa tant se’ns encarrega com la caritat i 
sola ella crec que se’ns encarrega, consentir que entre nosaltres hi haja a cada 
pas tants pobres i mendigs a onsevol que gires els ulls veuràs mil pobreses i 
mil necessitats, mil mans forçades a demanar de pobre”. El que significa en 
l’actualitat, que no es tracta només de defensar a la societat enfront de les 
externalitats de la pobresa, sinó que és indigne que societats que van declarar 
els Drets Humans en 1948 admeten que hi haja pobres. En aqueix sentit, no 
es tracta de triar, sinó de protegir i, sobretot, promocionar a les gents que 
tenen dret a portar avant els seus plans de vida. Aqueix és el gran pas que va 
donar Lluís Vives.

De manera, que per a aconseguir aquest objectiu no solament han 
d’encarregar-se les institucions benèfiques, que per descomptat sempre seran 
molt bé acolliments, sinó els poders públics, així ho assenyalava ja Lluís Vives 
en aquest meravellós tractat. Tant els ajuntaments com l’Estat. I, ara, és una 
qüestió de la sinergia entre el poder polític, els empresaris i els ciutadans 
perquè si els tres no es posen d’acord no podrem acabar de cap manera 
amb una xacra com la pobresa. El segle XXI ha de ser el moment en el qual 
s’acabe amb la pobresa o en el qual s’ajude els pobres a eixir d’aqueixa situació 
extrema. Ningú pot viure en una situació en la qual no puga triar els seus 
plans de vida. Ajudar al fet que la gent puga eixir de la pobresa és un deure 
moral i una exigència de justícia. No es tracta d’almoina, sinó d’elemental 
justícia. Aquest és el primer dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Una qüestió de prudència 
i de justícia. Per això, és la primera qüestió que tractem en aquest seminari. 
Hem de reflexionar sobre com acabar amb la pobresa. Aportar solucions: 
creació d’ocupació, infraestructures o protecció social. És indigne que seguim 
en aquesta situació. Moltes gràcies.
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La meua vinculació al món del cinema com a productora i distribuïdora és 

una bona forma d’explicar el meu primer contacte amb Bankia. Quan José 
Ignacio Goirigolzarri em va cridar per a treballar en l’entitat, jo estava a punt 
d’agafar un avió per a anar al Festival de Cannes i vaig pensar que allò era 
una pel·lícula, però de terror. Així i tot em va convéncer i em vaig anar a 
Bankia. Aquesta és una metàfora bastant representativa del que us vaig a 
explicar: com aconseguim revertir la situació al banc partint d’una base prou 
complicada?

M’alegre de tindre aquesta oportunitat de compartir la meua experiència, per 
moltes raons. En primer lloc, perquè estem a València. Va haver-hi un temps 
en què érem l’únic banc valencià. Ara hi ha més, però continuem sent l’únic 
que porta ací des del seu origen. Per açò, en la Fundació Bancaixa ens sentim 
com a casa. El mateix ocorre amb ÉTNOR, amb la qual hem estat units des del 
principi, quan era només una idea d’Emilio Tortosa. Vaja per davant el nostre 
compromís de continuar col·laborant amb vosaltres en futurs projectes.

També em sent feliç de participar en aquest seminari perquè vaig a parlar 
de gestió responsable. Jo procedisc del sector financer i vaig descobrir la 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en arribar al món de la comunicació 
l’any 2000. Llavors era un assumpte molt menys arrelat que ara. Avui dia, 
poques empreses no tenen encara programes més o menys establits respecte 
d’açó.

Amb el canvi de segle em vaig incorporar a Ferrovial i, quan vaig parlar 
per primera vegada de gestió responsable davant el Comité de direcció, el 
president em va preguntar si havia estudiat en les Teresianes. Degué pensar 
que la gestió responsable era quelcom religiós, encara que la veritat és que 
després vam aconseguir implementar-la. Fins a tal punt que, ja en 2002, 
Ferrovial va ser reconeguda per Dow Jones Sustainability com l’empresa 
amb millors pràctiques de gestió responsable. I ací segueixen, perquè van 
entendre que açó els aporta valor.

Vaig arribar a Bankia deu anys després, no cal recordar en quina situació. 
Rescat, crisi reputacional i un problema addicional gran. Bankia havia sorgit 
de la fusió de set caixes d’estalvi, que en 2005 van arribar a invertir un total 
de 200 milions d’euros en obra social. Nosaltres volíem que se’ns seguira 
percebent com una entitat aferrada als territoris on abans estaven eixes 
caixes, però disposàvem d’un pressupost que era amb apenes la desena part 
del que, en conjunt, elles van arribar a tindre.
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En primer lloc, sobreviure; després, ser rendibles

El nostre primer i principal repte era sobreviure; açò és, que el banc tinguera 
els nivells de capital necessaris per a ser viable. Una vegada garantida la seua 
solvència, calia aconseguir que fóra rendible i, a més, de manera sostenible. 
açó ens obligava a afrontar situacions difícils: reduccions de llocs de treball, 
tancament d’oficines, desinversió en negocis… Tot amb l’objectiu, fixat pel 
nostre president, de convertir Bankia en el millor banc d’Espanya. Com? 
Treballant les nostres fortaleses, la qual cosa obligava a establir prèviament 
els principis i valors pels quals es regiria l’entitat.

Després de molts anys d’experiència, puc assegurar que mai havia vist 
un interés com el que Bankia va posar en açó, en un moment d’altíssima 
complexitat. Mentres lluitàvem perquè Europa aprovara un pla de 
recapitalització absolutament vital, els membres del Comité de Direcció 
estàvem immersos en la definició d’eixos principis i valors. Els dedicàvem les 
vesprades dels divendres, amb una profunda implicació i sense l’ajuda de cap 
consultor. Els vam abordar primer en general i després vam fer unes matrius 
per a cada un dels nostres grups d’interès o stakeholders.

Aquesta tasca va inspirar nostra primera campanya de publicitat, en la 
que demanàvem perdó pels errors comesos, i va servir de base també per 
a l’elaboració d’un Codi Ètic molt nou en aquell moment. Una de les seues 
principals aportacions va ser la creació d’un canal de denúncies obert a 
treballadors i proveïdors, gestionat externament per PricewaterhouseCoopers 
per a preservar la més absoluta confidencialitat. Ara pot haver-hi canals 
semblants, però llavors va ser una via perfecta per a demostrar sense cap 
dubte que volíem desenvolupar eixa fortalesa.

Un altre punt fonamental per a la nova etapa era aclarir qualsevol dubte 
sobre la professionalitat de Bankia, després de les crítiques generades per 
la politització de les caixes. Van dimitir al complet els antics membres del 
Consell d’Administració i als seus substituts, tots ells professionals, se’ls van 
assignar unes retribucions molt inferiors, que van permetre estalviar set 
milions d’euros. Es tractava d’una quantitat ínfima en comparació de les 
ajudes públiques rebudes, però que permetia donar exemple des de dalt i 
legitimar moltes de les accions que haurien de dur-se a terme.

La indispensable participació dels empleats

Una vegada establit el govern corporatiu, i sota la direcció de José Ignacio 
Goirigolzarri, teníem clar que nostre stakeholder principal era el client i que 
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havíem d’aprofitar la proximitat que tradicionalment havien transmès les 
caixes.

Per a açó resultava essencial el concurs dels empleats, entre els quals, no 
obstant açò, no regnava el clima més propici. Procedien de set entitats 
diferents i mancaven d’un projecte comú. No hi havia un autèntic orgull de 
pertinença, ni un compromís sincer amb el banc. Molts inclús s’avergonyien 
de treballar en Bankia i hi havia els que ho ocultaven per temor que els 
increparen en el carrer, com ells mateixos van reconèixer en alguna reunió.

A eixe estat d’ànim calia donar-li la volta, per mitjà d’una nova cultura interna 
que inculcara als nostres equips que hi havia futur, sempre que fórem 
capaços d’assumir els errors i caminar junts en una mateixa direcció, després 
de conéixer el que la societat esperava exactament de nosaltres, per mitjà del 
corresponent procés d’escolta.

Una rsc transversal i compartida

El nostre govern corporatiu disfruta de la millor qualificació de la banca 
espanyola, i dins de l’Ibex està també entre els més destacats. Com no podia ser 
d’una altra forma, complim amb totes les exigències de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV) i del Banc Central Europeu. Però, a més, tenim 
una política de selecció molt rigorosa, en virtut de la qual comptem amb tres 
consellers executius i huit independents externs. No conec cap entitat amb 
una proporció tan gran d’independents o en la que totes les comissions del 
consell siguen presidides per ells.

La gestió responsable és un dels pilars del Consell d’Administració i els seus 
membres són informats puntualment de quantes novetats o iniciatives 
s’adopten en tot el món a eixe respecte. Del consell depén la RSC, encara que 
és la Comissió de Nomenaments i Gestió Responsable la que s’encarrega de 
determinar les prioritats i decidir el que es va a fer. En eixa comissió estan 
representades totes les àrees corporatives i de negocis, a fi que la política 
de RSC siga transversal i compartida i es perceba com quelcom que realment 
crea valor.

La primera cosa que vam fer en matèria de RSC va ser establir un marc de 
referència, que incloïa els objectius per a cada grup d’interés, a partir de 
principis com la transparència, el bon govern, l’ètica, la integritat i el respecte 
als drets humans. Tot açó es va plasmar en un pla de gestió responsable, 
definit per a tres anys (2016-2018) i del que prompte farem una nova versió 
(2019-2020) , que tindrà en compte la incorporació de BMN.
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Moltes de les accions concretes que hem escomés es basen a escoltar i a 
dialogar. Per açó, duem a terme tot tipus de focus groups, enquestes de clima, 
etc. Estem molt implicats en l’escolta activa per a conéixer com se senten tots 
els grups d’interés de Bankia. Encara ens queda avançar en el mesurament, 
que és l’única cosa que permet rendir comptes i proporciona credibilitat.
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El més rellevant per als grups d’interés

Bankia està integrada en la Global Reporting Initiative (GRI) , que valora si 
una societat sap què és rellevant de veritat per als seus stakeholders. Per a 
esbrinar-ho, utilitzarem multitud de fonts: parlarem amb inversors i analistes, 
vam fer benchmarks del sector, analitzarem memòries, vam definir mapes de 
risc interns, vam veure enquestes de qualitat i ens vam interessar per com els 
clients diagnosticaven la seua experiència amb nosaltres.

Amb tot açó, vam dur a terme una identificació preliminar de les qüestions 
claus per a Bankia, que vam sotmetre després a un contrast extern amb 
representants de tots els grups d’interés

El mateix mètode utilitzem amb directius i professionals de la casa. Gràcies 
a açó, comprovarem que la gent valorava que en Bankia es desenvoluparen 
productes responsables i que treballàrem l’educació financera i l’acció social.

Com a fruit d’aquesta labor, Dow Jones ens va incloure fa dos anys en l’exigent 
índex de les empreses més sostenibles del món, la qual cosa té un mèrit 
afegit per les adverses circumstàncies en què es va produir, quan Bankia 
estava encara en ple procés de reestructuració. Record com va caldre omplir 
un qüestionari amb centenars de preguntes, que van passar per analistes 
encarregats de verificar que les respostes eren coherents amb el contingut 
de la memòria, amb la pàgina web i amb el que pot trobar-se en Google sobre 
l’entitat.

Proximitat i senzillesa en la relació amb el client

Volíem que el client ens percebera com una entitat pròxima i senzilla. 
Cadascun havia de tindre una persona de referència en Bankia. Amb aquest 
fi dissenyarem plans interns destinats a millorar el coneixement del client 
i a estar sempre disponibles per a ell. També hem fet un gran treball de 
simplificació de contractes, no sols en extensió sinó també en el llenguatge, 
perquè hi havia alguns que ni els clients més formats eren capaços d’entendre.

En eixa línia estem duent a terme un projecte molt interessant. Una consultora 
externa a nosaltres gestiona la postvenda; és a dir, telefona al client que acaba 
d’adquirir un determinat producte per a assegurar-se de que ha comprés les 
condicions. En cas contrari, el client té l’opció de desfer la contractació.

Una altra iniciativa de l’any passat, que connecta amb la sensibilitat del client, 
va ser la dels préstecs sostenibles, tant per a particulars com per a autònoms. 
Estan destinats a la compra de vehicles elèctrics o a sufragar reformes 
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domèstiques que ajuden a la preservació del medi ambient, entre altres usos, 
i disfruten d’uns tipus d’interés més baixos.

En aquesta línia, tenim un fons de gestió responsable molt nou. S’anomena 
Bankia Futur Sostenible i compte ja amb quasi set-cents participants. Els de 
semblants característiques existents en el mercat són excloents: no deixen 
participar a empreses contaminants o armamentístiques, per exemple. En el 
nostre fons, en canvi, l’enfocament és positiu: participen aquelles que tenen 
un impacte favorable en relació amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) .

Comunicació interna i estil directiu

Com deia abans, a més de la percepció del client, també ens preocupava la 
dels treballadors de Bankia, la participació dels quals era clau per a donar-
li la volta a l’entitat. Dialoguarem molt amb ells, a fi de revertir la situació 
que haviem trobat. Ara, quan al nostre president li pregunten com ha 
aconseguit adreçar Bankia, sempre respon que gràcies al compromís dels 
seus professionals. Però vos assegure que no ha sigut fàcil.

Bankia comptava inicialment amb 20.000 treballadors i el pla de 
reestructuració que vam rebre d’Europa exigia rebaixar la xifra a 14.000. Així, 
doncs, calia fer un ERE de 6.000 persones, en un ambient crispat, en el que 
es culpava la banca de l’empitjorament dels nivells de vida. Va ser necessari 
escoltar molt i dedicar ingents esforços a la comunicació interna perquè la 
informació arribara als professionals per on havia d’arribar.

També era imprescindible definir i cuidar l’estil directiu, perquè la motivació 
ve de la relació diària dels equips amb els seus caps, que són els que els han 
d’explicar les coses. Ací és on es crea el compromís amb l’empresa. A més, 
tenim plans de desenvolupament, de mentoring, que contribuïxen a implicar 
els treballadors en la consecució dels objectius de l’entitat.

Un decidit compromís amb el medi ambient

Encara que l’impacte d’un banc sobre el medi ambient és més reduït que 
el d’altres empreses, també estem treballant decididament en la reducció 
d’emissions, amb compromisos concrets, o en la gestió de residus, que ens ha 
permés obtindre certificacions ambientals dels principals centres corporatius.

Vam desenvolupar una eina per a la nostra intranet en la que es pot calcular 
l’impacte de la vida personal sobre el medi ambient, a partir de dades com 
quant es gasta de llum, quants avions s’agafen al llarg de l’any, quantes bosses 
de fem es generen a la setmana, si es recicla o no, etc. La idea és instal·lar la 
ferramenta en la web corporativa i en la web de clients. El següent pas serà 
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invertir perquè cada un puga compensar eixe impacte.

M’agradaria assenyalar un desafiament clar per al futur. Encara que tenim la 
nota màxima en el Dow Jones Sustainability, un tema pendent en Bankia és 
el grau de carbonització de la nostra cartera de crèdit, assumpte este en què 
tots els bancs encara tenim molt per fer.

Acció social i patrocini: pegats al terreny

Quan ens plantegem quines coses podíem fer en matèria de patrocini, vam 
comprendre que, després d’haver rebut milers de milions d’ajudes públiques, 
de Bankia no s’esperava que recolzara a la selecció espanyola de bàsquet o al 
motociclisme a Cheste ni que finançara un Mundial de futbol. El nostre lloc 
estava en alló social i, a més, en el més bàsic, perquè una altra cosa se’ns 
podia tornar en contra.

Havíem d’estar en habitatge, molt pegats al desnonament, implicats en el fons 
social de vivendes i recolzant al deutor hipotecari. També volíem intervindre 
en els plans d’ocupació i sobretot fomentar l’educació, que és una obsessió 
del nostre president

Al principi, pareixia xocant, però el Santander invertix en universitats. 
Nosaltres no estàvem en condicions de competir amb ells, però amb el nostre 
xicotet pressupost podíem fer altres coses, i va ser un encert centrar-nos en 
la Formació Professional (FP) .



30 SXXVII-AMALIA BLANCO

I no sols vam posar diners, sinó que també se’ns va ocórrer exercir 
d’intermediaris entre les aules i el món empresarial. Creiem que han d’anar 
més de la mà i ens pareix fonamental que el món de l’empresa s’implique en 
l’educació dels jóvens. Per açó, decidim recolzar la FP dual.

Vam establir acords amb totes les comunitats autònomes, però deixant molt 
en les seues mans. Vam Muntar la nostra pròpia FP dual amb dos centres a 
València (Mislata i la Florida Universitària) i hem creat la nostra fundació. 
Farem coses potents i transformadores, en les que estem molt il·lusionats.

Respecte a l’habitatge, hem aportat ja 2.400 immobles al fons social i en el 
pròxim Comité de Direcció arribarem a 3.000. Hem signat acords a València, 
Catalunya o Madrid per a posar-les a disposició dels ajuntaments o de les 
comunitats autònomes i que siguen les administracions públiques les que 
decidisquen qui les necessita. Hi ha problemes relacionats amb el món de 
l’ocupació, però estem intentant gestionar-los de la millor forma possible.

Com es pot veure, les nostres iniciatives estan molt pegades al terreny. 
No són projectes grandiosos ni tenen abast nacional, sinó que promovem 
la proximitat a cadascun dels territoris. Recolzem a moltíssimes ONG amb 
projectes xicotets que són difícils de gestionar, alguns vinculats amb la 
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discapacitat. De treballar amb tres grans hem passat a treballar amb 37.

També estem posant èmfasi en el voluntariat, que és quelcom molt gratificant 
i que contribuïx a crear eixe compromís de la nostra gent de què parlava 
abans.

Els grans reptes de bankia en el futur

No vull acabar sense parlar de reptes. Tenim un evident: continuar millorant 
la nostra reputació. Som molt conscients de la decepció que la societat 
sent respecte als bancs. Encara que la seua situació real, quant a una gestió 
responsable, és molt millor que la percepció que es té. Hem de fer, per 
tant, un gran esforç per comunicar com són d’importants els bancs per al 
desenrotllament dels països i la qualitat del servici que presten.

Les comissions són més baixes ací que en la banca europea o nord-americana. 
Els costos de finançament o les hipoteques també ho són. I hem de ser 
capaços de transmetre-ho així a la societat.

Un altre repte és la transformació digital. Una empresa responsable s’ha 
d’enfrontar a açó. S’ho juga tot ací. De fet, actualment, ha de ser la principal 
responsabilitat d’un gestor empresarial.

D’altra banda, per a recolzar a l’economia del país és molt important que 
treballem conceptes d’inclusió financera en territoris que es desbancarizan. 
En eixe context s’inscriu un projecte preciós, anomenat Soluciona Empreses, 
que és un ecosistema de eines que ajuda a les empreses a millorar des de tots 
els punts de vista, des de la transformació digital a les vendes internacionals. 
Junt amb Forética i amb el suport de la Fundació Lealtad, anem a ajudar 
també a les empreses a gestionar la seua responsabilitat corporativa, amb un 
programa que diagnostica en quin punt es troben en este àmbit.

Pel que fa al govern corporatiu, hem d’avançar en matèria d’igualtat, ja que 
només tenim de moment una consellera entre els onze membres del Consell 
d’Administració. I, per descomptat, no podem afluixar en drets humans i en 
projectes ambientals, ara que l’economia espanyola ha millorat.

Per a concloure, m’agradaria destacar que sostenibilitat i competitivitat són 
dos cares de la mateixa moneda, i que és impossible convertir-se en una 
empresa competitiva sense ser rendible i sostenible.

Moltes gràcies. 
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Director general de Cárnicas Serrano.

Carlos Serrano
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En primer lloc, donar les gràcies a ÉTNOR per comptar amb nosaltres.

Cárnicas Serrano és una empresa familiar valenciana, fundada l’any 1959. 
Ens dediquem a l’elaboració de productes carnis: pernil cuit, serrà, salsitxons, 
xoriço, etc. Tot allò que podeu trobar en una carnisseria o en una xarcuteria 
com a productes elaborats. La nostra planta de producció està a Paterna. En 
volum de negoci, dir que fem uns 14.000.000 de quilos elaborats i donem 
ocupació a 300 persones. Facturem 75.000.000 d’euros, un 30% d’aquesta xifra 
ens arriba de fora de les nostres fronteres. Podeu trobar els nostres productes 
en qualsevol cadena de distribució nacional o europea

Estem entre les 50 marques preferides pels consumidors a Espanya. Fora 
d’Europa fa 22 anys que, en col·laboració amb el govern cubà, vam crear una 
empresa que factura 40.000.000 de dòlars, aproximadament, i dóna ocupació 
a 100 persones.

Respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible i en concret al 
que ara ens ocupa, la salut i el benestar en l’empresa, cal dir que el nostre 
sector és un oblidat, però factura 22.000 milions d’euros en aquest país. És el 
primer sector de la indústria agroalimentària, dóna treball a 80.000 persones 
i, internacionalment, som el tercer productor de porcí del món. Davant de 
nosaltres només estan Xina i Estats Units. Som una potència mundial respecte 
al sector carni. Aproximadament, un 25% del nostre negoci és exportació. I això 
ocorre perquè cuidem el producte, la qualitat, complim totes les normes i ens 
diferenciem perquè oferim més garanties sanitàries que la resta de productors. 
Ateses aquestes xifres, és molt important que el sector interioritze aquest 
ODS. Des del nostre sector i totes les associacions i organitzacions que ho 
engloben, com ANICE (Associació Nacional d’Indústries de Carn d’Espanya), ens 
preocupem per posar en valor totes aquelles aportacions positives que tenen 
els nostres productes. Una tasca pendent està ací. A vegades posem el focus 
en tot allò que el consumidor no vol (sucre, sal, greixos…) i no destaquem les 
propietats beneficioses dels nostres productes (proteïnes, potassi…).

Informació versus imposició

Comunicar és molt important i estem aprenent d’altres sectors, 
com la indústria farmacèutica. Així, en cooperació amb la comunitat 
mèdica, hem posat en marxa una sèrie d’informes o publicacions en 
revistes científiques, a més de fires i conferències que tenen com 
a protagonista el món de la carn. Accions fonamentals perquè el 
consumidor conega les propietats beneficioses dels nostres productes.  
En el nostre àmbit, per a aconseguir aquest Objectiu de Desenvolupament 
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Sostenible, com és la salut i el benestar, ens preocupen ingredients com la 
sal o els greixos, alineant-nos amb els interessos del consumidor. Així, hem 
signat, recentment, un acord voluntari amb AECOSAN (Agència Espanyola de 
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició) en el qual ens hem proposat, en 
els pròxims tres anys, reduir un 5% el greix, 10% el sucre i un 6% la sal dels 
nostres productes. I això que reduir, per exemple, el greix d’alguns aliments 
és molt difícil perquè la seua essència intrínseca està en aquest component. 
Si reduïm el greix del bacón, deixa de dir-se així.

Una altra línia de treball encaminada a millorar la salut i el benestar, que està 
duent a terme el sector, té com a objectiu mostrar un perfil nutricional dels 
productes el més complet possible. Una bona informació en els envasos. El 
consumidor ens ho està demanant. Té dret a triar i sabem que és fonamental 
fer-ho, també és una manera que es faça un consum responsable i es puga 
decidir cada quant temps es menja cada aliment, depenent de les aportacions 
i la seua composició. És fonamental, també, formar al consumidor en aquest 
aspecte, és molt més eficient que posar-nos mesures impositives, tal com 
s’està fent en alguns casos.

Cárnicas Serrano aposta per l’esport i la salut

També és important apostar per activitats beneficioses per a la salut. En el 
nostre cas, hem apostat per l’atletisme. De tal manera que en molts ambients 
se’ns coneix més per aquesta faceta que per la nostra línia de negoci. Millorar 
la salut i el benestar dels nostres treballadors és fonamental per a nosaltres, 
i per extensió, també dels consumidors.

Tenim diferents pàgines web encaminades a aquest efecte: una de 
receptes equilibrades (www.pasateaserrano.com) que ofereix receptes 
equilibrades i en ella no solament parlem de menjar carn sinó també 
d’ingerir verdures, per exemple, i de tot el necessari per a portar una dieta 
equilibrada. Publiquem periòdicament consells saludables de tot tipus. 
Així mateix tenim una altra web dedicada al foment de l’esport, on es poden 
trobar vídeos  sobre com endinsar-se en el running o fer una marató.

Aquestes són algunes activitats del Club d’Atletisme de Cárnicas Serrano. 
També patrocinem carreres populars, com la de la dona, el circuit de Divina 
Pastora i moltes més activitats relacionades amb el món de l’esport. I tot va 
començar perquè tenim un club d’atletisme des de fa 28 anys, quan córrer 
no estava de moda. En l’actualitat, ja té 100 corredors, dels quals un 20% són 
professionals i un 80% amateur.
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És impossible desgranar totes les activitats que fem, les que he relatat fins ara 
són alguns exemples del que està fent el nostre sector, i Cárnicas Serrano en 
concret, a favor de la salut i el benestar.

Salut i benestar com a política interna

Aquest objectiu també és essencial de portes per a dins. Els nostres treballadors 
ens preocupen en aquest sentit. Per a nosaltres és una filosofia de negoci, que 
ens acompanya des de sempre. I com es predica amb l’exemple, el fundador 
del nostre club d’atletisme va ser el meu oncle, Blas Serrano, que va córrer la 
seua última marató als 70 anys i qui va sembrar aqueixa afició tan saludable 
s’ha estés a tota la nostra plantilla, de tal manera que el 50% són corredors. És 
a dir, de les tres-centes persones que treballen en la companyia cent cinquanta 
són runners que van participar l’any passat en la Carrera de les Empreses.

Com ho hem aconseguit? Impulsant activitats que animen als nostres 
treballadors a portar una vida saludable. Per exemple, recentment, va visitar 
la fàbrica l’atleta olímpic, Martín Fiz: amb una medalla d’or i multitud de 
maratons guanyades. Com, per exemple, l’última marató de Nova York en la 
seua categoria. És una figura de prestigi mundial. Vi a Cárnicas Serrano per a 
parlar —en hores laborals, a tots els treballadors— dels beneficis del running 
i del que ha suposat per a la seua vida.

L’any passat vam tindre a una atleta del nostre Club que, després de superar 
un càncer de pit, ha continuat corrent i s’ha marcat l’objectiu de córrer quinze 
maratons a l’any. És a dir, persones que des de la seua experiència personal 
animen a molts dels integrants de la nostra empresa a sumar-se a la pràctica 
d’aquest esport i incloure així en la seua vida hàbits saludables. És molt 
important conéixer experiències personals i aqueix és un dels *puntales per 
a promoure la salut i el benestar dins de la nostra empresa.

Innovació per a la salut com a oportunitat de negoci

Respecte a les oportunitats de negoci que pot representar interioritzar i 
portar a la pràctica aquest objectiu, segons la meua perspectiva, són moltes 
i molt importants. Cada vegada es poden trobar en els lineals dels centres 
de distribució més productes elaborats amb carns poc grasses, com a polit o 
pollastre. Aqueixa és la línia de negoci en realitat i, en el nostre sector, no vam 
parar d’innovar en aquest sentit, des de fa molt temps. 

Per exemple, en Cárnicas Serrano vam crear, fa deu anys un xoriço que tenia 
menys grassa que un pernil cuit, tenia oli d’oliva i una sèrie d’ingredients que 
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ho feien menys gras però el sabor no era lògicament el del xoriço habitual. 
És el que déiem abans que ocorria amb el bacón. Però si el consumidor vol 
i necessita aqueix producte, nosaltres treballem perquè puga triar. Hi ha un 
equilibri entre sabor i salut que es pot mantindre perfectament amb els nostres 
productes. El consumidor pot triar menjar una vegada a la setmana xoriço, 
amb tot el seu sabor, i la resta del temps polit. Seria una opció equilibrada i 
alineada amb l’objectiu de la salut i el benestar.

No hem de perdre mai de vista que una de les coses que ens aporta 
l’alimentació és el plaer de degustar i, en aquest sentit, la nostra marca aposta 
fortament pel sabor.

El nostre sector treballa dia a dia perquè aquest objectiu siga una realitat, 
intentant millorar els seus productes, la qual cosa no deixa de ser, en definitiva, 
una gran oportunitat de negoci. Rendibilitat, salut i benestar van de la mà en 
el nostre sector i en Cárnicas Serrano. Moltes gràcies.
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Antoni Folguera

Director general de Font Salem.
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Gràcies per la introducció i gràcies també a la Fundació *ÉTNOR per donar-me 
l’oportunitat de participar hui en aquesta taula redona. En primer lloc parlaré 
de qui som, per a tots aquells que no ens coneguen; després em centraré en 
què estem fent tant dins com fora de l’empresa per a millorar l’Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible que hui ens ocupa i, finalment, em centraré 
en respondre a la pregunta de si atendre aquest objectiu pot suposar una 
oportunitat de negoci.

Font Salem és una empresa orgullosament valenciana, d’origen valencià 
i de desenvolupament valencià. Facturem 300.000.000 d’euros i tenim 
tres fàbriques: una al Puig, de cerveses, i una altra, a Salem, de refrescos. 
D’aquesta última, com es pot endevinar, ve el nostre nom, de la Vall 
d’Albaida. La tercera està a Portugal i complementa l’oferta que fem des de 
la Comunitat Valenciana. Tenint en compte la xifra de negoci, estem dins de 
les deu primeres empreses de la Comunitat Valenciana. Ens enorgulleix dir 
que emprem a més de 600 persones. A pesar que no som molt coneguts 
—a vegades, el nostre nom no apareix en les línies de distribució—, els 
nostres clients —alguns molt importants— sí que ens coneixen perquè 
treballem per a pràcticament tota la distribució Ibèrica. Els productes Font 
Salem es poden trobar en qualsevol de les cadenes de distribució. Som 
proveïdors orgullosos de Consum i Mercadona. Així, la nostra presència a 
la Comunitat Valenciana encara es reforça més. A més, tenim una expansió 
internacional important, ja que més del 25% de l’activitat de la companyia 
es fa fora de les nostres fronteres. És a dir, som un pol exportador de primer 
ordre i el port de València per a nosaltres és importantíssim. De manera 
que tenim una experiència contrastada en el tema que tractarem hui i ens 
consta que hi ha una tendència clara en el mercat, dins i fora de les nostres 
fronteres, per a aplicar amb rigorositat els objectius de sostenibilitat.   
Pel que fa a nosaltres, des del sector de les begudes, creiem en el consum 
responsable. De manera que no hi ha productes bons o dolents, sinó 
malament o bon ús d’ells. Així, creiem en la importància de l’objectiu de 
salut i benestar de manera essencial, no perquè ens ve impost o perquè algú 
ens haja dit que l’hem de posar en pràctica. Ho tenim interioritzat i sabem 
que, a més, el mercat ho està demanant. Una empresa no pot aïllar-se de la 
societat, ha de seguir les tendències del mercat i atendre les sol·licituds dels 
seus usuaris.

Els ODS com alguna cosa orgànica, sense criminalitzar sectors

De manera, que els Objectius de Desenvolupament Sostenible no haurien 
de dependre d’una política de màrqueting o una normativa que introduïsca 
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determinades pràctiques de forma artificial en les empreses. Ha de ser una 
mica orgànic i darrere de les mesures per a dur-los a terme ha d’haver-hi 
un raonament lògic. Estem en una etapa en la qual s’estén amb molta 
facilitat la criminalització de productes. En molts casos, sense raons de pes 
darrere. Per exemple, parle del sucre. És un ingredient bàsic per al cos humà 
i el nostre cervell necessita una dosi diària per a funcionar. Molta gent se 
sorprén amb aquesta dada. A més, no solament les begudes tenen sucre, 
sinó multitud de productes en els lineals de qualsevol superfície. De manera, 
que criminalitzar al sector de les begudes per aquest motiu és sens dubte una 
injustícia.  El mateix pansa amb el pa, la brioixeria… Creen postveritats per a 
atacar a sectors de manera torticera. Òbviament, en determinats moments 
quan es generen externalitats negatives ha de produir-se una penalització, 
però quan tot va raonablement bé, quan es crea ocupació, les empreses 
són mediambientalment sostenibles i creen productes, el just és deixar que 
l’empresa es desenvolupe i no atacar-la gratuïtament. Encara que mai és 
gratuït l’atac, clar.

Tendències de consum i compromisos sectorials

D’altra banda, en Font Salem tenim un compromís sectorial per a reduir, en 
els pròxims cinc anys, un 20% la quantitat de sucre del conjunt del nostre 
sector. Ja ho hem fet i ho continuarem fent, però al final el consumir és qui 
realment té l’última paraula i qui decideix si aquest producte li satisfà. Amb 
la qual cosa, és bàsic desenvolupar el producte de tal manera que es puguen 
oferir alternatives per a satisfer al consumidor. Si es pot reduir algun element 
que és discordant, molt millor. 

 En l’actualitat, hi ha quatre línies en les quals s’està treballant. Una és en 
la naturalitat, els productes cada vegada són més naturals, el consumidor 
no vol trobar artificialitat en cap dels components. De manera que, a poc a 
poc, s’introdueix més quantitat de suc en els productes, així com s’estableix 
l’absència de conservants i colorants. Ja ho estem fent i va a més. Per 
exemple, en la cervesa, fa uns anys, els productors déiem sense cap rubor 
que hi havia conservants i colorants entre els ingredients. Era alguna cosa 
que el consumidor assumia. Ara, això ha canviat i s’usen cada vegada menys. 
Es tendeix a un producte natural que no deixa de ser encebada, malta, llevat, 
llúpol i aigua, res més i que fermenta de forma també natural. És un producte 
que encaixa perfectament en les tendències de consum. La segona línia es 
refereix al fet que el consumidor també busca funcionalitat. El producte 
ha de tindre un benefici associat per a la salut, com millorar el rendiment 
esportiu, augmentar l’aportació vitamínica o reduir algun component negatiu. 
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La següent línia són els productes ecològics i de quilòmetre zero. Finalment, 
hi ha una tendència cap a la transparència. El consumidor vol saber què està 
prenent. Per això, nosaltres desenvolupem al màxim la informació que es 
dóna al consumidor. Creiem que és fonamental. Sense enganys ni mitges 
veritats. És necessària aqueixa transparència perquè tots puguem competir 
amb les mateixes condicions i el consumidor tinga tota la informació sobre el 
que es porta a la boca.

Màxims inversors en prevenció de riscos laborals i mig ambientals

Respecte a la prevenció de riscos laborals i el mitjà ambientals, Font Salem 
és una empresa responsable, a l’ésser un negoci b to b, estem, constantment, 
auditats pels nostres clients i, a més, per les certificacions internacionals de 
les quals disposem. De manera que complim la llei respecte a la prevenció 
de riscos laborals fins a l’últim extrem. Invertim en l’automatització de 
processos. A nivell mediambiental, ens prenem molt de debò qualsevol risc, 
siga per a les persones o per a l’entorn, per a això som els màxims inversors 
en prevenció del sector. Forma part del valor afegit que donem als nostres 
clients.

Cal sumar una mesura més, en la qual no hem escatimat esforços. Estic 
parlant de conciliació familiar com a valor professional. Ens ho estem prenent 
realment de debò en els últims convenis que hem signat, en cadascuna de les 
nostres fàbriques. En aquest país, hem d’acabar amb aqueixos horaris, no 
pot ser que la permanència en l’oficina siga un valor en alça i que, realment, 
hàgem de fer reunions maratonianes més enllà de les sis de la vesprada o, en 
el nostre cas, més enllà de les cinc i mitja. Recentment, hem anat retallant 
cada vegada més l’horari d’eixida, donem flexibilitat als nostres treballadors 
en aqueix sentit. En Font Salem es pot entrar des de les huit o les nou i mitja 
del matí i després es pot eixir a partir de les cinc i mitja amb la idea que 
tothom complisca el seu horari. Fins i tot, hi ha compensacions intersemanals. 
I aquestes no són mesurades només de màrqueting, nosaltres creiem en 
el treball efectiu i ben fet.  Per a això, també, hem invertit en redistribució 
d’espais, no solament per a remodelar les oficines, sinó perquè siguen centres 
productius, de creació i generació d’idees. 

Volem també que els nostres empleats es realitzen plenament fora del 
treball, això redunda en el nostre propi benefici. Aquesta és una obvietat tan 
gran que no sé com no ens hem donat compte abans. I ací és on realment 
hem d’actuar. Amb la manera de ser dels espanyols, tenim molt bestiar, a poc 
esforç que es facen en aqueix sentit. Ja que a nosaltres ja ens agrada gaudir 
de la vida. Els treballadors han de disposar de temps lliure: anar al gimnàs, 
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de canyes amb els seus amics, formar-se o gaudir amb la seua família. La 
conseqüència immediata és major rendiment en el treball i més beneficis 
per a l’empresa i des de Font Salem estem apostant per això sense mitjanes 
negres. És una oportunitat de negoci, tant com les que tractaré a continuació. 

La salut i el benestar com una oportunitat de negoci

Respecte als reptes que ens ofereix el futur, considerem que una bona 
oportunitat per a créixer i desenvolupar el nostre negoci és l’aposta pels 
productes saludables i és necessari evolucionar cap a uns processos cada 
vegada més relacionats amb l’objectiu de salut i benestar. Estem totalment 
compromesos amb això, al marge dels ODS, creiem en aquest objectiu com a 
base del nostre negoci. 

Per a generar aquesta oportunitat, estem millorant en la comunicació. 
Perquè el nostre productes, no solament tenen una matèria primera i uns 
procediments totalment naturals, sinó que com el vi, porten associats uns 
beneficis per a la salut i el benestar. 

Fins ara la publicitat s’ha centrat en aspectes més relacionats amb les 
emocions, com a productes que generen una il·lusió, que està molt bé, però 
no podem oblidar que estem parlant de productes saludables, i cada vegada 
més. Si ara dic que per a les mamàs lactants, una cervesa, sense alcohol 
òbviament, és el millor producte per a la generació de la llet, pot resultar 
sorprenent, però és real. La cervesa és un dels millors productes naturals en 
aqueix sentit. És un producte amb enormes beneficis per a la digestió i un 
bon acompanyament de la dieta mediterrània. 

Un altre detall important és que tots els nostres refrescos estan fets amb 
aigua mineral natural, aquest és un aspecte que no hem comunicat prou. 
Ens hem centrat en els processos, en les característiques intrínseques del 
producte, però, a vegades, oblidem l’essencial i ací és on tenim molt bestiar 
en Font Salem. 

Com a conclusió, dir que alinear-se amb la salut i el benestar no solament és 
bo per a la societat i els consumidors, sinó que és fonamental per a créixer 
des del punt de vista empresarial. Sense salut no hi ha negoci. Moltes gràcies.  
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En primer lloc, m’agradaria agrair als integrants de ÉTNOR el gran treball que 
fan, em sembla extraordinari. També estic molt agraïda pel fet d’haver pensat 
en la meua empresa per a estar ací hui, parlant de salut i benestar.

En Panamar ens dediquem a la producció de pa i brioixeria. Distribuïm a 
nivell nacional i internacional, tenim un pressupost de 300.000.000 d’euros i 
som 1.400 persones. Ens dediquem a un sector tan antic com l’alimentació. 
El blat i el cereal que ha sigut la base de la piràmide nutricional durant segles. 
En l’actualitat, cal dir que estem molt interessats en la sostenibilitat i ens 
agrada estar sempre prop del consumidor. Ambdues coses són prioritàries 
per a nosaltres.

D’altra banda, pertanyem a la Federació d’empreses d’Alimentació i Begudes 
que representa a més de 25.000 empreses a Espanya i genera més de 500.000 
llocs de treball. Som el primer sector de la indústria espanyola, encara que, a 
vegades, siguem els oblidats. De nosaltres depén el 3% del PIB.

L’alimentació juga un paper extraordinari en què siguem un dels països més 
longeus del planeta. Gràcies als hàbits saludables i a la dieta mediterrània. 
Alguna cosa que no hauríem de perdre.

Els reptes del futur

Entre els reptes que ens plantegen en el futur, respecte a la salut i el 
benestar, hi ha tres molt importants: el compliment de la seguretat i qualitat 
de l’alimentació, la sostenibilitat i la reputació social. De tot ells parlaré en 
la meua intervenció. En Panamar estem molt compromesos amb aquestes 
tres línies d’acció tant de manera externa com interna. Dins del nostre pla 
estratègic hem dissenyat moltes mesures que tenen a veure amb aquests 
grans objectius. Per exemple, hem signat un conveni voluntari amb 
l’Organització Mundial de la Salut  per a la reducció, en un alt percentatge, 
de sal en els nostres pans. Acabem de signar un conveni per a la reducció de 
sucres i sal en un 5% amb AECOSAN, una organització molt important del 
Ministeri de Sanitat per al control de l’alimentació i la nutrició. També, hem 
establit una norma de qualitat per a regular les quantitats d’ingredients del 
producte: masses mares, integrals, etc. De manera, que si el pa no és 100% 
integral, no es podrà posar en l’etiqueta. Amb aquesta mesura s’ajudarà el 
consumidor a triar bé i a estar informat del que compra i menja. Ens esforcem 
per a contribuir al benestar de la societat i a la seua salut, però, per favor, que 
no siga amb impostos perquè no hi ha aliments dolents i bons. És evident que 
d’uns pots menjar tots els dies i d’uns altres una vegada al mes, però ja està.
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D’altra banda, en Panamar ens ha sigut atorgada l’ISO 50.001, relacionada 
amb l’estalvi energètic. A més, en aquest sentit, hem invertit 19.000.000 
euros, aproximadament, en projectes que avalen la millora de l’eficiència 
energètica. 

Quant a gasos, l’impacte és mínim, encara així tenim el certificat d’emissions i 
som una de les primeres autoritzades a Espanya. Pel que fa a l’ús responsable 
d’aigua, també paguem el cànon mínim per la prevenció.

Panamar és una empresa generadora de salut i per això fomenta hàbits 
de vida saludable fent campanyes anuals. El Dia Mundial del Cor repartim 
fruita i cartells, mentre expliquem com mantindre sa aquest òrgan. En el 
Dia Mundial Sense Tabac, i no solament aqueix dia, sinó la resta de l’any, 
donem assistència psicològica i metgessa per a poder deixar de fumar. 
També desenvolupem campanyes de reconeixement mèdic per a vigilar la 
salut, com la detecció precoç de càncer de mama, pròstata o glaucoma.  
De manera interna, per descomptat, fem revisions a tots els empleats 
i tenim una campanya de vacunació antigripal, una altra per a la detecció 
d’hipertensió, espais de cardio protegits amb desfibril·ladors per a qualsevol 
urgència, un programa esportiu personalitzat per als treballadors o classes 
grupals, com Pilates.  Som conscients que els nostres treballadors tenen 
moviments molt repetitius i cal pal·liar aquest efecte. D’altra banda, tenim 
una escola de nutrició, un pla de restricció de tasques o reubicació de llocs i, 
per descomptat, un pla d’igualtat.

Treballar des de l’esforç, la passió i l’exemple, la millor oportunitat de negoci 
Tenint en compte totes aquestes accions, és important saber comunicar-les, 
ja que el que no valora el consumidor, acaba per no valorar-ho ningú. Així que 
val la pena invertir esforços en aquest tipus de campanyes.

Per a nosaltres és fonamental gestionar-se sota una escala de valors 
ètica i unes normes conseqüents. Treballem des de l’exemple, l’esforç 
i la passió. Aqueix és el nostre ADN i es vehicula en la nostra forma 
de fer les coses. Els nostres valors ho impregnen tot. Ara bé, és 
important que la societat entenga tot aquest esforç. Per aquest motiu 
siga tan important una bona estratègia de comunicació i informació.   
Per a concloure, dir que des de Panamar treballem així perquè creiem en la 
salut i el benestar i sabem que potenciant aquest objectiu, generem talent i 
satisfacció pel que fem. Moltes gràcies.
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514. ELS RISCOS DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PER A 
LES EMPRESES RESPONSABLES

El títol d’este capítol hauria de semblar-li extraño al lector ja que molt proba-
blemente el que sent i llig és que les empreses han de contribuir a l’assoliment 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, i que representan grandes 
oportunitats de negoci. No haurien de presentar riscos. En efecte, les empreses 
poden i deuen contribuir a l’assoliment dels ODS, encara que no siga la seua 
responsabilitat primària, és possible que las porten a fer bons negocis, ja siga en 
nous mercats, amb nous productes o expandint zona d’acció actual. Però davant 
el gran desplegament publicitari. per part de les Nacions Unides, d’organitzaci-
ons empresarials, de la societat civil i de les empreses prestadores de serveis 
de gestió de la responsabilitat social, s’han convertit a més en un risc per a les 
empreses responsables. La pressió per mostrar públicament la seua contribució 
als ODS está portant a moltes empreses a una rentada de cara (greenwashing). 
A inventar, tergiversar o exagerar aqueixa contribució i inclús a confondre quina 
és la seua responsabilitat davant la societat. Són aquests dos grans riscos els que 
analitzarem en aquest capítol, i de pas quals han de ser els criteris per a deter-
minar la legitimitat de les presumptes contribucions a l’assoliment dels ODS. (el 
lector que vulga estudiar el tema en més detall pot llegir les notes al final, els 
altres poden ignorar-les).1

I. Primer risc: Estímul dels ODS al greenwashing

En el 2017, dos anys després de l’aprovació dels Objetius de Desenvolupament 
Sostenible, s’està produint una explosió de promoció (i és molt possible que es 
mantinga després de la publicació d’aquest libre). En anar-se consolidant el seu 
coneixement entre les empreses, les organitzacions gremials, les organitzacions 
de la societat civil (incloent universitats) i, en gran manera, entre les empreses 
de consultoria s’ha excitat l’interés de moltes institucions a involucrar-se. 

a. Explosió d’interés 

El Pacte Mundial, havent-hi ja superat l’etapa de promoció dels Deu Principis, 
s’ha abocat a una campanya per a associar-ho amb els 17 ODS, sota el nom 
d’Agenda 2030. Ara el seu objectiu ha passat de promoure els deu principis de 
responsabilitat empresarial a promoure la contribució a l’assoliment dels ODS 
entre les empreses i organitzacions signatàries del Pacte. Sent part de l’Organit-
zació de la Nacions Unides, ha passat de promoure la responsabilitat a promou-
re el “Desenvolupament Sostenible”, que és una agenda molt més ambiciosa.2

b. Documents recents

Vegem alguns exemples d’aquesta explosió de promoció. En només varis mesos 
del 2017 s’han p roduït un gran nombre d’informes. Un és Towards a sustainable 
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economy: The commercial imperative for business to deliver the UN Sustainable 
Development Goals, de la Universitat de Cambridge, que promou la idea que 
contribuir a l’assoliment dels ODS és bon negoci. Un altre és The Sustainable 
Development Goals, integrated thinking and the integrated report, patrocinat 
per l’International Integrated Reporting Council, IIRC, per a promoure el reporte 
dels assoliments en els ODS en funció del seu esquema de reporte integrat. Un 
tercer és Sustainable Development Goals for Business Diplomacy and Growth 
(The Earth Security Report 2017), patrocinat pel World Business Council for Sus-
tainable Development, WBCSD, que proporciona un full de ruta per a navegar 
entre els riscos i oportunitats dels ODS, que considera imperatius per al creixe-
ment sostenible. 

Es va publicar a més la Guía para CEOs sobre los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, per a Amèrica Llatina, amb la col·laboració de les empreses membres 
i les institucions de la xarxa del WBCSD a la regió, però, lamentablement, sen-
se especificitat per a aquesta regió ni amb contingut accionable. Sembla més 
bé una manifestació de suport. Te dues pàgines de logos i signatures de les 10 
empreses membres i de les 13 institucions de la xarxa. (potser un indicador de 
greenwashing empresarial i institucional). No obstant això, l’informe principal 
de la Comissió de Negocis i Desenvolupament Sostenible “Mejores negocios, un 
mundo mejor. Oportunidades de negocio sostenible en Latinoamérica y el Cari-
be” sí tracta d’enfocar els 17 ODS en actuacions en una sèrie de sectors per a 
Amèrica Llatina.3

També es va publicar l’informe anual sobre l’estat dels reportes de sostenibilitat, 
The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017: The Road Ahead. 
Aquesta edició inclou una secció sobre la inclusió de referències a la contribució 
de les empreses als ODS i, almenys en les grans empreses, sembla que s’està 
generalitzant. El 39% de les 100 empreses més grans, en 49 països, ho comen-
ten i el 43% de les 250 empreses més grans del mon ho fan. És d’esperar que en 
els pròxims anys aquestes xifres augmenten, en percebre’s la necessitat de no 
quedar-se arrere. Però l’important serà analitzar l’impacte que les accions tenen 
sobre el desenvolupament sostenible, no solament si els reportes inclouen al-
gun esment als ODS (greenwashing).

D’altra banda, el Pacte Mundial de les Nacions Unides va presentar dues noves 
eines per a aconseguir l’Agenda 2030. El Blueprint for Business Leadership on 
the SDGs, per a estimular el lideratge dins de les empreses i promoure accions 
tendents a contribuir all ogre de cadascun dels 17 ODS. I el Business Reporting 
on the SDGs: An Analysis of the Objectives and Goals, l’objectiu del qual és guiar 
el reporte de les activitats de les empreses amb els ODS. Inclou indicadors per a 
cada objectiu i ha sigut produït en associació amb el GRI (institució que promou 
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el reporte de sostenibilitat) i l’empresa de consultoria PwC. S’espera que es com-
plement e amb una guia per a definir les prioritats i el contingut dels informes.

A la fi del 2017, Aviva en col·laboració amb l’Index Initititive i la Fundació de les 
Nacions Unides va començar un procés consultiu per a desenvolupar indicadors 
de progrés: el World Benchmarking Alliance (WBA). L’objectiu és veure com im-
pacta en el negoci de les empreses l’assoliment dels ODS. El que els permet no 
solament apreciar les seues contribucions sinó comparar-les entre si. La qual 
cosa, pot contribuir al fet que, volent pujar en el rànquing, facen majors contri-
bucions, però també pot portar al greenwashing, volent aparentar que fan més 
del que en realitat contribueixen.

La gran majoria d’aquests esforços van dirigits a les empreses, però hem de re-
cordar que, si bé les empreses poden i deuen contribuir, la responsabilitat pri-
mària és dels governs, de les seues polítiques públiques. De l’efectivitat amb 
què gasten i inverteixen els seus recursos en l’assoliment dels ODS i la seua in-
teracció amb les empreses perquè aquestes també milloren la seua efectivitat.4 
Lamentablement, s’estàn emfatitzant poc els avanços en els governs dels països.

c. Avanços

L’análisis de l’avanç en l’assoliment dels ODS excedeix l’objectiu d’aquest arti-
cle, però hi ha prou amb comentar que s’han publicat diversos informes sobre 
els avanços, un de l’ONU, The Sustainable Development Goals Report 2017, on 
s’analitza el progrés dels últims anys, a nivell agregat, del desenvolupament sos-
tenible, del que ara són els 17 ODS. En un altre titulat “Global Responsibiliti-
es, International spillovers in achieving the goals”, en el qual es presenten els 
resultats d’un índex de 99 indicadors directes i indirectes sobre els ODS per a 
157 països a fi d’identificar prioritats i bretxes. Els indicadors no són els oficials, 
però ofereixen una idea inicial de per on van (veure Indicadores para los ODS: 
¿Son los ODS medibles?). També es va publicar un estudi, Evaluating Progress 
Towards the Sustainable Development Goals, on suposadament s’avalua el pro-
grés, però lamentablement no es basa en dades, es basa en les percepcions de 
“experts” (entre cometes perque no pot haver-hi coneixedors de la situació de 
la implementació de les 169 metes en 193 països membres de l’ONU). A més, 
encara no hi ha un informe país per país dels vertaders avanços. Ja que encara 
s’estan començant a preparar les revisions nacionals voluntàries o “Voluntary 
National Reviews ” (VNR), que formen part de les eines de seguiment de l’Agen-
da 2030.

A més, també tenim informació sobre la sostenibilitat d’empreses i països, que 
produeix l’empresa RobecoSAM. Aquesta s’usa per a la preparació d’índexs de 
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sostenibilitat. Como el Dow Jones Sustainability Index, que promou el seu ràn-
quing de sostenibilidad de països com a instrument de mesurament del progrés 
en els ODS. Aunque cal assenyalar que no usen els indicadors oficials de progrés 
dels ODS als països per a mesurar la seua sostenibilitat (RobecoSAM’s country 
sustainability rànquing: A Yardstick for SDG progress). Aquesta és una altra pro-
va que són molts els que no es volen perdre el tren dels ODS i volen aprofitar les 
oportunitats de negoci que comporta. I això també pot contribuir al greenwas-
hing, com vam analitzar a continuació.

d. Estímul a l’acció o al greenwashing? Què mou als impulsors?

Aquest renovat interés pels ODS es, en principi, molt saludable. Com més cone-
guts siguen, major és la possibilitat que les parts interessades prenguen accions 
per a avançar en el seu assoliment. Però aquesta promoció ha de fer-se amb 
efectivitat. Operant en l’ecosistema d’empreses, incloses les signatures de con-
sultoria, de les organitzacions de la societat civil i governs, es corre el risc d’esti-
mular les apariencias més que les accions. Es corre el risc d’impulsar la rentada 
de cara (greenwashing).

Vegem què és el que mou als integrants d’aquest ecosistema. A les empreses 
se’ls repeteix constantment que la seua participació en l’assoliment dels ODS 
representa noves oportunitats de negoci, la qual cosa deu ser possible ja que els 
ODS cobreixen todas les activitats imaginables. Vegeu, per exemple, la Setena 
Part del Volumen IV de Una mirada crítica a la Responsabilidad Social de la Em-
presa en Iberoamérica on s’analitza amb més detall el que poden i deuen fer les 
empreses per a contribuir als ODS (disponible en www.cumpetere.com). 

Les empreses de consultoria han vist també una gran oportunitat de fer negoci, 
ja siga assessorant les empreses en els negocis i activitats a desenvolupar, ja 
siga recolzant-les en la preparació de reportes. El mateix succeeix en algunes 
institucions on participen empreses, com les de promoció d’activitats (p. ex. el 
WBCSD) i reporte (p. ex. el GRI i l’IIRC). És d’esperar que aquestes consultores 
oferisquen serveis especialitzats a reportar la contribució de les empreses i mi-
llorar la percepció entre els stakeholders. Hi haurà parts legítimes i parts de gre-
enwashing, com succeeix ara els reportes de sostenibilitat.

També les organitzacions de la societat civil veuen en això una oportunitat, ja 
siga de fer aliances amb els governs, empreses i altres organitzacions per a im-
plantar accions o bé per a guanyar punts denunciant comportaments irrespon-
sables, incloent el greenwashing.

Les institucions que promouen el reporte d’informació sobre sostenibilitat, GRI 
i l’IIRC per exemple, per separat, persegueixen que el major número d’aquestes 
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informacions o reportes els esmenten per a així poder al·legar la seua creixent 
rellevància en l’activitat i obtindre més suports. Per a ells, els ODS ofereixen una 
oportunitat de millorar aqueixa cobertura, si ofereixen instruments que faciliten 
l’ús de les seues metodologies. Per això, tenen un gran interés en el reporte de 
les contribucions de les empreses als ODS i ho promoguen, sense importar que 
afegeixen confusió als reportes. En aquest sentit, és molt indicatiu que el Sustai-
nability Accounting Standards Board, SABS, no haja entrat en el joc. Es considera 
per damunt de la competència entre GRI i l’IIRC. Els seus stakeholders i per tant 
el seu objectiu està més enfocat cap a la informació de sostenibilitat que tinga o 
puga tindre impacte sobre la situació financera de l’empresa.5

Quant al mateix Pacte Mundial, per la seua naturalesa, els seus indicadors de 
l’èxit són la quantitat d’organitzacions que signen l’acord i ara ho serà la quan-
titat d’informació per part de les empreses i altres organitzacions que es refe-
reix a alguna activitat en la promoció i assoliment dels ODS. Difícilment, ho serà 
l’impacte aconseguit per les activitats reportades, en part per la seua dificultat 
de mesurament,6 en part per la dificultat d’atribució (demostració que el canvi 
de va deure a les activitats) i, en gran part, perquè s’imputaran accions que ja 
s’estaven prenent o que són part del quefer quotidià, com vam comentar més 
endavant.

Aquesta explosió de promoció i el que mou a les empreses i institucions les 
haurien de portar a l’acció legítima, a accions específicament dirigides a l’assoli-
ment dels ODS, incrementals, que no es feien abans. Però també es corre el risc 
que , davant la pressió de l’entorn, les empreses busquen i rebusquen activitats 
que ja vénen executant o que de tota manera anaven a executar que poden 
ser imputades com si hagueren sigut dissenyades per a contribuir a l’assoliment 
dels ODS. I com déiem, no deu ser difícil ja que els ODS cobreixen tot l’espectre 
possible d’activitats empresarials i moltes més que estan fora del seu àmbit d’ac-
tuació (veure els 17 objectius i les 169 metes en el lloc de l’ONU).

I per a il·lustrar les possibilitats del greenwashing considerem només alguns 
exemples (sobre els sis primers ODS), que el lector podrà complementar amb 
les seues experiències i avaluar el seu veritable impacte sobre el desenvolupa-
ment sostenible: 

● Contribució a la meta 1.2 sobre reducció de pobresa: “Donem ocupació. 
Paguem sous als nostres empleats” (ocupació digna? Sueldos justos?).

● Contribució a la meta 2.1 sobre Nutrició: “Donem menjar a 20 menja-
dors escolars.”
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● Contribució a la meta 3.5 sobre salut i benestar: ·Des de fa 5 anys tenim 
un programa d’educació comunitària sobre el consum de drogues i alco-
hol.”

● Contribució a les metes 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 sobre educació: “Des de fa 5 
anys donem diners per a l’escola primària de la comunitat i tenim pasan-
tías d’estiu per a 5 joves.”

● Contribució a les metes 5.1 i 5.5 sobre igualtat de gènere: “Tenim políti-
ques sobre no discriminació i programes de desenvolupament professi-
onal per a la dona.”

● Contribució a les metes 6.1 i 6.3 sobre accés a aigua potable: “Des de 
fa més de deu anys permetem que la comunitat es connecte al nostre 
sistema d’aigua i clavegueram i tractem les aigües residuals de la nostra 
planta abans que arriben al riu.”

És clar que els reportes sobre les contribucions a l’assoliment dels ODS seran 
molt més sofisticats que aquestes frases simples, sobretot si se segueixen els 
models de reporte que s’estan suggerint per diferents institucions i es contrac-
ten consultors especialitzats. És possible que en veure els requeriments de re-
porte, les empreses s’aboquen a fer un inventari per a veure el que poden repor-
tar que es referisca a ells. Podem imaginar un missatge a totes les unitats: “Per 
favor, preneu nota dels punts establits en l’informe annex sobre reporte de les 
contribucions als ODS i en la llista de les 169 metes annexes i enviar informació 
que ens permeta dir que estem contribuint als ODS”. Cínic? Sí, però no tant. S’ha 
vist.

Però el que realment importa: quin és l’impacte de les accions de l’empresa 
sobre la seua població o medi ambient objectiu, quins canvis s’han aconseguit, 
qué ha decidit fer l’empresa d’ara endavant per a logar aqueixa contribució i 
com forma tot això part de la responsabilitat de l’empresa davant la societat. I 
tot això en el context de les necessitats d’aqueixa població i medi ambient objec-
tius. Sens dubte que hi ha empreses líders amb activitats legítimes, incremen-
tals, amb impacte, però són massa poques. 

Amb això no vull dir que no hi haurà molta acció legítima, sinó destacar que la 
pressió mediàtica portarà a moltes empreses al greenwashing, recolzades per 
les empreses especialitzades en la preparació d’informes de sostenibilitat i pres-
sionades per institucions com el Pacte Mundial. 

I els reportes citats a dalt, patrocinats per institucions de reporte (el GRI i l’IIRC, 
per separat!), juntament amb els esforços enèrgics del PM per a promoure que 
es parle i s’escriga sobre els ODS introdueixen el risc de dispersar els esforços 
en el reporte de la responsabilitat empresarial. I si a això li afegim l’oportunitat 
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de negoci que perceben les empreses de consultoria en reportes de sostenibi-
litat podem arribar a la situació de preparar reportes sobre els ODS, separats o 
divorciats de la informació de responsabilitat, cadascuna usant els seus indica-
dors i metodologies, que contribuiran a la confusió ja existent en el reporte i al 
greenwashing.

e. Dos (dolents) exemples que no s’haurien de donar: Pacte Mundial i acadè-
mics

La promoció indiscriminada dels ODS per part del Pacte Mundial ho està por-
tant al greenwashing. En un article anterior, “El Pacto Mundial otra vez (mal) 
otorgando premios”, comentàvem els premis de la Xarxa del Pacte Mundial de 
Canadà a les organitzacions que s’han distingit per la seua contribució a l’assoli-
ment dels ODS. A part dels seriosos problemes en la selecció dels guardonats en 
la seua implementació, els premis han estimulat el greenwashing, segurament, 
sense intenció de fer-ho. Per exemple, han premiat a una empresa que ha impu-
tat accions dels últims 20 anys de desenvolupament comunitari a l’assoliment 
dels ODS aprovats en el 2015, o el d’un máster de sostenibilitat que per les seues 
accions rutinàries promou l’assoliment de tots els 17 ODS. Res d’això és conse-
qüència d’accions preses específicament o addicionals per a promoure els ODS. 
No hi ha acció nova, és maquillatge informatiu.

Per a il·lustrar això, en un altre premi a la contribució als assoliments dels ODS, el 
criteri més valorat és quantes activitats diuen que tenen els postulants, no que 
impacte han tingut. Sense comprovació independent. No qualitat, no impacte, 
sotael quantitat reportada. Valoren més cinc nimietats que una activitat sòlida 
que haja aconseguit una transformació significativa. I això és el típic dels infor-
mes sobre els ODS. Conamb tadas i benvingudes excepcions.

I fins a acadèmics i promotors de la responsabilitat social s’han contagiat i se 
sumen al greenwashing dels ODS. Es va publicar el llibre Responsabilidad Social 
de las Organizaciones (RSO). Aportes teórico - prácticos para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en América Latina amb les contribucions a l’IV Simposi 
Internacional de Responsabilitat Social de les Organitzacions, realitzat a Bogotà, 
en 2016, en la Universitat Sant Tomás. Conté 29 capítols, més de 600 pàgines, 
cap dels quals toca el tema dels ODS. No obstant això, segur que quan es parla 
d’aquest llibre es refereixen a la responsabilitat de les organitzacions i a l’assoli-
ment, directa o indirectament, dels ODS. I aquest és el problema: generalitzar, 
solapar la veritat, fins i tot mentir, però no focalitzar, concretar, incidir de debò 
en el problema. Només maquillatge. Convide a la lectura d’aquest llibre per a 
comprovar-ho. 
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II. Segon ric: Distorsions a la responsabilitat empresarial

Aquestes pressions i les reaccions (naturals) de moltes empreses està portant a 
una confusió entre quina és la seua responsabilitat davant la societat i el medi 
ambient i els seus esforços per aparéixer fent una contribució (desordenada?, 
aleatòria?, desconnectada?) a l’assoliment dels ODS. Els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible, ODS, s’estan posant tant de moda que aboquen a algunes 
empreses a confondre’ls amb la responsabilitat de l’empresa davant la societat, 
RSE. 

A continuació, analitzem les potencials conseqüències per a l’empresa que és i 
vol ser responsable. 

Una consulta recent que li van fer a un conegut empresari reflecteix aquesta 
confusió: “Crec que, per a la nostra organització, és un excel·lent moment per a 
canviar el concepte de Responsabilidad Social Empresarial per un concepte molt 
més lligat a la sostenibilitat de les empreses com a model de negoci i crec que els 
ODS son un excel·lent vincle per a mostrar a les empreses el que ja estan fent o 
el que podrien fer complint les diferents metes”. 

És que els ODS i la RSE són versions diferents d’una mateixa cosa? Són 
substitutivos? És un concepte superior a l’altre? 

a. O és que estem cansats de la RSE?

Em tem que això reflecteix més l’esgotament sobre l’ús del nom de RSE que 
el desig d’ampliar l’àmbit d’acció de l’empresa. És un fenomen que s’ha vingut 
observant amb creixent freqüència en les empreses. Després de tants anys 
de parlar de RSE, sembla que és hora de passar a una mica més “modern” de 
“aggiornarse”. Com moltes modes de gestió empresarial, molts suponen què 
aquesta també ha passat. Aquesta posició és la que dóna lloc a tot tipus de 
noms nous per a referir-se a parts d’aqueixa responsabilitat empresarial davant 
la societat. 

Aquesta situació és lamentable ja que la immensa majoria de les empreses no 
ha arribat ni tan sols a establir quina és aqueixa responsabilitat, molt menys 
haver-la superat. El que succeeix és que estan cansats del terme RSE.7 Però la 
responsabilitat empresarial no pot ser una moda, no pot ser mai alguna cosa 
obsoleta, per definició, ja que les empreses sempre tindran una responsabilitat 
davant la societat en la qual operen. El problema és determinar quina és 
aqueixa responsabilitat en el context en què es desemvolupen, un context 
canviant, dinàmic i, per tant, la seua responsabilitat també canvia i ha d’adaptar-
se a aqueixa realitat. Mai podrà ser obsoleta. El que canvia és la forma en què 
s’assumeix i implementa aqueixa responsabilitat d’acord al context en el qual 
s’opera.
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Això també reflecteix que per a moltes empreses bona part del seu interés en la 
RSE és la de poder semblar responsables. Cert és que és important semblar-ho 
ja que això pot estimular la reacció favorable dels mercats de la responsabilitat 
(llegiu stakehoders), però primer cal ser-ho. La resta és greenwashing i els ODS 
ofereixen un marc ideal per a fer-ho, com comentàvem en l’article anterior (De 
cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyen al greenwashing).

b. Però, són els ODS comparables amb la RSE? 

És important aclarir el que és la responsabilitat de l’empresa davant la societat 
i el que és la seua contribució a l’assoliment dels ODS. Per responsabilitat de 
l’empresa davant la societat entenem aquelles accions que persegueixen 
mitigar els impactes negatius de les seues activitats, potenciar els positius i 
buscar, proactivament, impactes en el futur que milloren la qualitat de vida de 
la societat, sempre dins els àmbits de competència de l’empresa en particular.8 
Això vol dir que aquestes accions han d’estar determinades pel context i moment 
en el qual opera l’empresa, en el marc de les seues estratègies de negocis i dins 
de les seues capacitats financeres i de gestió.

I que quede clar que no estem parlant de les activitats filantròpiques de l’empresa 
o de la seua fundació, que poden no estar relacionades amb l’estratègia del 
negoci, que pot ser una assignació de recursos per a fer el bé per si mateix. 
Pel que aquests recursos poden assignar-se a contribuir a qualsevol dels ODS, 
independentment de si formen part de l’impacte del negoci de l’empresa, 
encara que el desitjable seria que la filantropia i el negoci estigueren alineats. 
Per a algunes empreses la filantropia és vista com alguna cosa a part del negoci, 
amb altres regles i prioritats.

D’altra banda, els Objectius de Desenvolupament Sostenible són aspiracions 
col·lectives a les quals poden i deuen contribuir tots els actors: governs, 
empreses, societat civil i les persones a títol individual per al desenvolupament 
sostenible de tot el planeta.9 

Posem alguns exemples dels quals són els ODS per a il·lustrar millor la seua 
relació amb la RSE. Per exemple: el segon punt de l’objectiu dedicat a la fi de 
la pobresa diu: “Per a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, 
dones i xiquets de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seues 
dimensions ambarreglo a les definicions nacionals”. El punt cinc de l’objectiu 
sobre igualtat de gènere diu: “Assegurar la participació plena i efectiva de les 
dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida 
política, econòmica i pública”. El punt cinc sobre producció i consum responsable 
diu: “D’ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant 
activitats de prevenció, reducció, reciclat i reutilització”. És evident que les 
empreses poden aportar en tots els punts seleccionats. L’ocupació és un dels 
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millors antídots a la pobresa, i si bé l’empresa crea ocupació, no pot ser el seu 
objectiu, és un mig parella logar les seues finalitats com a empresa. Però el seu 
objectiu, dins la seua responsabilitat davant la societat, deu ser que l’ocupació 
que cree siga digne, amb sous i condicions justes. I això l’ha de fer, amb o sense 
els ODS, i en aquest cas aniria més enllà que els ODS, que només demanen 
reducció de la pobresa. També pot usar els seus recursos filantròpics per a 
reduir les condicions adverses de la pobresa extrema. En el cas de la igualtat de 
gènere, també pot fer una contribució a través de polítiques i accions d’igualtat 
en selecció, remuneració i promoció. Però això l’ha de fer, amb o sense ODS. El 
tercer exemple de reduir la generació de deixalles és una part fonamental de 
tota estratègia de RSE i tota empresa responsable ho ha de fer, amb o sense 
ODS.

Però hi ha moltes metes en les quals l’empresa no pot fer una contribució 
perceptible en el context de la seua responsabilitat davant la societat. Per 
exemple, “reduir a la meitat el desaprofitament d’aliments per càpita mundial 
en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d’aliments en 
les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la 
collita”. Una empresa que no es dedique al negoci d’aliments no pot contribuir a 
això de forma material, encara que per la pressió esmentada en l’article anterior 
no faltaran empreses que es vanaglorien de la reducció de desaprofitaments 
d’aliments en la cafeteria (o que els donen als pobres) i amb això contribueixen 
al primer ODS i així tindran una mica més que reportar. 

Una consultora en sostenibilitat relata que va estar en una conferència en la 
qual va sentir dir a un responsable de sostenibilitat que estava rebent pressions 
per a trobar la manera de relacionar les activitats de responsabilitat i filantropia 
en la seua empresa a cada ODS. Això reflecteix el que descrivíem en la secció 
anterior, on comentàvem que els esforços d’algunes organitzacions, en particular 
del Pacte Mundial, estan portant a les empreses a voler figurar, a exagerar i a 
tergiversar les seues contribucions a la societat i que les portarà a apel·lar a 
la rentada de cara. Imputaran el que ja estan fent, com si fóra especial, per a 
contribuir als ODS i buscaran el que siga per a poder dir que contribueixen a més 
metes, encara que siguen nimietats.

Ha d’estar clar que a aquestes aspiracions tan ambicioses hem de contribuir 
tots, no és possible logarlos amb solo la participació d’alguna de les parts. Però 
també ha de quedar clar que no tots poden contribuir de manera perceptible a 
l’assoliment d’alguns d’ells i, molt menys, a un gran nombre d’ells. 

La contribució a l’assoliment dels ODS deu ser una conseqüència de l’assumpció 
de la responsabilitat davant la societat, no un objectiu de l’estratègia empresarial. 
En les accions per a assumir i implementar aqueixa responsabilitat, l’empresa ha 
d’analitzar el context en el qual opera i els impactes que pot i vol tindre sobre 
alguns membres de la societat, per exemple, els seus empleats i clients actuals 
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i potencials, la comunitat en la qual opera, els governs locals, les organizaciones 
de la societat civil, etc. La seua responsabilitat no és genèrica, depén del lloc i del 
temps. Per a això l’empresa fa una anàlisi de materialitat.10 Però, per definició i 
pels seus limitats recursos, les accions han de ser precises, efectives i eficients. 

El que obsta perquè l’empresa puga i dega contribuir amb el desenvolupament 
econòmic i social i que en les seues estratègies considere els ODS com un marc 
de referència, com una llista exhaustiva de possibilitats de contribuir. Véase, per 
exemple, la Setena Part del Volumen IV de Una mirada crítica a la Responsabilidad 
Social de la Empresa en Iberoamérica en www.cumpetere.com, on s’analitza 
amb més detall el que poden i deuen fer les empreses per a contribuir als ODS. 
Si no contribuye als ODS que deuria és perquè la seua anàlisi de materialitat 
és incomplet i no perquè te que estendre les seues responsabilitats ara que 
van arribar els ODS. Però no són els ODS els que han de guiar l’estratègia de 
responsabilitat davant la societat. La seua contribució a l’assoliment dels ODS 
deu ser el resultat d’assumpció de la seua responsabilitat davant la societat en 
funció dels seus impactes passats, presents i futurs, que té i vol tindre. 

Òbviament que hi haurà superposició entre les activitats per a implantar la 
seua estratègia de responsabilitat i la seua contribució a l’assoliment dels 
ODS. Per exemple, en atendre els seus impactes (actuals i desitjats) sobre la 
comunitat, podrà contribuir a la creació d’ocupació. Al preocupar-se dels seus 
empleats, contribuirà a la seua salut i educació. Quan reduïsca els seus impactes 
ambientals, contribuirà a la millora de la qualitat del medi ambient. Tot l’anterior 
contribueix a l’assoliment dels ODS. Però és després de decidir i executar la seua 
estratègia de responsabilitat que podrà determinar com això contribueix a 
l’assoliment dels ODS. La fi és ser responsable davant la societat i la contribució 
als ODS és un subproducte de l’execució d’aqueixa responsabilitat.

c. Són els ODS superiors a la RSE com a estratègia?

On està en els ODS la prevenció del comportament negatiu? El no tractar 
malament als empleats? El no incórrer en corrupció, frau o evasió fiscal? On 
està la transparència, el bon govern corporatiu, la responsabilitat del producte, 
el mercadeo responsable, el no aprofitarse del consumidor incaut, l’atenció al 
consumidor, el desenvolupament professional dels empleats o l’ètica? El lector 
podrà afegir altres omissions. Pot la contribució a alguns dels ODS considerar-se 
com a substitut de la RSE? Són superiors a la RSE?

I el lector avesat dirà que impedir el comportament negatiu li correspon a la 
llei. Encara que també sabem que la llei no pot cobrir tots els aspectes del 
comportament empresarial per diverses raons fonamentals. Si volguera fer-ho, 
les lleis i regulacions serien aclaparadores i coartarien l’activitat i la innovació 



62 SXXVII-ANTONIO VIVES

empresarial. Moltes de les lleis i regulacions són de mínims, regulant per a 
la qual pitjor es porta, creant costs innecessaris per a les quals es porten bé. 
D’altra banda, els governs que estan darrere de les empreses quant a creativitat 
i recursos, amb una actitud reactiva davant el mal comportament, no són 
proactius, no s’anticipen. Moltes regulacions es queden obsoletes i no són 
actualitzades amb l’entorn canviant. I als països en vies de desenvolupament, 
no solen estar a nivells de millors pràctiques internacionals i no tenen capacitat 
(o voluntat) pllaura fer-les complir. No, no basten les lleis i regulacions per a 
impedir el comportament irresponsable (vegeu el cas de l’elusió fiscal, que es fa 
dins de les lleis vigents).

El fet que els ODS abasten quasi totes les activitats del desenvolupament 
sostenible no vol dir que siguen part d’un concepte superior. El de superior o 
inferior és alguna cosa relativa, ha de veure’s en funció del subjecte i del context. 
A més, per a l’empresa la RSE és part integral del seu propòsit i la contribució als 
ODS és alguna cosa accesorio.

d. Els ODS transcendeixen a les empreses 

És oportú i necessari destacar que els ODS transcendeixen a les empreses 
i que les responsabilitats són, en major part, dels governs, encara que les 
empreses poden i deuen contribuir. Obligar a les petites i mitjanes empreses 
en països en vies de desenvolupament (99% de les empreses) a preocupar-se 
dels ODS és contraproduent, excedeix la seua capacitat de tindre impacte. No 
és recomanable. L’expansió de la responsabilitat cap als ODS és cosa de grans 
empreses, encara que les pimes puguen fer alguna contribució.

Els ODS abasten més contribucions al benestar de la societat que les 
responsabilitats de totes les empreses juntes davant la societat, però a encara 
que és així no ho cobreixen tot. El fet que els ODS siguen més amplis no vol dir 
que per a una empresa, en particular, siguen una estratègia superior a la RSE. 
Per a l’empresa el rellevant és el que és part de la seua responsabilitat, dins 
del seu negoci. La RSE és específica i diferent per a cada empresa. No obstant 
això, per a una empresa els ODS són genèrics. No la farà més responsable, si 
s’enfoca en els ODS que representen tirs de perdigó, dispersos. Això pot portar 
a la dispersió d’esforços, distraure l’atenció del que és material per a l’empresa i 
pot fins a afectar la seua reputació en voler aparéixer com a responsable sense 
ser-ho. 
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III. Com destriar les contribucions legítimes als ODS

Basat en la discussió precedent, en aqueixa secció presentem alguns criteris per 
a guiar als interessats a avaluar aqueixes contribucions i/o desenmascarar la 
rentada de cara. Per a establir aquests criteris ens hem de fer algunes preguntes: 
Qué són les contribucions? Ho és qualsevol cosa que es puga relacionar amb 
alguna de les 169 metes? Què características han de tindre aqueixes aportacions?

Postulem cinc criteris per a destriar entre la legitimitat i la probabilitat de 
greenwashing en les contribucions als ODS. Han de ser MICIS: materiales, 
incrementales, contextuales, impactants i sostenibles.

● Materials. Han de ser significatives, no poden ser trivialitats o nimietats 
que simplement tenen alguna cosa que ver amb alguna de les 169 
metes. I aquest és un criteri relatiu, la qual cosa per a una empresa pot 
ser immaterial per a una altra pot ser material ja que dependrà de la 
magnitud, l’impacte i el context. La contribució ha de ser conmensurada 
amb la capacitat de l’empresa, tant financera, com respecte del poder 
d’influència en el seu entorn. Totes les empreses poden reportar una 
reducció en el consum energètic i així al·legar contribució a la reducció 
d’emissions. Però quant és aquesta reducció en el context en què opera 
l’empresa?, en funció el seu impacte en el medi ambient?, en funció de 
la seua capacitat de fer-ho?

● Incrementals. Les contribucions han de ser en addició al que es venía 
fent tradicionalment. No està mal al·legar que des de fa 10 anys s’està 
ajudant l’escola primària de la comunitat, però no és una acció presa 
explícitament per a contribuir als ODS acordats en el 2015, encara que 
ho faça. Què més pot fer a part d’imputar activitats tradicionals?

● Contextuals. Les contribucions han d’estar relacionades amb l’activitat 
de l’empresa, amb el context en què opera, amb els seus principals 
stakeholders; en cas contrari vaig poder ser una contribució comprada 
per a millorar imatge, per a fer greenwashing. Les contribucions han de 
demostrar com els canvis en les activitats de l’empresa fan la contribució 
als ODS. Amb això no volem dir que la filantropia pura i dura no siga 
legitima, però caldria considerar si el seu objectiu és legítim o és, 
simplement, un intent de figurar, d’aparéixer fent aqueixa contribució, 
per a poder reportar alguna cosa. I en aquest cas, és oportú preguntar 
per l’impacte i l’incremental de l’acció. 

● Impactants. La contribució ha de tindre impacte, mesurable o no 
(mentre major, millor, veure el criteri de materialitat), però ha de produir 
algun canvi que es note en l’objecte de la contribució. Quin impacte té 

4. ELS RISCOS DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PER A 
LES EMPRESES RESPONSABLES
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la donació d’aliments sobrants en la cafeteria de l’empresa per a reduir 
la desnutrició? Les contribucions s’han de dissenyar i executar en funció 
de l’impacte que han tingut o tindran sobre els indicadors que s’estan 
desenvolupant per a mesurar l’assoliment de cadascuna de les 169 
metes. Haurien de reportar l’impacte sobre els indicadors en qüestió.

● Sostenibles. I finalment, la contribució ha de ser sostenible en el temps. 
No es tracta de fer una contribució ocasional, depenent de la situació en 
què se troba l’empresa. Tampoc pot ser oportunista, per a aprofitar algun 
moment en el qual es necessita visibilitat o per a emmascarar algun mal 
comportament. No és que haja de ser constant o creixent, però no pot ser 
efímera, deu ser part d’una estratègia de llarg termini, preferiblement de 
l’estratègia de RSE. De contrari, la sospita de greenwashing es justifica.

Òbviament, aquests criteris no són definitius ni infal·libles ni determinants. Però 
ofereixen algunes idees per a determinar la possibilitat que els reportes sobre 
les contribucions de les empreses als ODS siguen legítimes o siguen exagerades 
o tergiversades. Asi, la intensificació de les pressions per a actuar i, sobretot, 
per a reportar porta a les empreses a intensificar la natural tendència cap al 
greenwashing, en major o menor intensitat i freqüència. Més en uns casos que 
en uns altres. 

A més, aquests criteris proporcionen un marc de referència per a atorgar premis 
a les contribucions de les empreses als ODS (que no s’haurien d’atorgar, però 
la temptació és gran). Vegeu como no s’han d’atorgar aquests premis en Otra 
vez el Pacto Mundial (mal) otorgando premios (en el blog de Cumpetere) i com, 
si s’hagueren usat aquests criteris, és possible, que els premis reconegueran 
contribucions legítimes.

Comentaris de tancament

Els ODS ofereixen una excel·lent oportunitat a les empreses per a identificar 
i enfocar la seua responsabilitat davant la societat amb accions que són 
necessàries per al desenvolupament sostenible. Encara que, lamentablement, 
també ofereixen una gran oportunitat de llavar-se la cara a les empreses 
irresponsables, adduint que fan aqueixa contribució. No deu ser difícil trobar 
qué fa l’empresa per a contribuir a alguna de les 169 metes dels ODS, ja que 
cobreixen tots els aspectes possibles del desenvolupament econòmic. La pressió 
mediàtica i, en particular, la del Pacte Mundial i els seus aliats en el reporte 
estimula aqueixa rentada de cara. 

En conclusió, és una pena que, abans d’haver entés i implementat la RSE, es 
vullga estar en línia amb la moda per a no semblar antiquats.
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Aquests esforços i pressions estan estimulant a algunes empreses a executar 
aquestes contribucions com a part de la seua estratègia de responsabilitat 
davant la societat, però també està portant a moltes a voler figurar i traure-
li rèdit més enllà de la seua vertadera contribució, particularment, imputant 
activitats rutinàries que venien fent des de fa temps, com si foren accions 
incrementals, o ben al·legant contribucions que no són significatives. Per a 
moltes empreses aquestes pressions estan conduint al greenwashing, a figurar, 
exagerar i tergiversar les seues contribucions.

4. ELS RISCOS DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PER A 
LES EMPRESES RESPONSABLES

1. Aquest capítol es basa en tres articles publicats en el blog de Cumpetere (www.cumpetere.
blogspot.com):  De cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden contribuir al greenwas-
hing, ¿Es hora de pasar de la RSE a los ODS? i, ¿Legitimidad o greenwashing en la contribución 
de las empresas a los ODS?: Criterios para discernir.

2. Veure  Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: ¿Hasta dónde llega la 
responsabilidad de las empresas? en el blog de Cumpetere.

3. Es recomana llegir la versió en anglés, “Better Business, Better World” (la traducció anomena 
als ODS “Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible” i el resum de l’informe global 
els diu “Objectius Globals per al Desenvolupament Sustentable”). És una bona idea posar-se 
d’acord en la terminologia i sobretot usar correcte espanyol

4. A més de prendre les accions necessàries per a l’assoliment dels ODS, els governs també 
haurien de facilitar l’entorn necessari per a les empreses contribuïsquen a aconseguir-los.  Veure 
“¿Falta algún Objetivo de Desarrollo Sostenible?” en el blog de Cumpetere.

5. Sobre la competència entre aquestes institucions veure “¿Es saludable la competencia entre 
estándares de reportes de sostenibilidad? El futuro de la información”, en el blog de Cumpetere

6. Veure”Indicadores para los ODS: ¿Son los ODS medibles?”, en el blog de Cumpetere.

7. Al desembre del 2014 oferia “20 razones por la que nos estamos cansado de la RSE”, en el blog 
de Cumpetere.

8. Veure “¿Cómo interpretar LA definición de la RSE?” en el blog de Cumpetere.

9. Sobre la diferència entre desenvolupament sostenible a nivell agregat i la sostenibilitat i la 
responsabilitat de l’empresa veure l’article “Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Desarrollo 
Sostenible: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas?”.

10. Veure capítol II.3, Materialitat: 12 principis bàsics i una metodologia per a l’estratègia de RSE 
en “Una Mirada crítica a la responsabilidad social de la empresa en Iberoamérica, Vol. III”, en 
www.cumpetere.com
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695. LA RENDA BÀSICA DE CIUTADANIA

Moltíssimes gràcies Adela per presentar-me d’esta manera tan magnífica i 
per haver-me convidat a ÉTNOR a parlar sobre la renda bàsica de ciutadania. 
També vull agrair als presents que tinguen la inquietud intel·lectual necessària 
per a estar avui ací. 

El concepte de renda bàsica de ciutadania

“Entenem per renda bàsica de ciutadania (RBC) un ingrés modest, però 
suficient per cobrir les necessitats bàsiques de la vida, garantit a cada 
membre de la societat com un dret i no subjecte a una altra condició 
que la de ciutadania”

Tal com resa en el títol d’esta jornada, parlarem de la renda bàsica de 
ciutadania. Una idea senzilla, però precisament per això polèmica. Quan vam 
començar a parlar del terme “renda bàsica”, quasi ningú a Espanya sabia què 
significava. Vegem els elements fonamentals del concepte:

-  Entenem per renda bàsica un ingrés modest, no estem parlant d’una 
gran renda, este detall és important.

-  En la mesura que siga possible, ha de ser prou per a cobrir les 
necessitats bàsiques de la vida. Però, què són les necessitats bàsiques 
de la vida? No tot el món té les mateixes necessitats. En este punt hi ha 
molta discussió: quina seria la quantitat garantida per a cada membre 
d’una societat?

-  Com un dret exigible al govern pel fet de viure en una comunitat política, 
amb unes lleis, amb una constitució, amb un estatut d’autonomia i un 
territori. Un dret subjecte només a la condició de ciutadania. Açò no 
significa que siga quelcom absolutament incondicional i inherent al fet 
d’existir.

Un poc d’història

Per a il·lustrar el que significa el grau de condicionalitat, convé fer un breu 
repàs de la història dels sistemes de garantia de rendes al nostre país. La 
primera comunitat que va posar en marxa una ajuda en forma de renda més 
o menys generós i ben establit per a donar suport a la pobresa va ser el País 
Basc. Ho van denominar Renda Bàsica Basca, encara que, en realitat, no es 
corresponia pròpiament amb la definició de “renda bàsica de ciutadania”; 
que he enunciat.

La veritat és que els bascos es compten entre els grans impulsors del debat, 
no sols a Espanya, també a Europa. Destacaria en particular la figura de Luis 
Sanzo, un sociòleg que treballa en el departament d’estadística del govern 



70 SXXVII-RAFAEL PINILLA

basc. Sanzo va posar en marxa la primera enquesta de desigualtat i pobresa 
del País Basc que va ser clau per a obrir el debat a final dels anys 80. El 
fet de que existira una enquesta, ben feta, que demostrava que en el País 
Basc hi havia molta més gent pobra del que es podien imaginar va posar el 
problema damunt de la taula dels polítics. Calia donar algun tipus de solució 
i la conseqüència va ser la creació i implantació de la renda bàsica basca. Es 
tractava d’una renda condicionada al fet de demostrar que s’és pobre i una 
voluntat d’inserció social. Pròpiament es tractava de la garantia d’una “renda 
mínima”, no encaixava en la definició més incondicional de “renda bàsica”, 
però se la va denominar renda bàsica.

Arran d’ací es va començar a parlar a Espanya de rendes mínimes i de la renda 
bàsica confonent generalment tots dos termes. No és una casualitat que 
quelcom paregut ocorreguera al mateix temps a França o Alemanya. En la 
resta d’Espanya no va succeir, immediatament, ja que no totes les comunitats 
autònomes estan dotades de les mateixes capacitats econòmiques ni tampoc 
existia la mateixa motivació política. Encara que cal dir que a partir d’aqueix 
moment, pràcticament, totes les comunitats autònomes van anar implantant 
de forma gradual algun sistema de renda mínima, normalment, amb quanties 
molt reduïdes i amb una gran condicionalitat. Quan la condicionalitat és gran 
es pot mantindre el gasto davall, però a cost d’excloure del dret a moltes 
persones que la necessitarien.

El llarg camí de la teoria a la pràctica

Quan parlem del concepte teòric o filosòfic, de la renda bàsica, estem parlant 
de paraules molt grans, molt belles, de drets humans, del dret a l’existència. 
Seguint la lògica que si totes les persones som iguals, tenim uns drets 
equiparables, vivim en una societat on els diners és essencials per a viure 
i defenem la vida i la llibertat de tots, llavors és necessari que la comunitat 
política garantisca un suport per a cobrir eixes necessitats vitals que es 
paguen amb diners.

Hi ha gent a la qual no li agrada que parlem dels diners com quelcom 
necessari. Ben sovint em pregunten per què no parle més de la felicitat i em 
diuen que ara tot el món està preocupat pels diners. La meua resposta és 
que els diners serveixen per a comprar menjar, vestir-se, pagar l’alquiler... 
necessitats bàsiques sense les quals la major part de la gent se sent molt 
infeliç. Per descomptat, un poc de diners no garanteixx la felicitat. Només 
estableix un sòl a partir del que cadascun és lliure de sentir més necessitats 
o menys, però estem parlant només de garantir una renda que cobrisca 
necessitats bàsiques.
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La renda bàsica es proposa com un mitjà de fer efectius drets àmpliament 
reconeguts per la nostra societat. És a dir que si com a societat avançada 
se’ns plena la boca parlant de la defensa dels drets humans, caldrà posar 
els mitjans perquè eixos drets siguen efectius en la realitat. No n’hi ha prou 
amb formular la idea. Sempre hi ha qui diu que tot el món té la possibilitat 
de treballar per a poder cobrir totes eixes necessitats, que hi ha igualtat 
d’oportunitats, però això no és del tot cert. Les oportunitats no són iguals per 
a tots. De fet, totes les societats europees reconeixen que cal destinar una 
sèrie de recursos perquè eixa llibertat d’oportunitats, que empara la major 
part de les constitucions europees, estiga més pròxima a la realitat: afavorir 
l’educació, disposar de servicis sanitaris bàsics o oferir determinat tipus de 
protecció social. Tots els elements que van ser configurant durant dècades 
l’estat de benestar europeu en el qual la gent tenia una certa seguretat en la 
vida i, generalment, un treball per a tota la vida.

L’estat del benestar s’ha fet disfuncional

No obstant això, avui dia han canviat moltes coses, produïm més riquesa 
que mai, però la majoria de les ocupacions són intermitents, vivim més 
temps i tenim molts menys fills, només per posar alguns exemples de noves 
realitats que soscaven els fonaments financers de l’estat del benestar. Davant 
d’aquest tipus de canvis socials l’estructura de l’estat del benestar comença 
a ser disfuncional. Tenim problemes amb el pagament de les pensions, 
desocupació estructural, treballs temporals i molta gent que està treballant 
sense aconseguir el salari mínim que no arriba a final de mes. Eixa és la 
situació ara mateix al nostre país i en esta comunitat autònoma. I tot açò 
tenint les generacions millor preparades de tots els temps.

Una situació molt diferent que requerix formes de pensar diferents. Les 
solucions del passat ja no són efectives. I aquest és el debat que, realment, 
plantegem amb la renda bàsica de ciutadania. La primera vegada que jo vaig 
plantejar el tema, fa aproximadament 12 anys, es podia entendre l’estranyesa 
dels meus oients de llavors, però ara ja no es pot negar l’evidència. Per a 
afrontar amb èxit els nous problemes és necessari canviar les institucions de 
protecció i això no és fàcil, ja que ens obliga a fer-nos moltes preguntes i a 
repensar l’estat de benestar. Per tot l’anterior, jo sempre he parlat de la renda 
bàsica com una idea de renovació i així és com m’agradaria plantejar-la avui.

La necessitat de renovar l’estat del benestar

Segurament, quant acabe la meua intervenció tindreu més preguntes que 
respostes, però d’això es tracta. Perquè vegeu com eixes idees, que fa 12 anys 
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pareixien revolucionàries, ara s’han assentat definitivament en la societat, 
vos vaig a posar diversos exemples reveladors. Algunes de les persones més 
riques del món, cada un d’ells té cent o mil vegades el que tots nosaltres 
junts: Mark Zuckerberg; Richard Brandson, Elon Musk... estan convençuts de 
que és necessària una renda bàsica universal.

    

Són gent molt creativa, i visionària. Per exemple, Elon Musk diu que d’ací a 
10 anys és probable que se’ns prohibisca conduir cotxes privats perquè és 
quelcom molt perillós; els cotxes seran autònoms i només se’ns permetrà 
conduir un cotxe de forma humana en circuits tancats per a fer carreres o 
en camins rurales... Així serà el futur segons un dels hòmens més pròspers 
del planeta que també opina que serà necessari establir una renda bàsica 
universal. Ho diu seriosament?

De fet, la idea de la renda bàsica està sent objecte d’experimentació. La 
fundació americana GiveDirectly que compte entre els seus finançadors amb 
antics socis d’Elon Musk en PayPal i Google.org està posant en pràctica un 
experiment de verdadera renda bàsica incondicional a llarg termini a Kenya. 
És a dir, alguns milionaris estan invertint diners a finançar un experiment 
social en què se seleccionen aldees a l’atzar i a totes les famílies que viuen 
en les aldees seleccionades com experimentals els donen una renda bàsica 
durant 12 anys i a les famílies que viuen en una aldea que ix per atzar com 
a grup de control no se la donen. Durant aquestos 12 anys es va a fer un 
seguiment per a mesurar les diferències, per a veure què succeïx. Veure si 
eixa gent que rep la renda bàsica deixa de treballar o de prosperar i queden 
retardades respecte a les aldees que no reben res o al contrari la renda 
bàsica es convertix en un element que impulsa la prosperitat de les aldees 
beneficiaries. Què creeu que passarà?
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Aquestos exemples fan que ens sorgisquen moltes preguntes: per què esta 
gent tan rica continua treballant a ple rendiment? Els milionaris no deixen de 
treballar per molt que tinguen. Per què la gent hauria de conformar-se amb 
una renda bàsica i perdre l’interés de viure millor? Segurament és cert que si 
la gent rebera una renda bàsica podria tindre menys interés a fer determinats 
treballs, llevat que se’ls pagara més, però llavors caldrà veure quins tipus 
de treballs són eixos que la gent ja no voldria fer. Els treballs que la gent 
no voldria fer serien de tipus creatiu, productiu, dels que realitzen com a 
persona? Evidentment, la garantia d’una renda bàsica podria tindre impactes 
importants en l’estructura del mercat laboral. Potser haurien de pujar els 
salaris dels que fan treballs que ningú vol fer.

Perquè el mercat funcione és necessari redistribuir

Anem a per un altre exemple. Tots coneixeu el Monopoly. Un joc en què hi 
ha guanyadors i perdedors. En què consisteix? Es tracta d’una replica, molt 
simplificada, de com funciona el capitalisme amb llibertat de mercat. Tots 
els jugadors comencen amb la mateixa quantitat de bitllets. Però el que 
succeeix sempre en el joc és que la sort i la intel·ligència fan que un jugador 
aconseguisca en un moment donat més avantatges que els altres. I a partir 
d’ací, la sort està tirada. El joc es pot fer prou llarg, però ja resulta molt avorrit 
perquè qui aconsegueix un avantatge inicial continua acumulant més i el 
joc acaba quan els jugadors que van perdent es farten de perdre. És un joc 
descarnat que reflecteix el que pot succeir en la vida real sense mecanismes 
de redistribució.

Este resultat es produïx sempre perquè en el Monopoly, com en el capitalisme, 
a mesura que un jugador va acumulant propietats i diners, el seu avantatge 
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es multiplica de manera sistemàtica i la resta tendix a quedar exclòs. Com 
s’arregla açò? Com fem perquè el joc continue? Si la quantitat de diners és 
fixa només cap redistribuir de forma sistemàtica una part dels recursos. Les 
societats de benestar europeu tenen per això un component redistributiu 
perquè es mantinga el sistema. El creixement econòmic també ajuda, ja 
que quan el pastís és més gran és més fàcil de repartir de manera que tots 
guanyen, encara que siga d’una manera desigual. Si hi ha creixement és més 
fàcil aconseguir que els perdedors del joc es conformen.

M’agradaria aclarir que jo estic a favor del sistema de lliure mercat, pense 
que no hi ha una alternativa millor, però em sembla evident que perquè 
funcione bé, sense generar conflictes irreconciliables, és necessari introduir 
alguna regla de distribució que ajude a mantindre-ho. Així, la renda bàsica 
de ciutadania pot veure’s com la institució més senzilla per a garantir que 
el sistema de lliure mercat continue funcionant, entre altres raons, perquè 
els avanços tecnològics faran que molta gent no trobe treballs prou bé 
remunerats, com ja està succeint. Llavors cal anar veient com resoldre el 
problema.

Al meu entendre, la renda bàsica serà part de la solució, encara que no és la 
resposta per a tots els problemes. Ja que només és una quantitat modesta 
de diners i fan falta moltes més coses perquè la gent tinga un estat de 
benestar com la sanitat o l’educació. Per exemple, al nostre país hi ha un 
consens entorn de la sanitat, educació pública, la jubilació o determinades 
cobertures per accident o incapacitat. Estos són drets que ningú qüestiona, 
però cal reconéixer que encara així, en la situació actual, comença a haver-hi 
buits que este sistema de protecció tradicional no cobreix. En la Comunitat 
Valenciana hi ha, aproximadament, 400.000 persones que estan en una 
situació de pobresa severa i exclusió social evident.

La renda bàsica i la idea de justícia social

Si admetem que la renda bàsica de ciutadania podria tancar, almenys en 
teoria, la bretxa de la pobresa hem de fer-nos una sèrie de preguntes. La 
garantia de la renda bàsica és justa? És just que algú reba una renda a canvi 
de res? És just que es reba de forma incondicional només pel fet de viure en 
una comunitat? I en el cas que siga justa, seria econòmicament viable? La 
podem finançar? I si és justament i econòmicament viable, seria sostenible 
políticament? Perquè perquè funcione també ha de ser políticament 
sostenible, ha de ser un tema que es fonamente en un consens polític bàsic 
perquè es puga mantindre en el temps. I de quina quantitat estem parlant?
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Com veieu és un concepte teòric relativament senzill, però que genera 
moltes preguntes quan pensem a portar-ho a la pràctica, així que intentarem 
contestar a algunes d’estes qüestions, encara que és impossible respondre 
a totes elles. En tot cas, és important seguir fent-se preguntes per a pensar 
i avançar. Aquesta és una idea tan polièdrica que sempre queden qüestions 
obertes.

Així que comencem parlant d’ètica. Per a això em vaig a referir a un experiment 
mental que va inventar John Rawls. Es tracta d’un mètode per a superar la 
nostra subjectivitat. La que, a l’hora de jutjar, ens fa decantar-nos pel sí o el 
no, depenent de si estem més prop de pagar impostos per a sufragar eixa 
renda o de percebre-la com a beneficiaris. Rawls proposa triar sota un vel 
d’ignorància. Es tracta del següent: valorar la justícia d’un sistema social sense 
saber quina posició ocuparàs en aqueix sistema social, com si no saberes com 
i on has nascut. És a dir que no saps si seràs ric o pobre, llest o panoli, guapo o 
lleig. On t’agradaria nàixer davall aqueix vel de la ignorància? En una societat 
igualitària o en una societat més desigual? En una societat en què tots som 
iguals o en una societat que prime als que més s’esforcen, on uns guanyen 
en conseqüència més que altres? En quin tipus de societat m’agradaria a mi 
nàixer? La resposta de Rawls és que seria preferible una societat en què tots 
tingueren garantit participar de forma igualitària en els recursos bàsics, però 
al mateix temps es recompensara adequadament als que més contribuïxen 
al benestar social. Podem dir, per tant, que des de l’enfocament de Rawls la 
renda bàsica, en tant que forma de garantir un mínim de recursos igual per 
a tots, és defendible des del punt de vista ètic, com a institució bàsica d’una 
societat amb justícia distributiva.

Viabilitat econòmica de la renda bàsica

És econòmicament viable la renda bàsica? Si fem una simple multiplicació 
eix una xifra molt gran i llavors sembla que no hi ha d’on traure tants diners. 
Però si quan Bismark va introduir a Alemanya el concepte de seguretat social 
s’hagueren fet aqueix compte, no tindríem seguretat social avui en dia. 
Encara que la situació ha canviat molt i l’esperança de vida era molt més curta. 
Actualment, només les pensions representen a Espanya més del deu per cent 
del PIB. Això significa que es van a acabar les pensions? No es van a acabar 
les pensions, s’adaptaran. Molts països ja estan fent ajustos respecte d’això. 
El disseny fiscal permet anar fent ajustos fins a fer-ho possible. És cert que 
estem parlant d’una quantitat de diners molt gran, però està perfectament 
dins de les possibilitats econòmiques de la nostra societat, una altra cosa 
és que es vullga fer o que no es vullga fer i, per descomptat, hi ha molts 
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detalls que són importants perquè la renda arribe a tots els que la necessiten 
i perquè es puga mantindre financerament en el temps.

A més, este tipus de reformes no es poden fer de colp. Es requereix una 
transició pas a pas i establir prioritats. Per exemple, començar per les famílies 
amb xiquets en situació de pobresa o pels treballadors pobres que no arriben 
al mínim. De fet, els nous partits, per a diferenciar-se, estan proposant idees 
que són innovadores a Espanya, però ja s’han provat amb èxit en el context 
d’Europa i dels Estats Units. Per exemple, als Estats Units, més del 50% 
dels estats tenen un impost negatiu sobre la renda que en alguns llocs és 
francament quantiós per a suplementar els salaris dels treballadors de renda 
baixa. I molts dels països europeus tenen sistemes de garantia de rendes 
mínimes prou potents. No arriben a ser una renda bàsica incondicional, però 
aconseguixen de manera prou efectiva a la major part de la població que 
la necessita i, per descomptat, la fracció de població que viu en situació de 
pobresa severa a Europa és prou més reduïda que a Espanya.

Sostenibilitat política i social

És social i políticament sostenible? D’això parlaré de seguida. Però abans 
m’agradaria dir que a Espanya tenim un problema seriós de falta de 
qualitat política. No solament dels polítics, sinó, sobretot, dels ciutadans. 
És necessària una població millor informada i que prenga decisions amb 
coneixement de causa. Cada vegada que es parla en les tertúlies de ràdio o 
televisió de la renda bàsica veig molt desconeixement, es defensen posicions 
sense fonament i sense documentació prèvia. Mentre no es millore la cultura 
política de la ciutadania entorn del que és la política social i com funciona, és 
difícil que avancem.

Per posar exemples: la llei de la dependència. Està molt bé, es reconeix aqueix 
dret. És un problema que existeix i en altres països europeus ja la tenen des 
de fa temps. Ací s’implanta la llei, però després no hi ha fons per a pagar-la, 
ni s’ha plantejat com, ni se sap gestionar i passen els anys i ningú es planteja 
en quina mesura està funcionant i si tal vegada cal canviar alguna cosa. Es va 
fer una llei, però el problema de la dependència continua estant ací, sense 
resoldre.

Respecte a la renda bàsica o renda d’inserció, acaba d’eixir una llei bastant 
completa a la Comunitat Valenciana, però en la qual no es diu d’on eixirà 
els diners. És veritat que es reconeix un dret, que s’han fixat uns terminis 
d’entrada en vigor relativament lents, però, fins i tot així, serà molt complicat 
que amb els recursos que té aquesta comunitat autònoma se li puga donar 
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suport. Perquè les eines de disseny fiscal que són necessàries per a dotar 
d’un pressupost suficient a aquesta la llei no existeixen per a les comunitats 
autònomes, de moment. I més prompte que tard sorgiran els problemes. 
Que no està mal si ens posa en el camí de buscar solucions, però la qüestió és 
que una llei, per si mateixa, no soluciona res, cal veure com serà l’aplicació i 
avaluar l’efecte real sobre la gent que hauria de beneficiar-se d’ella. 

Ahora, como vemos, a medida que vamos avanzando en el análisis de cómo 
garantizar en la práctica una renta básica de ciudadanía, el problema parece 
cada vez más difícil y complicado de resolver. Es una idea muy bonita en 
teoría, pero la práctica es otra cosa porque surgen muchas dificultades. 
Pero no pasa nada, cada problema tiene al menos una solución. Y siendo 
conscientes de las dificultades quizá nos inclinaremos por intentar hacer 
una transición poco a poco y bien. De hecho, un cambio inmediato no sería 
recomendable, porque implantar la renta básica de ciudadanía a las bravas 
tendría consecuencias disfuncionales que podrían generar más oposición 
que apoyo y obligar a revertir el proceso.

Ara, com veiem, a mesura que anem avançant en l’anàlisi de com garantir en 
la pràctica una renda bàsica de ciutadania, el problema sembla cada vegada 
més difícil i complicat de resoldre. És una idea molt bonica en teoria, però la 
pràctica és una altra cosa perquè sorgeixen moltes dificultats. Però no passa 
res, cada problema té almenys una solució. I sent conscients de les dificultats 
potser ens inclinarem per intentar fer una transició a poc a poc i bé. De fet, 
un canvi immediat no seria recomanable, perquè implantar la renda bàsica 
de ciutadania a les braves tindria conseqüències disfuncionals que podrien 
generar més oposició que suport i obligar a revertir el procés.

Detalls importants

De quina quantitat estem parlant? La quantitat necessària per a viure és 
variable en funció de cada comunitat, però crec que si no som capaços de 
fer una societat en la qual es garantisca la supervivència econòmica de la 
població, no li done cent anys a aquest món i potser tampoc cinquanta. 
Vull dir, que al meu entendre ens juguem la supervivència del planeta, de 
la societat democràtica i dels drets humans, així de senzill. Hem de trobar 
la manera que la gent tinga garantida la supervivència o si no em tem que 
desapareixerem com a espècie civilitzada.

Però els detalls també són importants a l’hora de definir una quantitat. Per 
exemple, la llei de la Comunitat Valenciana, estableix el mínim en relació al 
salari mínim interprofessional. Però aquesta referència porta una sèrie de 
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problemes. Un de fonamental és que la fixació del salari mínim no depén 
d’aquesta comunitat autònoma, i per tant els qui fixen en la pràctica la 
quantia de la renda valenciana d’inclusió. Una altra manera d’estipular una 
quantitat podria ser mitjançant una estimació tècnica o estadística de les 
necessitats bàsiques. Però llavors la quantitat fluctuaria en funció d’algun 
índex de preus, que també és imprevisible. A més, si la quantia es decideix 
i gestiona de forma autonòmica pot passar que, com de fet succeeix ja, al 
País Basc la renda de garantia siga bastant superior al d’altres comunitats. 
Catalunya ofereix un sistema de garantia molt més baix que el País Basc i no 
és que siga molt més pobra, s’ha decidit políticament així. Ara a la Comunitat 
Valenciana acabem de decidir que siga més alt que el de Catalunya, però no 
tenim ni la mateixa renda ni la mateixa capacitat de moviments. Per a superar 
aquestes dificultats el lògic seria que hi haguera un mínim garantit en tota 
Espanya i partir d’ací. Tan bon punt cada comunitat puga ajustar-ho a l’alça 
amb els seus propis recursos.

Un altre detall fonamental és el de si es pren com a referència per a aquesta 
renda a l’individu o a la unitat familiar. S’ha demostrat empíricament que les 
unitats familiars són més eficients econòmicament, però no podem deixar 
fora de l’escala a la gent que està sola.  Llavors què fem? Al País Basc, ho 
han resolt estipulant un tram de renda bàsica individual pura i, després, un 
altre tram per llar, per a compensar. Llavors, ajuda al fet que la despesa siga 
més eficient. Seguint amb aquesta qüestió, es planteja una nova pregunta: 
s’estipula la mateixa quantitat per a un adult que per a un xiquet? Sobre 
aquest tema, dir que a França, Alemanya i molts països nòrdics ja existeix 
una prestació universal a la infància. Ací no n’hi ha, però segurament hauria 
d’haver-la, alguns diran que això és incentivar la natalitat, però jo crec que 
és compensar una miqueta als herois que s’atreveixen a tindre fills hui dia 
a Espanya. I no sempre cal mirar als països més desenvolupats, ara s’estan 
duent a terme programes d’ajuda a la infància en països com Brasil que estan 
condicionades simplement al fet que els pares porten als xiquets a l’escola i 
els vacunen.

Com es pot finançar?

Sempre que parlem de finançar una prestació social, el primer que se’ns 
ocorre és pensar a finançar-la amb impostos, però no és l’únic recurs que 
podem usar. Prenc com a exemple les pensions, com es poden garantir? En 
alguns llocs el que s’està fent és, a més de les cotitzacions dels treballadors 
que funcionen com un impost, crear un fons d’inversió perpetu que va 
generant una renda. Aquest fons pot invertir-se en part en deute públic de 
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l’Estat i els interessos que paga l’Estat serien la renda amb la qual es pot 
pagar als beneficiaris del fons (ja siguen pensionistes o beneficiaris de la 
renda bàsica). El fons també podria invertir en altres productes financers 
rendibles com a bons de països estables, o en grans empreses solvents, per 
a generar una renda. Aquest fons hauria d’estar regulat de tal manera que 
cap govern puga liquidar-ho o modificar-ho substancialment sense un gran 
acord polític. No es tracta d’una teoria. Per exemple, l’estat d’Alaska va crear 
un fons independent en el qual s’inverteixen part dels recursos provinents 
del petroli i amb la rendibilitat d’aqueix fons es paga una quantitat de renda 
bàsica anual a tots els residents a Alaska. És evident que és un lloc peculiar 
que segurament no es pot prendre com a model per a altres llocs, però és 
interessant. Alguna cosa semblança estan fent a Noruega per a garantir les 
pensions. Allí també tenen petroli i saben que no durarà per sempre. Així que 
estan construint un fons de capital i és amb la rendibilitat d’aqueix fons amb 
el que s’estan complementant les pensions, sense incrementar els impostos. 
Son idees que demostren que el finançament no té per què vindre només 
dels impostos; igual que no té per què provindre de l’impost sobre la renda, 
perquè hi ha altres impostos com l’IVA que poden funcionar també. 

Un altre detall important per al debat és si la renda bàsica ha de substituir 
o complementar a altres prestacions, o en quina mesura ha de fer-ho. En 
realitat, hi ha infinitat de maneres de finançar una renda bàsica. Fins i tot 
si pensem en els impostos es poden ajustar de manera que aqueixa renda 
bàsica estiga garantida per a tots amb un cost assumible. Perquè els qui 
realment rebrien aqueixa renda bàsica com un ingrés serien únicament els 
qui ara no fan la declaració de la renda, per a la resta seria un ajust fiscal. 
I la gestió es podria automatitzar introduint l’obligació per a tots de fer la 
declaració de renda, de manera que per a alguns suposaria rebre una renda 
en comptes de pagar impostos. I si tinguérem un banc públic on aquesta gent 
poguera obrir un compte en comptes d’haver d’anar a un privat, tot podria 
ser molt transparent i senzill. I l’Estat podria tindre coneixement d’aqueixos 
comptes que serien transparents per al fisc. Vull dir que hi ha reformes que 
són molt senzilles, no costen diners i poden ajudar molt a la transparència 
fiscal i millorar enormement l’agilitat en la gestió de mitjanes com la garantia 
d’una renda bàsica.

Només un dret o pot portar deures associats?

Un debat, molt important, és el dels possibles deures de ciutadania implícits, 
que cal pensar, haurien d’estar associats a la garantia de la renda bàsica. Si 
els qui reben aqueixa renda bàsica incondicional es conformen amb aqueix 
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poquet i volen viure així, no passa res. Segurament, la immensa majoria 
de la gent aspirarà a més i voldran tindre una vida activa, que no ha de 
ser necessàriament activitat laboral remunerada ja que pot haver-hi altres 
activitats són socialment útils i productives. La realitat és que no hi ha una 
correlació exacta entre l’activitat remunerada i la utilitat que es produeix 
socialment i econòmicament. De fet existeixen activitats remunerades, i fins 
i tot molt bé remunerades, que no porten associada una clara utilitat social 
o que són clarament pernicioses. Llavors, per què no confiar a priori que 
la gent siga madura i lliure per a triar la seua manera de vida? No podem 
entrar a jutjar si està ben o mal el que cada ciutadà vulga fer amb la seua vida 
particular. Ara bé, el contracte social té dues parts. Si acceptem els drets que 
ens proporciona formar part d’una comunitat, llavors cal acceptar també les 
obligacions. Cal complir les lleis, pagar els impostos, respectar la llibertat i 
drets privats de les altres persones, inclòs el respecte de la propietat privada i 
els béns públics... És exigible un nivell elevat de transparència i un rendiment 
de comptes dels responsables de la gestió… Aquest tipus d’exigència pot ser 
un obstacle difícil de superar per als polítics i els ciutadans d’un país com 
Espanya. Ací, hem avançant molt quant a l’exigència d’ètica, en la política, en 
els negocis, en les organitzacions i en la societat, però encara cal dur a terme 
importants millores perquè una majoria social accepte amb naturalitat les 
exigències d’ètica política i transparència fiscal que serien necessàries per 
a sostindre en el temps un sistema de renda bàsica. I és que resulta més 
senzill defensar el dret que acceptar les obligacions ciutadanes implícites. 
Per exemple, ara mateix, un xicotet furt, normalment, queda impune. Jo 
trenque un fanal i si sóc insolvent, no passa res. I si un lampista m’arregla un 
desguàs li pague sense IVA i no passa res. Potser, si tens una renda bàsica, et 
podem exigir que pagues el fanal que era una mica de tots i reduir al mínim 
els pagaments en diners en metàl·lic. Estaria bé? Hi ha diferents opinions 
sobre aquest tema. És necessari trobar un acord del que és raonable en 
cada comunitat política. Per això, jo preferisc parlar de renda bàsica de 
ciutadania, millor que de renda bàsica universal que resulta massa abstracte. 
És important parlar de quins són els drets i deures que volem assumir en una 
societat concreta, hui ací, i arribar a un consens raonable. 

Viabilitat política

Perquè la renda bàsica de ciutadania puga ser una realitat és necessari que 
s’aplique igual en cada comunitat, realista des del punt econòmic, anar 
posant els mitjans perquè s’implante i marcant les prioritats perquè es puga 
finançar. A més, és important que aqueix finançament no falle, que estiga al 
marge de les fluctuacions de l’economia. I, respecte a la viabilitat econòmica, 
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hem de fer que aqueixa reforma també ens ajude a ser cada vegada més rics 
i, per tant, puguem garantir-la en el futur i fins i tot millorar les quanties.

Ja sembla molt difícil portar-la a la pràctica i encara queda analitzar la viabilitat 
política de la renda bàsica. Existeixen diferents tipus de viabilitat en aquest 
sentit: una viabilitat estratègica, institucional, psicològica i de comportament. 
La primera es refereix al fet que els partits polítics consideren que la mesura 
és bona electoralment parlant. Si pensen que els donarà vots, la portaran 
en els seus programes electorals i faran d’ella un senyal d’identitat. En el cas 
de la segona, parlem que el dret a la renda bàsica s’institucionalitze de tal 
manera que cap partit polític s’atrevisca a tocar-ho, pot ajustar-ho, però que 
llevar-ho estiga fora de tot dubte. Com és el cas de la pensions, que tenen 
tal consens social que és impossible que qualsevol partit pretenga llevar-
les. La viabilitat psicològica es refereix a la percepció emocional de valors 
ètics dels ciutadans que han de votar a favor d’aquest tipus de mesura en les 
eleccions. D’això s’aprofiten els enemics de la renda bàsica, que la plantegen 
com pagar-li a gent per no fer res; no obstant això, no és així. I, a més, tenim 
la viabilitat de comportament que es refereix als canvis que, en aquest sentit, 
la gent tindria en rebre la renda bàsica. Si resulta que una part important 
de la gent que paga impostos relacionats amb el treball deixa de treballar, 
baixaria la recaptació i comprometria la sostenibilitat. Tenim motius per a 
pensar que no seria així, però fins que no s’implante no ho saps. Hi ha dos 
exemples clars, quasi experimentals, que argumenten a favor de la viabilitat 
de comportament: el Cuponazo o el sou Nescafé… S’ha estudiat com canvia 
la vida de la gent que rep com a premi un sou de 3000 euros durant la resta 
de la seua vida. El resultat és que quasi ningú deixa de treballar per que 
li toque aquest tipus de loteria. I no parlem d’una renda bàsica, sinó d’un 
sou molt superior. Sí que es donen casos de canvi de treball, de reducció de 
jornada, d’emprendre negocis. La gent canvia coses i també hi ha alguna gent 
que es divorcia. Que potser aqueixa és una de les motivacions del sou de 
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Nescafé. Per associació d’idees, hi ha gent que considera que seria negativa 
la renda bàsica perquè augmentaria els divorcis, sense contemplar com 
a positiu el fet que algunes dones deixen d’acceptar situacions de coacció 
perquè, de sobte, tenen la capacitat per a triar com volen viure. Recordem 
que garantir un mínim de llibertat per a triar és la finalitat última de la 
renda bàsica. La renda bàsica no és un concepte tipus barra lliure, no es 
tracta de consumir sense pagar el preu, té més que veure amb la llibertat de 
premsa, d’expressió, amb la llibertat de triar en qualsevol esfera de la vida.  

Podem imaginar altres formes de finançament més creatives

Per a acabar, després d’exposar tantes dificultats per a portar la renda 
bàsica a la pràctica, m’agradaria llançar una mica d’esperança. L’any 2003, 
en la Universitat Politècnica de València vam imaginar com podríem fer un 
experiment de renda bàsica des de la iniciativa privada, per a dur-la a terme 
en una xicoteta comunitat, cooperativa o ONG. Es tractava de generar una 
moneda virtual com a mitjà d’intercanvi i iniciar l’experiment com un joc. Seria 
alguna cosa com el Monopoli, però amb moneda electrònica, béns i serveis 
reals i un senzill sistema de redistribució acceptable per tots els membres del 
club. L’únic problema amb el qual ens vam trobar va ser de tipus tècnic. No 
és fàcil garantir la transparència i la no falsificació d’una moneda virtual. Això 
ho va resoldre, en 2008, algú que utilitza el pseudònim de Stoshi Nakamoto, 
mitjançant el que va dir tecnologia de cadena de blocs (Blockchain) i va donar 
a conéixer la solució llançant el Bitcoin. Resolt el problema tècnic, és qüestió 
de temps que sorgisquen iniciatives d’experimentació privada de sistemes 
de renda bàsica ja siga des d’una associació o una gran empresa. I més 
sabent que hi ha uns quants milionaris que estan a favor d’aquesta mesura. 
De fet, ja està ocorrent. Hi ha en marxa experiments d’iniciativa privada en 
països pobres i també a Califòrnia, en Silicon Valley, on hi ha una agrupació 
d’empreses que està fent experiments d’aquest tipus. Es tracta de projectes 
nous que estan duent-se a terme des de fa menys de dos anys.

He parlat de moltes dificultats pràctiques, però m’agradaria acabar dient 
que em sent francament optimista i amb moltes ganes continuar treballant 
en aquesta direcció. El que semblava una utopia fa una dècada, a poc a 
poc, es va obrint pas. El concepte s’anirà afermant fins que, en un moment 
donat, els partits polítics es veuran obligats a portar la renda bàsica en els 
seus programes electorals, si no volen que uns altres els guanyen la partida. 
Ara, a partir dels molts experiments que els seus resultats prompte anirem 
coneixent, el debat es farà més realista i crec que podrem avançar per 
aquest camí cap a la garantia d’una renda bàsica de ciutadania per a totes les 
persones d’aquest planeta. Moltes gràcies.
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En primer lloc, bona vesprada a tots i gràcies a la Fundació ÉTNOR per aquesta 
invitació i per donar-me l’oportunitat d’exposar, des del meu punt de vista, 
què signifiquen, què són i què fem pels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible en Baleària

Per a nosaltres els ODS han sigut un descobriment i una immensa oportunitat. 
L’any 2010, ens adherim al Pacte Mundial i comencem a mesurar-nos, 
a través dels nostres informes de sostenibilitat, amb els criteris del GRI. 
Part, per tant, del que contenen hui els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, ja ho treballàvem i executant en la nostra empresa. Però el 
gran descobriment que fem amb aquests nous objectius, que com sabeu 
substitueixen als anteriors Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni, ho 
puc resumir molt ràpidament en tres conceptes. El primer és la inclusió. Un 
terme que ha de formar i forma part de l’ADN de tota la meua companyia i 
que té un significat molt ampli: igualtat de gènere, justícia social i educació 
per a tots. El segon és la defensa del planeta i el motiu principal de la meua 
intervenció hui. Després, el creixement econòmic sostenible tanca aquests 
tres fonaments bàsics. Crec que en aquests eixos es concentra tot On està la 
novetat? Fonamentalment en el tercer. La solidaritat, la fraternitat o l’ajuda al 
proïsme són valors molt importants, però impossibles de dur a terme si no hi 
ha creixement econòmic sostenible. Sense creixement econòmic sostenible 
no podem aspirar a un món millor que és el que pretenen els ODS. 

Aqueix creixement econòmic sostenible pansa per la incorporació de la 
digitalització, la intel·ligència artificial o el big data. En definitiva, la innovació 
que permetrà que puguem, de manera sostenible, créixer econòmicament i 
generar recursos suficients per a resoldre els problemes del món. I ací juguen 
un paper decisiu les empreses. Així ens ho va comptar, al setembre de 2015, 
Ban Ki Moon en la presentació de l’Agenda 2030, juntament amb Mark 
Zuckerberg. 

Els ODS com una gran oportunitat de futur

Els ODS són una grandíssima conjuntura que hem de convertir en part del 
nostre propòsit transcendental com empreses. Els grans projectes i les grans 
empreses en aquest món han avançat i s’han desenvolupat gràcies a que han 
existit objectius que transcendeixen més enllà del material. En la biografia 
de qualsevol persona que haja desenvolupat un gran projecte vàlid per 
a la societat, des del punt de vista social i econòmic, podem comprovar el 
necessari que és disposar d’objectius transcendents. 
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Nosaltres ens dediquem al transport marítim, una activitat mil·lenària que 
en el Mediterrani va contribuir a generar el que és hui la nostra civilització. 
Ens dediquem a facilitar la lliure circulació de mercaderies, béns, persones, 
coneixement i cultura. Amb el que aconseguim fomentar el creixement, el 
desenvolupament i la prosperitat. En conseqüència, contribuïm al benestar 
dels ciutadans. Aquest és el nostre propòsit transcendental, del que formen 
part els ODS. 

Com diu Domingo Garcia Marzá, les coses s’han de fer bé per convicció, 
conveniència i coacció. La convicció té a veure amb l’educació, amb els 
valors en els quals s’ha format un, però, fonamentalment, és una manera de 
sentir-se bé. Qualsevol ésser humà es sent bé generant ocupació, resolent 
problemes, afavorint la cultura o l’esport.  Nosaltres ens sentim bé facilitant 
el transport ràpid, fiable, econòmic i de qualitat. Fer les coses b i fer el bé és 
una forma de sentir-se bé. I ho fem, també, perquè ens convé ja que fer les 
coses bé és rendible, com ens diu Adela Cortina. Però fer-les bé i que siguen 
rendibles en una empresa com la nostra, amb inversions en la construcció 
dels vaixells que amortitzen als vint o quaranta anys —si és una concessió 
d’una estació marítima—, significa preocupar-te, i molt, del futur. Tenim un 
interés tremend en què és el que passarà i què serà del món. Ens preocupem 
per comptar amb un entorn estable, econòmica, social i políticament, que 
afavorisca la seguretat jurídica, la igualtat de gènere i oportunitats. Per això, 
estem condemnats com a empresa a ser sostenibles —a pensar en el futur—, 
si volem ser competitius. Perquè el món ha de ser estable, política, econòmica 
i socialment per a qualsevol que pose el seu capital, obstinació i treball en 
un projecte a llarg termini. I aquesta estabilitat ve donada, precisament, pel 
benestar que volem per al nostre entorn. Per a aconseguir-ho, l’empresa no 
té més camí que ser èticament responsable. Ha de fer les coses ben i evitar 
les que estan malament. I per això, els ODS són una gran oportunitat.

En aquest sentit, també és important la coacció. Des de l’Administració 
Pública, que és la garant d’aqueixa estabilitat que necessitem, s’han de dur 
a terme els mecanismes de coacció necessaris per a garantir una seguretat 
jurídica adequada que construïsca l’entorn propiciatori per a aqueix 
creixement econòmic tan necessari per a acabar amb els problemes del 
món. És necessari fer justícia i permetre la lliure competència i la igualtat 
d’oportunitats. Sense aquests mecanismes, tindrem moltes dificultats per a 
treballar en la línia correcta i arribar a compliments raonables dels ODS.

És la solució dels reptes ambientals un avantatge competitiu?

Respecte a la pregunta clau d’aquesta sessió que ara ens ocupa, la meua 
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resposta és afirmativa. Em recolzaré en algunes accions que estem duent a 
terme i que serveixen d’exemple perquè són rendibles i estan alineades amb 
el marc jurídic previst per les administracions competents. 

En primer lloc, posaré tres exemples d’accions directes. La primera és aposta 
pel GNL en les noves construccions o en les remotorizaciones de la nostra 
flota. Dirigida a augmentar la nostra ecoeficiència; el control i seguiment de 
l’Índex d’Ecoeficiència de Baleària (IEB). Això ens permet treballar amb els 
nostres clients en la reducció de la petjada de carboni i aconseguir la seua 
fidelització. També en aquesta línia està el projecte Pangea que explicaré 
més endavant. En segon lloc, són moltes les accions de sensibilització que 
realitzem. Destacaria el programa Xpedicionaria dirigit als alumnes dels 
centres escolars dels territoris en els quals operem i en el qual han participat 
milers d’ells perquè descobrisquen els vaixells com un dels mitjans de 
transport més ecoeficient. Aquest programa desperta l’interés dels xiquets 
per la riquesa ambiental del nostre Mediterrani i la seua importància  
(Menorca com a reserva de la Biosfera, albirament de cetacis, etc.). També 
participen en tallers de bones pràctiques ambientals reconeixent-nos com 
una empresa compromesa amb el medi ambient. També duem a terme 
accions de sensibilització a través de la web, de la nostra revista o dels 
mitjans de comunicació interns. I finalment, estan les accions de formació 
a través de la nostra escola, l’EdEB (Escola d’empresa de Baleària). En tots 
els programes de formació, com els PdP (Persones que dirigeixen Persones) 
o els PMI (Programa de Millora Interna), per a cuiners o per als empleats de 
les nostres botigues, estan presents els ODS i es busca l’aplicació d’aquests 
objectius. S’intenta conscienciar i incorporar les metes a les pràctiques diàries 
perquè estem convençuts que són oportunitats que es tradueixen en un gran 
avantatge competitiu.

Quatre vaixells, quatre ODS 

En aquest intent d’incorporar els ODS a la nostra pràctica diària, parlaré 
d’un projecte en concret, que ja he esmentat i que hem desenvolupat al 
llarg d’aquests dos últims anys. Es diu Pangea. Va haver-hi un moment en el 
qual vam veure la necessitat de desenvolupar vaixells més sostenibles des 
de diversos punts de vista: el mediambiental, les necessitats dels nostres 
clients, el consum i l’energia solar. Construïm quatre vaixells iguals per 
a atendre el trànsit entre Eivissa i Formentera. Els hem posat el nom dels 
quatre elements —els que originàriament, segons els clàssics, conformaven 
el món—, amb el prefix eco: Ecoaqua, Ecoterra, Ecoaire i Ecolux. Cada vaixell 
tracta de representar un objectiu de desenvolupament sostenible, un article 
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del Codi Ètic Mundial i un valor associat als nostres grups d’interés. Ecoterra 
representa el nostre compromís amb la societat i amb els residents d’Eivissa 
i Formentera. Realitzarà accions per a inspirar-los el valor de l’hospitalitat, 
tenint com a referència l’ODS 11: ciutats i comunitats sostenibles.  Ecoaqua 
és el responsable de transmetre el nostre compromís amb  el medi ambient, 
educant als passatgers en la sostenibilitat com s’explicita en l’ODS 13: acció 
pel clima. Ecoaire està compromés amb els turistes i clients, amb el valor 
de la inclusió i la tolerància i amb l’ODS 12 dirigit a la producció i consum 
responsable. Finalment, està Ecolux, compromés amb els treballadors i el 
valor de la professionalitat. Directament, relacionat amb l’ODS 8, ja que 
aposta pel treball decent i el creixement econòmic. 

Aquests vaixells seran plataformes de difusió des d’on es llançaran programes 
destinats a la sensibilització en el marc d’una destinació de turisme sostenible i 
sota els criteris dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i del Codi Ètic 
Mundial. D’aquesta manera, estem difonent, sensibilitzant i formant. Amb 
el convenciment que és la forma més efectiva d’estar més prop dels nostres 
clients i de la societat. El que es tradueix, estem segurs, en què aconseguirem 
que més passatgers es traslladen entre les destinacions d’Eivissa i Formentera. 

Aquesta és una de les moltes accions que duem a terme i un exemple clar 
que la innovació aplicada als reptes ambientals es converteix en un avantatge 
competitiu, al mateix temps que els ODS s’estenen a tots els àmbits de la 
nostra empresa. Moltes gràcies.
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En Leroy Merlin apostem per construir un negoci que integre l’impacte a 
llarg termini de la nostra activitat. Això va quedar latent l’any 2010, quan 
preguntarem als nostres col·laboradors quins tipus d’empresa volien formar 
i la seua resposta va ser una empresa responsable. D’aquesta inquietud i 
del suport de la Direcció de la companyia, van sorgir les bases de la nostra 
estratègia de RSE que implica a totes les àrees de l’empresa i s’integra en la 
nostra línia de negoci.

En aquest marc, ens acostem als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de forma natural perquè estan en línia amb el que pensem i amb el que 
pensen els nostres grups d’interés, i això es reflecteix també en el nostre nou 
Marc de RSE 2017-2021, el lema del qual és: Donem vida a un hàbitat millor.

El nostre paper en la consecució dels ODS es basa en fer més sostenible la 
vida de les persones en les seues llars, tant pels productes que consumen 
com per l’ús que els donen. Des d’un enfocament d’operació responsable 
quant a la nostra activitat.

Productes per a una llar més sostenible

Per a Leroy Merlin oferir productes més sostenibles i adaptats a les necessitats 
dels nostres clients és un tema estratègic. Hui dia, no solament ens avaluen 
per la qualitat dels nostres productes i serveis, sinó també pel nostre 
compromís amb la societat i per la responsabilitat i eficiència amb la qual 
desenvolupem els nostres negocis. Els consumidors busquen empatizar amb 
les marques a través dels seus valors i sentir-se identificats amb la visió de la 
companyia. Busquen una marca amb un comportament ètic i que mantinga 
un compromís clar i sincer amb les persones i el medi ambient.

En l’actualitat, el 80% dels espanyols tria una marca en funció d’altres valors 
més enllà de la qualitat o el preu. Segons l’Estudi Marca amb Valors, un 
58% dels enquestats estaria disposat a pagar més per una marca amb un 
comportament ètic enfront d’altres similars. Quasi la meitat (48%) evitaria 
comprar una marca que no compleix amb les seues obligacions fiscals i quasi 
un 60% prefereixen una marca que respecte el medi ambient, es preocupe 
per aspectes socials o que cuide als seus treballadors.

En aquesta línia, en Leroy Merlin posem a la disposició dels nostres clients 
més de 74.000 referències que componen la gamma Eco Opcions. Aquests 
productes  ajuden a estalviar aigua i energia, tindre una llar sana, aprofitar 
les energies renovables i respectar els boscos. A més, han sigut validats 
per ECODES (Fundació Ecologia i Desenvolupament), reconeixent la seua 
contribució al medi ambient. Les Eco Opcions són molt valorades pels nostres 
consumidors i suposen ja el 18,3% de les vendes anuals de la companyia.
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També en la Comunitat de Leroy Merlin s’ofereixen multitud de consells per a 
desenvolupar comportaments que impulsen els beneficis de les Eco Opcions. 
Així mateix, des de l’any 2017, comptem amb l’aplicació digital (leroymerlin.
es/testeficienciaenergetica)  que permet conéixer de forma gratuïta la 
qualificació energètica aproximada dels habitatges i  facilita solucions per a 
reduir el consum de recursos i millorar l’eficiència energètica en la llar.

A més, contribuïm a fer més circular la vida diària de la societat: cada objecte 
reparat amb els nostres subministraments, cada casa que reformem o fins 
i tot cada creació artesana realitzada amb materials o eines de les nostres 
botigues són un pas avant cap a un model de consum més sostenible.

Conscienciació ambiental i consum responsable

Creiem que cada persona pot contribuir a la protecció del planeta en el seu 
dia a dia i per això fomentem, mitjançant la formació i la conscienciació 
ambiental, comportaments respectuosos amb el medi ambient en la llar. 
Dins d’aquesta línia destaquen dues accions: el Programa Fes-ho Verd i el 
Moviment Som L’Arrel.

Fes-ho Verd

El programa Fes-ho Verd té com a objectiu sensibilitzar des de la infància 
sobre la importància d’adoptar hàbits sostenibles i respectuosos amb el medi 
ambient i està dirigit a alumnes de 3r a 6é d’educació primària.

Aquest programa es divideix en dues fases: tallers de sostenibilitat i el concurs 
escolar Fes-ho Verd. En els tallers, col·laboradors voluntaris imparteixen 
tallers formatius per a conscienciar i fomentar conductes sostenibles i 
respectuoses amb el medi ambient. Fins al moment, s’ha arribat a més de 
18.000 xiquets de tota Espanya. Pel que fa al concurs escolar Fes-ho Verd, 
els alumnes presenten idees per a millorar un espai del seu entorn i els  
guanyadors obtenen una plaça al campus Herois de l’hàbitat.

Aquestes accions es complementen amb una web (hazloverde.es) des de la 
qual és possible descarregar materials didàctics adaptats a les necessitats 
educatives de diferents edats.

Som L’Arrel

Aquest és un moviment sorgit del Marc RSE de Leroy Merlin, en el qual 
200.000 xiquets i xiquetes de tota Espanya s’han unit per a crear un manifest 
amb l’objectiu que les seues propostes siguen tingudes en compte per al 
compliment dels ODS.
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Aquest projecte té oberta una petició digital de signatures a través d’una 
pàgina web (www.somoslaraiz.com) perquè els adults se sumeixen a la 
iniciativa. Aquestes propostes es presentaran, al costat de les signatures 
recollides, davant el Ministeri per a la Transició Ecològica.

Som L’Arrel també compta amb el suport i col·laboració de diverses ONG i 
entitats socials: Llogarets Infantils, #COMPANIES4SDGs, Copade, ECODES, 
Ecoembes, Fundació Empresa i Clima, Fundació Global Nature, FSC España, 
Fundació Vida Sostenible, Voluntariat i Estratègia i WWF Espanya.

Amb aquesta iniciativa els xiquets es converteixen en els millors ambaixadors 
del medi ambient, cridant l’atenció dels adults perquè adopten hàbits 
sostenibles. Sens dubte, un pas més per a avançar en la conscienciació 
mediambiental.

Botigues amb menor impacte ambiental

Finalment, un altre dels nostres reptes ambientals és reduir l’impacte 
ambiental de la nostra activitat, les nostres 76 botigues i la nostra cadena 
logística.

En aquesta línia, hem creat l’Estàndard de Construcció Sostenible que 
inclou mesures d’eficiència, tant en els materials de la construcció com en 
l’explotació i el consum energètic diaris de les nostres botigues (Per exemple, 
amb sistemes de recuperació activa de calor, producció d’energia fotovoltaica, 
il·luminació 100% LED, etc.). Aquest estàndard s’aplica en les noves obertures, 
ampliacions i remodelacions de botigues i es revisa i amplia anualment amb 
noves tecnologies i tècniques constructives. També treballem per la reducció 
i segregació de residus, impulsant el reciclatge i l’economia circular.

Quant a la cadena logística, Leroy Merlin Espanya s’ha adherit a la iniciativa 
Lligen&Green, impulsada a Espanya per AECOC, i que busca reduir, en cinc 
anys, un 20% de les emissions de la cadena logística. A tot això s’afig que 
enguany inaugurarem la nova Plataforma logística de Meco que compte amb 
la certificació Llegiu Platinum, el màxim reconeixement internacional per a 
edificis sostenibles.

Oportunitats i aliances

Pensem que les empreses tenen en el desenvolupament sostenible noves 
oportunitats de negoci que han d’identificar i aprofitar (noves línies de 
negoci, atracció de talent, reducció de cost, fidelització de clients, etc.). No 
fer res serà una opció costosa per a les empreses, perquè la competitivitat 
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cada vegada estarà més lligada a la capacitat de responsabilitzar-se del paper 
que juguem en la societat.

El repte està a convertir uns objectius globals, com els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’ONU, en accions empresarials concretes 
i tangibles. Per a aconseguir-ho les aliances són claus, és necessària la 
implicació de tots, tant dels propis col·laboradors de les companyies com 
d’altres empreses i entitats.

De cara al futur, en Leroy Merlin continuarem apostant per la sostenibilitat i 
els ODS per a construir a un model de consum i comportament responsable 
que porte un hàbitat millor per a les generacions presents i futures.
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Introducció

Moltíssimes gràcies per haver-me invitat a participar en el Seminari Permanent 
d’Ètica Econòmica i Empresarial. El plaer que em causa estar ací no és que siga 
indescriptible, es pot descriure i és molt gran. Tenia moltes ganes de conéixer-
vos personalment (permeteu-me que vos tutege) , de conéixer la Fundació 
ÉTNOR. No la coneixia fins que vaig ser invitat a participar en el vostre seminari, 
fa ja uns quants mesos. Immediatament vaig goglear, i, des de llavors, he anat 
veient regularment les vostres activitats. L’objectiu és l’ètica, la responsabilitat 
en la conducta dels negocis, de les activitats societàries o de les organitzacions. 
Quelcom fonamental. Vos anime a seguir en eixa línia i si puc fer quelcom, 
m’encantaria col·laborar. Estic convençut de que esta serà la quinta essència 
del que necessita aquest segle, complicat com tots, per a continuar avançant.

Si no heu fet encara un seminari dedicat al canvi generacional, vos anime a 
fer-ho, és apassionant i és més necessari que mai, justament, quan s’estan 
donant les circumstàncies lligades a la longevitat sobre les quals parlaré 
immediatament. Una de les paraules que ressonarà contínuament en la meua 
intervenció.

LA-PARAULA-QUE-COMENÇA-PER-E

Una altra de les paraules a què al·ludiré, i entre ja en matèria, és la-
paraula-que-comença-per-e. Perdoneu-me el joc de paraules, però quan els 
anglosaxons, sobretot els americans, volen dir una paraula malsonant, parlen 
de la lletra per la qual comença, the x-word, diuen. Tot el món entén el que 
significa, però la seua bona educació no queda en dubte. Perquè jo faré el 
mateix i, a més, la diré ara amb totes les lletres: envelliment. No tornaré a 
pronunciar-la perquè m’he conjurat --un conveni amb el meu geni del llum, 
que si la dic tres vegades seguides, em desplome.

Així que procuraré no dir-la, no m’agrada, és una paraula lletja. Els clàssics 
deien: nomina sunt omnia. Els noms són presagis. I si els noms estan mal triats, 
els presagis no seran bons. De manera que parlant, constantment, d’allò que 
descriu la-paraula-que-comença-per-e, estem presagiant un futur que no és 
bo, no el futur, sinó la forma de veure-ho, la forma de descriure-ho avui.

Jubilació i sostenibilitat

Jubilació i sostenibilitat en el segle XXI, d’açó parlaré ací. Sostenibilitat de 
les pensions, sostenibilitat financera i econòmica d’eixos compromisos que 
el sistema contrau amb els que han estat cotitzant, durant dècades, per a 
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aconseguir una pensió. Ja veurem quin tipus de pensió aconseguixen. Perquè si 
recordeu les manifestacions de fa unes setmanes en les grans artèries i places 
de les principals ciutats espanyoles i tracteu d’enfocar aquells cartells que es 
veien, alguns d’ells deien: “La Seguretat Social ens roba”; o “Quiero que em 
tornen el que he cotitzat” o “Porte tota la meua vida treballant”. Doncs bé, 
parlant de sostenibilitat, entre altres qüestions, la Seguretat Social espanyola 
és una de les més generoses del món, a pesar que existixen avui milions de 
pensions molt baixes. Tot té les seues explicacions i les seues raons i espere 
anar abordant-lo a poc a poc.

La meua vocació per les pensions va començar en els anys 80, quan vaig llegir 
un article d’un demògraf americà, Nathan Keyfitz. Em va encantar i em vaig 
dir: jo vull dedicar-me a açò. En eixe text estava l’essència de la demografia, 
sota el meu punt de vista. No és, per descomptat, açó que descriu la-paraula-
que-comença per-e, ni són els xiquets, ni les xiquetes, és quelcom encara 
més portentós i després en parlarem. 

“ES PENSIONS SÓN UN GRAN COMPACTE SOCIAL, COM PUGAN 
SER-HO ELS DINERS O LA DEMOCRACI”

També em vull referir al balanç de recursos i necessitats en el cicle vital, ací ja 
comencem a evocar les pensions. Que són els recursos per a la supervivència 
durant la jubilació que ens aporta un sistema de pensions, fonamentalment, 
a la majoria. Generalment, un sistema públic que hem construït entre tots 
i en el que tots hem de veure un compacte social que ens vincula, inclús 
generacionalment: quelcom en el que tenim fe, creiem i acceptem. Com els 
diners o un club de fútbol... fins que deixem de creure en ell. açó és també 
la Seguretat Social, un conjunt de valors, de creences que ens guien i ens 
mobilitzen, encara que a vegades discrepem. Un compacte social també és 
la Democràcia.

Reinventar la Seguretat Social

Les pensions no són més que un dels mecanismes que hem inventat, i hi ha 
molts, i potser no siga ja el millor, ara com ara, per a recuperar l’esforç que 
hem anat atresorant mentres podíem realitzar-ho, en les nostres edats laborals. 
En elles, en principi, tots creiem i per al pagament de les quals aportem 
l’equivalent al 11% de PIB cada any al nostre país. Uns 115.000 milions d’euros 
que es repartixen immediatament entre els pensionistes, que ho mereixen i 
necessiten. I ací hi ha dos criteris: mèrit i necessitat.
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És evident que tenim problemes, bàsicament, de sostenibilitat i suficiència, 
per a continuar pagant les pensions, cada mes, amb aquestos recursos. La 
sostenibilitat compromet la suficiència i al revés. Són dos termes que van units 
i però que no tenen per què ser dilemáticos

I arribats a aquest punt... què significa reinventar la Seguretat Social? Tots els 
dies estem reinventant coses gràcies a les noves tecnologies. Per exemple, 
aplicant la tecnologia blockchain virtualment a qualsevol activitat. Amb esta 
tecnologia no hi ha manera de falsificar res, per açó, un diria, hi ha tantes 
resistències a implantar-ho, perquè no es pot falsificar res i de tot queda traça. 
És un sistema en què tot és transparent. Amb el big data, per exemple, en 
algun lloc del món sabrien el que jo estic fent ara. Sabrien amb un 99% de 
probabilitats que estic fent una conferència ací i ara. Qualsevol que tinga estes 
tecnologies, sap on estic i què faig amb paràmetres d’espai i temps. Amb les 
coordenades GPS exactes i tal volta, inclús, sàpia de què estic parlant perquè 
podrien tindre, a través del meu smartphone, una completa radiografia de les 
meues temàtiques i hàbits professionals.

“LA REINVENCIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL ÉS NECESSÀRIA 
PERQUÈ EN 100 ANYS, L’EDAT DE JUBUILACIÓN NO HI HA 

CAMBIADO”

Reinventar la Seguretat Social és també possible amb tecnologia i sense ella. És 
necessari, a més, perquè a pesar de reformes contínues des del seu establiment 
en tots els països en la primera mitat del segle XX, seguix ancorada en una sèrie 
de paràmetres centenaris. Com l’edat de jubilació, que es compadeix malament 
amb l’avanç de l’esperança de vida durant tot el segle passat, mentres que 
l’esperança de vida s’ha duplicat en tots els països avançats.

Tendències demogràfiques i necessitat de solucions innovadores

Seguim amb la demografia. En el gràfic següent, es mostren les corbes de 
supervivència històriques de la població espanyola. Ha passat més d’un 
segle. En 1900, la mortaldat infantil era horrible, més del 30% dels nascuts 
no arribaven als cinc anys. Com es va solucionar? Amb polítiques de salut 
pública, ni tan sols es van necessitar vacunes, que també, només higiene 
bàsica perquè la mortaldat infantil començara a disminuir. També s’ha duplicat 
l’esperança de vida en un segle, aproximadament. Augmenta l’esperança de 
vida i disminuïxen els naixements. Aquesta és la tendència, Però no avancem 
esdeveniments futurs.
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La Seguretat Social en 1900 ja existia en alguns països, s’havia inventat en la 
Prússia del canceller Von Bismarck, en la dècada de 1880. Quan es va crear, era 
un bon negoci, només captava cotitzacions dels treballadors i pagava poques 
pensions. Era com una caixa d’informàtics en els anys seixanta del segle passat. 
Ara ja hi ha prou informàtics jubilats, en els anys seixanta no hi havia cap. De 
manera, que la Seguretat Social en inici era un règim molt sostenible, però avui 
arriba als 65 anys més del 90% d’una generació que, a més, viu com mitjana 
22 anys més. És més, per cada persona de 65 anys que es mor als 66, hi ha 
una altra que viu fins més dels 100.

Tot el que augmenta ara l’esperança de vida, no obstant açó, s’afig a les edats 
no productives, a diferència del que va ocórrer durant tot el segle XX. el que 
detrau recursos per al cicle vital en compte d’afegir-los. Així que, mentres no 
alcem la tirànica barrera dels 65 anys, invertint l’equació, l’única solució per a 
mantindre les pensions és pagar més.

No tenim un problema amb les pensions perquè no naixen més xiquets. No 
és cert i, a més, no serveix de res aquesta forma de pensar. Cal tindre els fills 
que es desitgen per a la nostra felicitat i, sobretot, per a la seua, però no per a 
pagar les pensions. Açò és flac favor que ens fem i els fem, entre altres coses, 
perquè li l’haurem de retornar multiplicat amb les actuals fórmules del sistema. 
Per descomptat, un pèssim negoci. Introduir més gent en un sistema deficitari, 
afegiria més dèficit a l’equació. Una falsa solució, quan la verdadera la tenim 
a mà: augmentar l’edat productiva de les persones.
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Una altra perspectiva és pensar que els números que veiem ens acosten a 
eixa paraula que no vull pronunciar i que comença per “e”, però no és així. En 
1900, només arribava als 65 el 26,18% d’una generació i els que quedaven, 
sobrevivien 9,1 anys. Avui no obstant això, eixe 26,18% d’una generació típica 
arriba als 91 anys i als 81 anys encara queden 9,1 anys de vida. És evident que, 
en l’actualitat, quan als 56 anys queden encara 22 anys de vida, no es pot 
adjectivar com majors a les persones que arriben a la dita edat (el 90% d’una 
generació, com es deia) .

Açò no significa que jo, ara, diga que cal jubilar-se avui entre els 80 i els 90 
anys. Sinó que estic plantejant una qüestió: què és ser major? A partir de quina 
edat s’és major avui?

Per què es va inventar la Seguretat Social? La va inventar Otto Von Bismarck 
perquè volia contenir a la socialdemocracia europea, que quasi quatre 
dècades després de la publicació del Manifest Comunista estava en ple furor 
revolucionari davant les espantoses condicions de vida del proletariat i el declivi 
de les classes mitjanes. Així que la Seguretat Social va nàixer, exactament, per 
açò i, també, per a millorar les condicions dels treballadors. Llavors, ja es 
parlava de necessitats mínimes per a viure.

El temps, recurs bàsic

En aquest context, la longevitat avança a un ritme de dos mesos i mitjà 
per any que passa. Cada any la vida ens fa un regal de dos mesos i mitjà 
en termes mitjans. Aquesta és la conseqüència dels bons sistemes de salut, 
millors estils de vida, etc. Tenint en compte que també es tarda cada vegada 
més a iniciar la vida productiva i que les carreres laborals són cada vegada 
més curtes i accidentades, una solució complementària, a la qual ofereix la 
Seguretat Social, és anar acumulant a poc a poc un capital, però llavors ens 
trobem amb el problema de la seua desacumulació. Ací és on fallen les entitats 
proveïdores d’aquest tipus de productes per a la jubilació. Hi ha una gamma 
àmplia, raonablement eficient, encara que alguns productes tenen comissions 
molt cares o problemes d’escàs mercat i, per tant, emmalalteixen de falta 
de competència de mercat que no acaba de funcionar.o que no acaba de 
funcionar. 

Encara que el problema més greu, com deia, és la desacumulació. A voltes, fins 
i tot, és molt costosa. I és un problema mundial. Hi ha moltíssim que innovar. 
L’esfera financera de l’economia és la contrapartida absolutament necessària 
d’una economia real, si no estaríem en l’Edat Mitjana, (mal)vivint del bescamvi. 
Els estalvis durant la vida laboral cal instrumentar-los financerament i amb la 
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inestimable ajuda de la tècnica asseguradora, que permet mutualizar un risc 
tan complex com el de longevitat.

Però hi ha quelcom millor que l’estalvi, i en la gestió del qual pot ajudar molt 
la tecnologia: el temps. Un recurs fabulós, tots tenim temps, especialment 
els jóvens, i si ho utilitzem productivament, ho convertim en diners. Ja hi ha 
bancs de temps. No passarà molt de temps fins que vegem bancs de temps 
tan grans i tan eficients com les actuals entitats financeres perquè el temps 
és el recursos bàsic, també per als majors.

Els 65 anys és l’edat de jubilació que va establir Otto Von Bismarck, quan 
l’esperança de vida no arribava als 40 anys. L’edat de jubilació avui és la 
mateixa, inclús un poc menor, molta gent es jubila a Europa als 60 anys, i a 
Espanya l’edat mitjana efectiva de jubilació és de 64 anys, quan l’esperança 
de vida al nàixer supera els 80 anys i als 65 anys s’estén durant altres 20 més. 
Ací està, certament, el problema de les pensions, no en la natalitat, sinó en 
la longevitat, però en realitat en la resistència a fer avançar l’edat de jubilació 
amb l’esperança de vida.

Els jóvens, els nostres fills, els nostres néts, viuran entre 110 i 120 anys. Aubrey 
de Grey, un biomèdic angloamericà, diu que la persona que ha de viure 1000 
anys ha nascut ja. Per consegüent, si tu viuràs 1000 anys, no et jubiles als 65, 
perquè et quedarien més de 900 anys de vida i ningú et va pagar tots eixos 
anys.

Als 12 anys de la jubilació, la Seguretat Social ja ha tornat totes les cotitzacions 
realitzades. A més, de pagar el doble que el que cada un ha cotitzat, els 
treballadors i els seus ocupadors. I cada any que passa és pitjor perquè vivim 
més. La pensió mínima, per euro cotitzat, és la màxima, i al revés. El nostre 
sistema no és contributiu, té una formula de pensions complicadísima, fins 
al punt que si l’analitzeu amb detall, no apareix el tipus de cotització en cap 
lloc. De manera que a Espanya podria ser el 0%, el 50% o el 100% i la pensió 
resultant de la fórmula seria la mateixa. L’única forma de fer-la contributiva 
és lligar el que es percep una vegada jubilat al que es cotitza, no a les bases 
per les quals s’ha cotitzat.

Açò sí, com hi ha moltes pensions molt reduïdes, a les pensions més baixes 
se’ls podria afegir un complement de renda, no de pensió, per a no matar 
l’incentiu a cotitzar i tindre carreres laborals el més llargues possible. Per a 
estabilitzar el sistema de pensions necessitem un factor de sostenibilitat més 
agressiu que el que entra en vigor l’any que ve (per 2019, ara suspés aquest 
termini) . Per a això és important saber què s’està fent en altres països. Per 
exemple, la fórmula de compatibilitat d’ingressos per treball i pensió que jo 
he convingut amb la Seguretat Social: la figura de la “Jubilació Activa” que és 
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molt interessant i poc coneguda. Es renuncia a la mitat de la pensió i, a més, 
es paguen cotitzacions de solidaritat i a canvi pots treballar sense límit.

Un altre tema a revisar és el de les pensions de supervivència, més 
específicament les de viudetat. En molts països, aquesta prestació no és 
vitalícia, sinó que s’assigna un capital de pagament únic determinat, o com 
a màxim, 12 o 24 mensualitats. A més, tal com estan plantejades ara, hi ha 
un greuge comparatiu, per als amics de la igualtat, respecte de les persones 
fadrines, que paguen les mateixes cotitzacions i mai causaran una pensió de 
viudetat i, damunt, viuen menys que els emparellats. A més, si tens 45 anys 
o menys i estàs treballant, necessitaràs aquesta pensió en el futur, quan ja 
causaràs la teua pròpia pensió de jubilació? O, pitjor encara, si parlem de 
desigualtat, el fet increïble de que els pobres paguen una part de les seues 
pensions als rics perquè aquells viuen uns pocs anys menys que estos. Hi ha 
una heterogeneïtat prou disfuncional, quan no palmàriament injusta.

Al fil de l’anterior, també cal assenyalar que els hòmens paguem les pensions 
de les dones perquè vivim uns quants anys menys. De manera, que no està bé 
que se li tire en cara a la Seguretat Social espanyola que discrimina les dones, 
al contrari és molt justa, tracta per igual a tot el món, tot euro que entra en el 
sistema és igualment reconegut i recompensat, inclús més per a les pensions 
més baixes. De manera que la responsabilitat que hi haja pensions baixes entre 
les dones no és de la Seguretat Social.

Noves formes d’ocupació i un bon sistema d’educació

Un altre factor a tindre en compte són les noves formes d’ocupació que 
verdaderament angoixen: mal remunerades, temporals, precàries. Tinc 
l’esperança, perquè sóc optimista, de que siga un estadi problemàtic del que 
queda per vindre i siga més favorable: un sistema laboral més flexible, amb 
més autonomia del treball i major qualitat del mateix de la mà de la revolució 
digital.

A mi no m’agrada parlar del futur del treball, sinó del treball del futur. La 
literatura acadèmica és cada vegada més optimista respecte a què els robots 
portaran moltes i molt bones ocupacions, però clar eixes ocupacions vindran de 
la mà de la formació i l’educació. Saben que, a Espanya, tenim un dels millors 
sistemes de sanitat del món, dels tres o quatre millors. Doncs bé, si este fora 
tan roín com el nostre sistema educatiu, ara estaríem un pas més enllà de la 
UCI. El sistema educatiu espanyol és tan roín que ens té en la mort laboral: o 
subempleats o en desocupació o amb salaris insuficients. L’educació millorarà 
el dia que s’acabe el monopoli de l’emissió (i demanda) de títols (estem a punt 
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d’aconseguir-ho després del que ha succeït amb la URJC) . És inexplicable el 
respecte que tenen les empreses pels títols oficials. Quan jo veig candidats 
a llocs de treball, no sòl fixar-me primer en el seu currículum acadèmic, sinó 
en la lluentor dels seus ulls i, després, en el de les seues sabates. Una mica 
de presència, però la justa. Després, els escolte parlar, en castellà i en anglès. 
L’important és que siga bó en el seu treball, no el seu títol.

Un sistema de pensions flexible

De manera que com deia abans, tot desemboca que sense sostenibilitat la 
suficiència és impossible. És preferible una pensió que siga segura, encara 
que no siga la que m’agradaria. El sistema actual ens dóna pensions vitalícies 
que no són rendes vitalícies perquè estan mal calculades. Seria molt millor un 
sistema mixt per etapes. Amb un marge molt flexible per a l’edat de jubilació, 
que cadascun calcule el que li va a quedar i cerque complements, fins que la 
Seguretat Social intervinga, com sempre ho ha fet, assegurant la gran edat, que 
avui ja no són els 65 anys. Si açò fóra el discurs Inaugural de John F. Kennedy, 
jo diria: no us pregunteu, conciutadans, què és el que la Seguretat Social pot 
fer per vosaltres, més aviat pregunteu-vos què podeu fer vosaltres per la 
Seguretat Social.

La gent es creu que les pensions són com segurs d’incendi; que pagues una 
xicoteta cosina a l’any i si se’t crema la casa la reposen el seu valor al 100%. Però 
quan se’t crema la casa no és la companyia d’assegurances la que paga, sinó 
els altres assegurats als que no se’ls ha cremat la casa, que són la majoria, amb 
les seues cosines igualment insignificants. Eixa és la mutualización i, també, 
l’essència de la Seguretat Social. Encara que les pensions no poden provindre 
de cotitzacions insignificants perquè afronten el risc que sobrevisquem més 
enllà dels 65 anys, la probabilitat del qual és del 90%, per la qual cosa no 
podem pagar cosines insignificants, hem d’estalviar molt, no hi ha un altre fet. 
Per això hem d’acabar amb la barrera dels 65 anys per a la jubilació. 

Per a acabar, cal dir que no pot ser que tinguem a la meitat de la joventut 
treballant 16 hores al dia o aturats. Així, els jóvens no tenen temps de 
reproduir-se com bonament desitgen, no tenen temps per a pensar a formar 
una llar. En els països nòrdics i ja a Espanya, comença a proliferar la idea 
de subvencionar el lloguer perquè els jóvens formen el seu llar. A més, els 
treballadors han de formar-se sense parar.

D’altra banda, els treballadors estalvien en forma de rajoles i ciment, comprant 
apartaments en llocs inversemblants, que es van a assecar o es van a inundar 
i les seues cases no valdran res. I jo crec que els robots no ens van a llevar 
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ocupació, però si arribara el cas, hem de buscar accions de companyies 
robotitzades per a aconseguir els dividends que reemplaçaren els nostres 
salaris, de manera que en compte d’estalviar en rajoles hem de començar a 
estalviar en robots. Peter Drucker, un guru de la literatura del management 
als Estats Units, va predir que per a 1978, els Estats Units serien socialistes 
perquè els fons de pensions estaven adquirint totes les accions de les grans 
companyies americanes. Es va equivocar i, segurament, jo també m’equivoque, 
però té la seua lògica que estalviem en empreses digitals, en empreses líders, 
en grans empreses del segle XXI.

Així que, treballem mentres podem acumulant actius i drets de jubilació, 
liqüem eixos actius per a la jubilació per mitjà de productes decents, dels que 
necessitem una bona oferta i adquirim fluxos de renda i de servicis vitalicis, 
ben calculats, perquè arribarà un moment en què serà més valuós que ens 
facen companyia o que ens cuiden, que rebre uns mil o dos mil euros al mes.

Els responsables polítics han de regular les pensions amb visió de 
futur, fomentant l’emergència de proveïdors competitius de pensions 
complementàries. Reguladors i proveïdors han d’entendre millor el nou cicle 
vital dels individus, i acompanyar-los amb productes eficients. Cal innovar amb 
la idea d’honestedat en la ment. En oberta competència, amb productes bons, 
honestos i transparents, que complementen en peu d’igualtat un nou i flexible 
sistema de pensions de Seguretat Social. Moltes gràcies.
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Moltes gràcies, sabeu que Adela és una persona molt generosa i compartiré 
la meua gratitud cap a ella per la invitació que em va fer. És la tercera vegada 
que sóc hoste de ÉTNOR. Una Fundació que és molt important i amb la qual 
em complemente a la perfecció.

El tema d’aquesta presentació és la relació entre l’ètica i les finances. Començaré 
amb una premissa d’ordre general. Com sabem, nosaltres vivim en aquest 
període històric que es diu la segona gran transformació. La primera va ser 
descrita per l’antropòleg i sociòleg, Karl Polanyi, en el seu llibre publicat en 
1944, La gran transformació. Dedicat a la primera i segona revolució industrial. 
La primera, en la segona part de 1700, a Anglaterra; i la segona, a la fi de 
1800, a Alemanya. Ell descriu en aquest llibre, un dels més importants de la 
cultura occidental, el naixement del capitalisme. L’economia de mercat existia 
abans del capitalisme. Comença en 1400 amb la contribució del pensament 
franciscà i l’Escola de Salamanca. És interessant conéixer com Itàlia i Espanya 
contribueixen a aquest tipus d’economia i com es transforma en economia 
mercat capitalista, en la primera revolució industrial. Polanyi compte com 
va passar. Així, en l’actualitat, vivim la segona gran transformació que està 
convertint la societat moderna en postmoderna o, dit d’una altra manera, 
estem vivint la tercera i quarta revolució industrial. La tercera va començar 
a Califòrnia, Estats Units, en els anys 70 del segle passat i és la revolució de 
la informàtica. La quarta, que estem vivint actualment, va començar a l’inici 
d’aquest segle i és la revolució de les tecnologies convergents. Un terme 
tècnic. Per què es diu així? Perquè en ella convergeixen quatre tecnologies 
diferents. Quins són? Nanotecnologia, biotecnologia, informàtica i les ciències 
cognitives, l’estudi del cervell, la neurociencia.

Vivim un període extraordinari, també caracteritzat per la globalització. Un fet 
nou, encara que alguns col·legues, professors d’economia, ho neguen, diuen 
que aquest fenomen ha existit sempre, però s’equivoquen. Es confonen amb 
la internacionalització de les relacions econòmiques que sempre va existir. 
No obstant això, la globalització comença amb un acte polític. Al novembre 
de 1975, en un castell prop de París, amb el primer G-6. Els sis països més 
desenvolupats del món: Estats Units, Canadà, Anglaterra, França, Alemanya 
i Itàlia es van reunir al castell de Rambouillet. I sis caps de govern decideixen 
començar la globalització. Què la diferència de la internacionalització? La 
diferència és l’objecte de relació internacional. En la internacionalització van 
ser les coses, els béns materials, els productes. Respecte a la globalització, 
l’objecte transcendeix a les persones, els factors de producció, el treball, el 
capital i els drets humans que hui dia també són com una mercaderia que es 
pot comprar o vendre. Alguns exemples: el comerç dels òrgans humans, la 
prostitució o les migracions. I algú dirà que les migracions sempre van existir, 
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Abraham va ser el primer, com sabem, però la migració de hui és un fenomen 
diferent perquè és una activitat econòmica possible gràcies a la globalització. 

Per tant, aquest període, caracteritzat per la quarta revolució industrial i 
la globalització, desemboca en fenòmens nous. Com la financiarització de 
l’economia. Segons les últimes dades del Fons Monetari Internacional, els 
actius financers mundials són dotze vegades més grans que el Producte 
Intern Brut Mundial. Què significa això? Que les finances, no són, com en el 
passat, un instrument de l’economia real, sinó que són una fi en si mateixes. 
Tenen vida pròpia. També, és important destacar que existeixen una sèrie de 
conseqüències derivades que cal estudiar i solucionar. També falsos mites. 
Per exemple, es parla de crisi mundial per a referir-nos a la qual acabem de 
viure, però no és així, només ha afectat occident, no a orient, no és mundial. 
A més, la tesi que sostindré i a argumentar en aquesta intervenció és que 
finances i ètica no poden viure separades.

Naixement de les finances

Abans farem una mica de memòria. Quan es van crear les finances? Segons 
alguns històrics econòmics, fa 5000 anys, a Egipte. Les van inventar els 
faraons per a construir-se les piràmides. Van crear un instrument financer per 
a recollir estalvis. Després, en 1200, l’església catòlica va crear el Contractus 
Trinius, contra la usura. De fet, els primers bancs es van establir a Perusa, prop 
d’Assís, perquè San Francisco abans de morir va demanar que es resolguera 
l’assumpte dels pobres i els franciscans, en el segle següent, van crear el Mont 
de Pietat. És interessant la paraula perquè pietat està lligada al concepte de 
misericòrdia. Què havien inventat els franciscans? el Contractum Trinius, 
tres contractes en un, cada contracte per separat no és compatible amb la 
doctrina catòlica, però els tres junts determinaran que el que presta diners 
vol un interés a canvi. Tan interessant com que hui dia les finances islàmiques 
utilitzen el Contractum Trinius. D’altra banda, en 1958, naixen les finances 
modernes, quan els dos economistes, Modiliani i Miller, creen el teorema 
que porta els seus noms, pel qual van obtindre el Premi Nobel d’Economia. 

Per què no són ètiques les finances hui?

Quin és el problema? Per què hui dia hi ha problemes ètics en l’esfera de 
les finances? Per tres raons, la primera es refereix al tipus de persones que 
atrau el sector de les finances. I no ho dic jo, ho diu Richard Posner, professor 
de dret i economia, en la Universitat de Chicago. És un guru, una autoritat, 
que diu que les finances atrauen les persones més avares. Si no practiques 
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l’avarícia, no pots estar en les finances modernes. I això que aquest expert 
pertany a l’escola de Chicago, neoliberal, fundada per Fiedman, republicana 
en el sentit americà del terme per a més senyals. Però Posner també és 
intel·ligent i comprén  que el món de les finances ha canviat molt des de 
l’època dels franciscans o a Giuseppe Toniolo que va ser proclamat pel Papa 
Francesc, fa dos anys, com el primer economista sant catòlic. Professor 
d’economia de la Universitat de Pisa i banquer. No obstant això, ara ningú es 
dedica a les finances per a ajudar les famílies, als pobres o a les empreses. La 
primera llei del món de les finances actual és l’especulació. 

La segona causa dels problemes ètics de les finances actuals és la 
impersonalitat, que implica una total absència de responsabilitat. Hi ha 
una gran distància entre l’autor d’una acció i el destinatari. En aqueixa 
distància, la responsabilitat es dilueix. Això ho explica molt bé una autora 
anglesa, que coneix molt bé Adela Cortina, Philippa Foot. Les finances 
actuals es desenvolupen mitjançant relacions impersonals, on ningú coneix 
a ningú. Si es coneix a les persones amb les quals s’intercanvia els diners, 
la responsabilitat i la culpa estan presents. Si no se les coneix, aquests dos 
sentiments desapareixen. La poca personalitat significa que les relacions 
financeres hui dia són anònimes. Abans, els banquers coneixien als seus 
clients, la seua situació familiar, les seues necessitats i interessos. Hui és tot 
impersonal, a cap banc li interessa conéixer als seus clients. 

La tercera raó, és la complexitat de les finances modernes, la conseqüència 
de les quals és l’agentivitat indirecta, en anglés indirect agency. Què significa? 
Ningú coneix a fons què està passant. Són necessaris tants coneixements 
tècnics que el client que compra els actius no pot saber si és ètica l’operació 
i l’agent que li’ls ven tampoc. És un terme associat a l’anterior. No hi ha 
responsabilitat perquè ningú es planteja ni sap, amb certesa, si el que està 
fent és ètic o no. Quina és la conseqüència? Que el principi de responsabilitat 
és inaplicable. Zygmunt Bauman va escriure un llibre molt interessant sobre 
aquest tema en el qual dóna suport a aquesta tesi de falta de responsabilitat. 
Ho va demostrar la crisi, quantes persones van ser a presó? A part de Madoff, 
molt poques més. Els jutges no van ser capaços de trobar responsables. 

Com a conclusió, després d’explicar aquestes tres raons, dir que les finances 
modernes són, segons diu la doctrina social de l’església, una estructura de 
pecat. El primer que va utilitzar el terme va ser Joan Pau II, en la seua encíclica 
Sollicitudo Rei Socialis que va ser publicada l’any 1987, vint anys després 
de la famosa Populorum Progresio de Pau VI. Joan Pau II deia que el pecat 
no és només individual, sinó que hi ha estructures de pecat. Les finances 
modernes són un cas, no l’únic, però és evident que són una estructura per a 
produir el mal, encara que les persones que estan dins no són responsables, 
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aqueixa és una novetat absoluta. També es podria definir amb el terme de 
responsabilitat adiafórica. La responsabilitat de la qual no es parla.

Com establir l’ètica en les finances

Donada la situació, com se soluciona?. Com saber si alguna cosa és acceptable 
èticament o no en la finances actuals? Hi ha diferents formes de respondre 
a aquesta pregunta, de manera, que enumeraré algunes possibles solucions.

La primera és que per a alguns la diferència la marca la por a Déu. És a dir, la 
religió estableix el que és acceptable o no. Totes les religions del món tenen 
una regla d’or que diu que no faces als altres el que no volgueres que et feren 
a tu. Si s’aplicara aquesta regla, no hi hauria problemes des del punt de vista 
abstracte, però no funciona en la pràctica. Si no conec a l’altre aquesta regla 
no funciona.

Una altra forma de resoldre-ho, és aplicant el principi del ben comú. Ho va 
escriure Benet XVI en el seu Caritas in veritate, on deia que per a verificar si 
una acció és bona o dolenta, cal pensar si millorarà o perjudicar el ben comú. 
A més, aquest és un concepte universal, encara que jo no conega a l’altre, puc 
decidir, igualment, si una acció és bona o dolenta. 

D’altra banda, està el criteri moral en la llei, la fundació legal del comportament 
ètic, el que és legal està permés. Clar que hi ha coses que estan permeses 
però no són ètiques, ni morals. Per exemple, l’any 1968, en la famosa revista 
Harvard Bussiness Review, Albert Carr, va escriure un article que és el 
fonament de l’ensenyament dels negocis financers. El títol ja és interessant: 
“És ètic l’engany dels negocis financers?”. La seua tesi sosté que la legalitat 
i la rendibilitat són la mesura per a decidir si alguna cosa està permés o no 
en l’àmbit de les finances. En ella es basen els estàndards ètics dels negocis 
financers actuals, amb els quals jo no estic en absolut d’acord. Ara explique per 
què. La meua primera crítica és que el comportament legal no crea confiança 
i sense confiança no hi ha economia de mercat. La segona crítica és que la 
llei sempre arriba amb retard. I la tercera, i més important, al meu entendre, 
és que la llei és sempre fruit dels quals tenen el poder. Auctoritas non veritas 
facit legem, aquest és el principi de Hobbes. La llei mai és la conseqüència 
de la veritat. Quantes lleis es van dictar durant el nazisme? Es matava als 
jueus per llei. Tal com va succeir en el famós cas del procés Eichmann, sobre 
el qual Hannah Arendt va escriure el seu famós llibre Les banalitats del mal. 
Aquest militar va dir que va matar perquè li ho havien ordenat i era legal. Això 
desmunta la teoria que el comportament ètic ha de vindre determinat per 
la llei. La llei no sempre és la conseqüència de la veritat, és la conseqüència 
d’una xarxa d’interés. Llavors, aquesta opció no és acceptable. 
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D’altra banda, també tenim l’opció del fonament filosòfic. La filosofia moral 
al comportament ètic, derivada de tres matrius filosòfiques. La filosofia de 
les virtuts que comença amb Aristòtil, Santo Tomás i l’Escola de Salamanca; 
la filosofia deontologista de Kant i la filosofia utilitarista de Bentham. Tres 
fonts molt diferents amb criteris diferents. Tots coneixem les dues primeres, 
però explicaré la tercera, entre altres raons, perquè moltes de les situacions 
que es donen hui dia en el camp de les finances vénen determinades per ella. 
Quin és el principi bàsic de l’utilitarisme de Bentham i de John Stuart Mill? El 
conseqüèncialisme. Si una acció produeix una conseqüència positiva, des del 
punt de vista del guany, és bona. No obstant això, Kant es regeix per l’imperatiu 
categòric i Aristòtil per l’ètica de la virtut. Les tres tenen diferents criteris. Jo, 
personalment, estic a favor de l’ètica de les virtuts, però no per això deixe 
de dialogar amb els utilitaristes. El 90% dels economistes són utilitaristes. El 
primer a parlar sobre utilitarisme va ser Cesare Beccaria, en 1764, després va 
vindre Bentham en 1789. De fet, Bentham cita en el seu llibre a Beccaria i diu 
que ha aprés el concepte d’ell. Beccaria era de Milà que llavors era la capital 
financera d’Europa. No sóc l’únic al que no li agrada l’utilitarisme, encara 
que reconec que és interessant. Amartya Sen va ser el primer economista a 
escriure contra aquest corrent. Va tindre molt de coratge. 

El cas és que no existeix una única filosofia que ens puga servir de referència, 
així que necessitem buscar altres opcions, algunes també impliquen nous 
perills.

La indiferència moral

Fa dues dècades l’americà Felix Adler va crear la New York Society for Ethical 
Culture, una societat per la cultura ètica, per això aquest nou enfocament 
es diu Ethical Culture. El seu principi bàsic és el pragmatisme. Un concepte 
creat pel filòsof Peirce. Aquest corrent, encara que no té de moment molts 
adeptes, s’està desenvolupant per tot el món. També està basada en la 
behavioral ethics. Diu que les persones que treballen en l’activitat financera 
tenen una distorsió cognitiva o ceguesa motivada. Una indiferència moral 
que els fa immunes al resultat de les seues accions. Aquest corrent està basat 
en experiments, no té un fonament ontològic, com diuen els filòsofs, però 
és evident que aqueixa ceguesa existeix. Albert Bandura, una eminència 
en el camp de la psicologia, acaba de publicar un llibre anomenat Moral 
Disengagement que parla d’aqueixa estratègia cognitiva per la qual una 
persona coneix les regles ètiques, però per a justificar el seu comportament, 
busca excuses. Això s’aprecia tots els dies en els judicis per violència de gènere. 
No és acceptable matar, tots ho saben, però es busquen justificacions davant 
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el tribunal per a fer-ho. Ocorre també amb el medi ambient. Es contamina 
sabent el que s’està fent i les conseqüències, però s’explica i justifica perquè 
és necessari per a l’economia, per exemple. En el món de les finances no 
és diferent. Sé que el producte que estic venent és dolent, però obtindré 
beneficis importants amb ell i li donaré una part als pobres. Solucionat. Per 
què els rics sempre donen diners als pobres? Bandura descriu en aquest 
llibre, cas per cas, amb noms, perquè com ell diu, amb noranta anys, no el 
poden matar i ja no ha de fer carrera. Hi ha capítols sobre la Responsabilitat 
Social Empresarial increïblement interessants. Compta casos pràctics del 
que es diu moral disengagement. Aquesta és la raó per la qual aquest nou 
enfocament que es diu behavioral ethics ha de ser estudiat. 

Cultivar la llavor de l’esperança

Llavors, què es pot fer? Moltíssim. Cultivar la llavor de l’esperança. Primer, 
insistir a nivell acadèmic, l’ensenyament d’ètica ha d’estar present en 
els cursos de finances com alguna cosa essencial. Per a això cal canviar el 
sistema actual, en el qual s’aplica el principi de NOMA (Non Overlapping 
Magisterial), encunyat pel catedràtic d’Oxford, Richard Whatley. Els 
magisteris no se sobreposen. L’ètica i l’economia són parcel·les que no es 
freguen. Aquest és el principi bàsic de quasi tots els economistes en el món 
i la conseqüència pràctica és el que estem vivint. Hi ha algunes excepcions, 
per exemple, a Bolonya, jo ensenye ètica dels negocis. Ensenyar ètica als 
filòsofs és normal, però és necessari ensenyar-la també als economistes.  
En 2015, fa dos anys i mig, la Dutch Banking Association, l’associació de tots 
els bancs d’Holanda, ha introduït un jurament ètic obligat que han de fer els 
90.000 banquers del país, tots els bancs d’Holanda. Es comprometen a seguir 
huit punts relacionats amb bones pràctiques ètiques. D’altra banda, algunes 
universitats americanes, com Harvard Business School, han introduït el MBA 
oath, un altre jurament, en el Màster Business Administration, que obliga 
l’alumne a dur a terme bones pràctiques. És com el jurament hipocrático dels 
metges. Són novetats molt interessants que van en aquesta línia i que estan 
donades suport pel recent naixement a Londres dels Standard Ethics Rating. 
Un rànquing ètic que de triples E, en comptes de triples A com Moody’s. Els 
primers en el rànquing actual són Nova Zelanda, Suècia i Noruega. Aplica 
un criteri ètic basat en Enviroment Social Governance, tres paràmetres de 
base. D’altra banda, també està la xarxa ERIN (European Responsability 
Investment Network). La xarxa d’investigacions ètiques que va moure, l’any 
2016, 23 trilions de dòlars a nivell mundial. Sense anar més lluny, el Vaticà 
acaba de difondre un document en el qual afirma que les finances en si no 
són dolentes, sinó bones i necessàries, però que han de seguir principis ètics. 
Ara serà traduït a totes les llengües.
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Després de tots aquests exemples que donen esperança, conclouré dient que 
és possible canviar el rumb que ha pres el món de les finances. Per això, 
és tan important l’activitat d’organitzacions com ÉTNOR i moltes altres que 
fan, exactament, aquesta tasca. Difondre pensament i fer comprendre que és 
possible crear productes financers diferents i que el fruit de les finances ha 
de ser el ben comú.

Conclouré amb una frase del poeta indi Tagore, Premi Nobel de Literatura. 
“Si plores per haver perdut el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les 
estreles”. Vivim un període de gran transformació en el qual cal solucionar 
molts problemes, però si només ens lamentem, no veurem que hi ha 
estreles brillant que ens ajudaran a fer un món millor.  Moltes gràcies. 
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Moltes gràcies, Adela i Enrique per la vostra invitació, per portar-me de nou 
a València a l’estiu, que em porta records lluminosos de la meua infància a la 
platja de la Malva-rosa, quasi com un quadre del nostre volgut Sorolla.

D’altra banda, aquestes presentacions tan generoses tenen l’inconvenient 
que només poden produir decepció. Espere equivocar-me. 

En tot cas estic feliç per poder abordar amb tots vosaltres la situació actual 
del món i d’Europa, la situació d’Europa en el món.

I Començaré amb una cita que em sembla molt rellevant, sóc professor no 
puc evitar-ho.

Quasi al començament de L’ètica protestant, primer lliurament de la seua 
magna tetralogía sobre les religions i concepcions del món, el gran sociòleg 
alemany, Max Weber avançava una afirmació que hui és encara més actual:

“Quan un fill de la moderna civilització europea es disposa a 
investigar un problema qualsevol de la història universal, és 
inevitable i lògic que li ho plantege des del següent punt de vista: 
quina sèrie de circumstàncies han determinat que precisament 
només a Occident hagen nascut certs fenòmens culturals, 
que  semblen marcar una direcció evolutiva d’abast i validesa 
universal?” 

Aqueixos “fenòmens culturals” no són sol el capitalisme, com Weber 
indica més endavant. La racionalitat i la ciència, l’Estat i l’art, la burocràcia 
i el funcionari especialitzat, el dret formal, el Parlament, són “fenòmens 
culturals” també, propis del desenvolupament de l’Europa Occidental, i que 
han adquirit abast i validesa universal. 

Això és el que pretenc analitzar, no la UE sinó el paper històric d’Europa en 
el món, la primera (i fins al moment única) regió i cultura que ha tingut i 
continua tenint abast universal. El que ens obliga a posar-nos en un singular 
punt de vista: el que el mateix Weber deia “punt de vista històric-universal”, 
l’únic vàlid, per cert, en un món globalitzat com l’actual, en el qual totes les 
històries regionals han confluït per primera vegada en una única història 
universal. Veure el món, i a nosaltres en ell, des del punt de vista de la història 
de la humanitat. Aqueixa és la tasca intel·lectual més rellevant en aquest 
començament de segle.

Però l’objecte d’aqueixa observació és Europa, i parlar d’Europa és, 
inevitablement de la seua història i de la seua geografia. Quanta més 
ciència social estudi més em convenç de dues grans idees. D’una banda, que 
les societats, igual que els individus, són la seua història, tenen una forta 
dependència de senda i el seu passat marca clarament les opcions de futur. 
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La segona gran idea, que es remunta a Montesquieu, i fins i tot abans, a Ibn  
Jaldun, és que la història és, en bona mesura, geografia, perquè aquesta 
marca un horitzó natural de possibilitats dins del  que s’han d’adaptar les 
societats. Per dir-ho d’una altra manera, la geografia està, sempre, la història 
torna, sempre.

Fem una mica de geografia. Perquè parlar d’Europa és parlar d’un xicotet però 
complex continent format per almenys tres o quatre penínsules i algunes illes, 
situat en l’extrem occidental del continent euroasiàtic, aïllat de la resta del 
món per l’oceà Atlàntic a l’Oest, el mar Mediterrani i el desert del Sahara al 
Sud, i les estepes i tundres asiàtiques a l’est, i feblement connectat amb Àsia 
i Àfrica pel corredor dels Balcans i el Caucas. Aïllat doncs per dues fronteres, 
que continuen sent fronteres vives, la de l’Est i la del Sud, conflictives sempre, 
i de nou ara. Un continent dividit cap a dintre, però aïllat cap a fora. No és 
doncs de sorprendre que aqueix microcosmos de pobles aïllats acabara 
projectant-se pel mar cap a l’oest. 

El que ens retorna de la geografia a la història, la història de l’europeïtzació del 
món, que és el primer que em propose analitzar. Abans de passar a analitzar 
l’actual món post-europeu, que serà la segona part de la meua intervenció. 
Però un món al temps poderosament europeïtzat, que serà la tercera i última 
part d’aquesta xarrada.

Així doncs, europeïtzació del món, món post-europeu i món europeïtzat 
seran els tres rubros de la meua intervenció. Anem amb la primera.

  
L’europeïtzació del món

Fa prompte 500 anys, en 1519 un marí espanyol, basc, Juan Sebastian Elcano, 
salpava des de pals de Moguer en una flota de cinc vaixells al comandament 
de Fernando de Magallanes a la recerca d’una ruta cap a les Índies per l’oest, 
el mateix projecte frustrat de Còlon. Tres anys més tard i, després d’una gesta 
èpica, en la qual havien creuat el mar Pacífic per primera vegada (i ho havien 
nomenat així), dèsset famèlics i moribunds marins tornarien al mateix port, 
culminant així la primera volta al món. Va ser, com crec recordar que va dir 
Madariaga (parle de memòria, no he pogut trobar de nou la cita), va ser 
una gesta, una empresa (per recollir aqueix vell terme) europea, perquè en 
aqueixa flota hi havia marins portuguesos i espanyols, per descomptat, però 
també francesos, alemanys, turcs, maltesos i, per descomptat, italians, com 
Pigafetta, el cronista genovés de la gesta.

Ho porte ací a col·lació per la mateixa raó per la qual l’Institut que tinc 
l’honor de presidir porta el seu nom: perquè Elcano és una icona, un símbol 
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de la globalització, que és tant com dir de l’europeïtzació del món. Primus 
circumdedisti me, tu vas ser el primer en circunnavegarme, era el lema que 
es va inscriure en l’escut que Carles V li va atorgar a Elcano.

Si mirem qualsevol mapa del món a l’ús, veurem que en el seu centre figuren 
la península ibèrica i les illes britàniques, i el meridià zero, el de Greenwich, 
pansa per Londres tallant al sud mitjana Espanya. Això no és casual perquè la 
ciència de la geografia reprodueix ara la història, i van ser marins portuguesos, 
espanyols i britànics els qui van explorar tothom cartografiant-ho i alçant els 
seus mapes. Representacions geogràfiques que es van començar a elaborar 
des de ports coneguts cap a fora, des del conegut cap al desconegut, de 
manera que, lògicament, aqueix extrem occidental del continent euroasiàtic 
va acabar figurant en el centre de la nostra representació simbòlica del món, 
que això són els mapamundi. Europa, i per a ser més precís, l’Europa atlàntica 
i occidental, en el centre del món.

Aquelles exploracions ibèriques van ser el començament de l’europeïtzació 
del món, del que els historiadors han dit l’Era d’Europa. Ningú com el gran 
historiador britànic Toynbee ho ha expressat amb major força:

“Aquells pioners ibèrics, l’avantguarda portuguesa al voltant 
d’Àfrica fins a Goa, Malacca i Macau, i l’avantguarda castellana 
creuant l’Atlàntic fins a Mèxic i creuant el Pacific fins a Manila, 
van prestar un servei sense parangó a la Cristiandat Occidental. 
Van expandir l’horitzó i potencialment el domini de la societat 
que representaven, fins que va arribar a abraçar totes les terres 
habitables i tots els mars navegables del globus. Degut en primer 
terme a aquesta energia ibèrica, la cristiandat occidental s’ha 
desenvolupat, com el gra de llavor de mostassa de la paràbola, 
fins a arribar a ser la Gran Societat: un arbre baix les branques 
del qual totes les nacions de la Terra han vingut a acollir-se”1. 

I efectivament, liderats pels pioners ibèrics, i durant almenys 350 anys, des 
de 1550 a 1900, totes les nacions es van acollir sota aqueixa branca, i la 
història del món s’ha escrit ací a Europa, a Lisboa o L’Escorial, a Londres, 
Amsterdam, Paris, Berlín, més tard en aqueixa Europa trasplantada que són 
els Estats Units. La història d’Amèrica Llatina està en l’Arxiu d’Índies, a Sevilla, 
no a Amèrica, sinó ací, perquè ací es va escriure i des d’ací es va administrar.

Per què va ocórrer així? Va poder ser d’una altra manera? Per descomptat. Just 
al començament d’un llibre magnific, Armes, gèrmens i acer, Jared Diamond 
es preguntava justament per què Hernán Cortés havia conquistat Mèxic, i 
no havia sigut Moctezuma el conqueridor de Toledo. La resposta era sens 
dubte que les navegacions d’altura o les conquestes van ser possibles per una 
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clara superioritat tecnològica. Que van donar lloc a una immensa fertilització 
creuada de productes i d’idees en totes direccions, Un gegantesc mestissatge 
de maquinari i de programari, que va obrir les ments a l’impossible i va convidar 
a transgredir, a anar més enllà, Plus ultra, actitud sense la qual haguera sigut 
impossible la Revolució Científica del segle XVII. I va ser la tecnociència la 
que va generar la Revolució Industrial que va culminar l’expansió europea pel 
món donant origen a la gran divergència entre l’est i l’oest. 

Pot ser que hi haguera una mica més. Un observador marcià, un viatger persa, 
que haguera estudiat l’estat del món al començament del segle XV sens 
dubte haguera identificat a Xina com la regió amb major i més sofisticada 
tecnologia. Al començament del segle XV, l’eunuc Zheng duc a terme res 
menys que set grans expedicions navals al seu Oceà Occidental. Comptant 
amb fins a 1.681 naus d’alta mar, amb una eslora superior als 150 metres, en 
les quals van embarcar aproximadament unes 30.000 persones. Una gesta 
increïble. I van tornar a port. I, sorprenentment, la seua memòria va ser 
esborrada dels arxius imperials, en una acció digna d’un relat fantàstic de 
Borges. No sabem ben per què, però sí que sabem que hagueren pogut iniciar 
ells aqueixa primera globalització i, per descomptat, hagueren pogut ser ells 
els descobridors d’Amèrica. Doncs, en contra de la cita reiterada de Napoleó, 
Xina mai va dormir i poques nacions han sigut més laborioses i enginyoses.

Per què no ho van fer? No ho sabem amb certesa, però el més probable 
és que no ho van fer perquè no ho necessitaven, res els espentava a fer-
ho. Per contra, una Europa feta d’Estats competint els uns amb els altres no 
tenia alternativa. Si no ho feia Portugal, ho feia Espanya, com en la gesta de 
Magallanes-Elcano. I si no, ho faria Anglaterra, França o Holanda. 

En tot cas, va anar l’Oest i no l’Est qui va iniciar l’expansió pel món i qui va 
donar impuls a la ciència moderna en l’Anglaterra i Holanda del segle XVII. 
Probablement, com no em canse d’escriure, l’esdeveniment més important 
de la història de la humanitat, després de la invenció de l’escriptura. Sense 
ciència no hi hauria hagut tecnologia, i sense ella, sense la màquina de vapor, 
sense l’energia del carbó o del petroli, no haguérem tingut fàbriques ni 
indústria ni societat industrial ni del coneixement.

És indiscutible que la Revolució Industrial va ser l’origen vertader de la 
gran divergència entre l’Est i l’Oest, entre Occident i Orient, consolidant la 
superioritat europea. Impulsats per la tecnociència els països europeus, 
primer, i els Estats Units, després, van gaudir d’una manifesta superioritat 
en els camps de batalla, en la cultura i en l’economia, deixant molt arrere a 
la resta del món. Estimacions fiables (encara que sens dubte discutibles) ens 
mostren que si l’any 1000 Europa occidental gaudia d’una renda per capita 
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(en dòlars internacionals de 1990) d’uns 400$, i Àsia d’una altra similar de 
450$, en 1820 Europa havia saltat a 1.200$ mentre Àsia seguia prop dels 
600$. I en 1970 la renda d’Europa era de 11.000$ i la d’Àsia de 1.250$, una 
diferència d’1 a 6.  

Si ho mesurem en PIB agregat, sabem que encara al començament de la 
Revolució Industrial, cap a 1820, Xina i Índia eren el 50% del PIB mundial. 
Al començament del segle XIX, Lord MCartney, primer Ambaixador de Jorge 
III d’Anglaterra, sol·licite a l’emperador xinés obrir els seus ports al comerç 
britànic. I est li va contestar rotundament: “els xinesos no tenim la mínima 
necessitat de les manufactures britàniques”. Doncs bé, era cert. El PIB de Xina 
era llavors sis o huit vegades el de l’Imperi britànic.

Però la divergència Aquest-Oest no faria sinó engrandir-se, de manera que per 
a mediats del passat segle Xina i Índia eren poc més del 5% del PIB mundial, 
deu vegades menys que segle i mig abans. I no tant per la seua caiguda sinó 
pel creixement de la resta, el creixement d’Occident.

Així s’explica que en la Conferència de Berlín de 1884, dotze països europeus 
(però cap africà), es repartiren tota Àfrica com si fóra un botí. I així s’explica 
que al començament de la Gran Guerra, aproximadament ¾ del territori i 
de la població del món, bé eren occidentals (com Amèrica), bé estaven sota 
sobirania de països europeus.

Aquelles dates, començaments del segle XX, van anar probablement el 
moment de major expansió d’Europa sobre el Món. 

**

Prompte començaria el reflux. Tres grans països emergirien des de quasi el 
no-res per a marcar el segle XX amb la seua empremta, i només un d’ells 
era europeu. Perquè quasi al temps, en l’últim terç del segle XIX, els Estats 
Units després de la Guerra Civil (1861-1865), Japó després de la Restauració 
Meiji (1866-1869), i Alemanya després de la unificació de Bismarck (1871), 
iniciaren processos de creixement econòmic espectaculars, que seran seguits 
d’expansions territorials igualment potents. 

La Gran Guerra, una guerra per l’espai vital, va anar el primer intent de fer lloc 
en el mapa mundial a aqueixes tres noves grans potències, intent infructuós 
i erm que va alimentar, amb una pau injusta i mesquina, la Segona Guerra 
Mundial.

El resultat de les dues guerres mundials, guerres civils d’Europa, guerres civils 
d’Occident, anava a ser letal per al predomini europeu. Perquè si la Gran 
Guerra va liquidar els Imperis europeus, la segona acabaria destruint també 
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els imperis extra-europeus, i les velles potències colonials seguirien el camí 
de les primeres, Portugal i Espanya. 

Així, la descolonització que va seguir a la Segona Guerra va ser quasi total, de 
manera que si en 1945 les NNUU la formaven 45 Estats, per a 1989, abans de 
la caiguda de la Unió Soviètica, eren ja res menys que 159. S’havien multiplicat 
per tres. Va ser clarament la fi de l’hegemonia europea en el món. 

Però més important encara és comprendre que Europa, descolonitzada, 
anava a ser ella mateixa colonitzada.

Hui sabem bé que la guerra mundial la van guanyar dues potències extra-
europees, Estats Units i Rússia, per molt que Anglaterra, o fins i tot França, 
tractaren d’apropiar-se de la vitoria. I Europa va quedar dividisca en dues parts 
per un teló d’acer, cadascuna sota protectorat d’un dels vencedors. L’OTAN, 
d’una part, i el Pacte de Varsòvia, d’una altra, controlaven les destinacions 
d’Europa. Complint així al peu de la lletra la sorprenent predicció que Alexis 
de Tocqueville havia realitzat ja en 1835, un segle abans, que continua sent 
certa i que em permet citar: 

“Hi ha hui en la terra —deia Tocqueville— dos grans pobles que, 
partint de punts diferents, semblen avançar cap a la mateixa fi: 
els russos i els angloamericans. Un té per principal mitjà d’acció 
la llibertat; l’altre la servitud. El seu punt de partida és diferent i 
els seus camins diferents; no obstant això, cadascun d’ells sembla 
anomenat per un secret designi de la Provisió a tindre un dia a 
les seues mans les destinacions de mig món”.

Tocqueville va encertar. Doncs ja fora sota condicions de llibertat, o sota 
condicions de servitud, no eren els europeus els qui decidien de la una o 
de l’altra. I si mitja Europa va poder viure sota llibertat això va ser gràcies a 
la protecció d’un país extra-europeu, de la seguretat del qual i defensa hem 
sigut free-riders des de 1945. I continuem sent-ho. 

No solament el món havia passat a ser post-europeu; en certa manera la 
mateixa Europa havia passat a ser extra-europea. Parlem doncs d’aqueix món 
post-europeu, que és el nostre. 

Un món post-europeu

A partir dels anys 40 del passat segle, una de les grans figures de la brillant 
intel·lectualitat centreeuropea, el filòsof txec Jan Patocka, aclaparat pel 
drama de la guerra, el GULAG i l’Holocaust, va anar elaborant escrits varis 
publicats més tard en francés amb el títol de Europa després d’Europa2. 
En aquelles anàlisis Patocka donava testimoniatge de l’aparició d’un món 
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“post-europeu” al que cridava, amb visió quasi profètica, la “era planetària”. 
Com abans Stefan Zweig o Ernst Junger, assegurava que Europa s’havia 
“suïcidat” en dues guerres mundials, però no obstant això havia generat una 
“mundialització” d’Europa i les seues institucions en una “herència espiritual 
europea” que caldria recuperar. Europa, concloïa Patocka, havia de repensar-
se en aqueix nou món post-europeu. Una nova Europa després d’Europa, 
títol que vam voler donar a un llibre que vaig editar fa pocs anys. 

Analitzarem després aqueixa “herència espiritual” mundializada, però vegem 
abans els contorns d’aqueix món post-europeu.  

El tema, com sabem, no era nou. Ja en 1920, després de la derrota alemanya, 
Oswald Spengler publicaria el text de referència obligada: La decadència 
d’Occident.3 “L’edat de la civilització europea està acabant” assenyalava Eric 
Fischer en 1943, en plena guerra. I poc després —concretament el 16 de febrer 
de 1955— el gran historiador britànic Geoffrey Barraclough pronunciava en 
la Universitat de Liverpool una transcendental conferència titulada La fi de 
la història europea en la qual assegurava que, després de passar de l’Era 
Mediterrània a l’Era Europa, i després d’ella l’Era Atlàntica, veiem ara emergir 
una Era del Pacífic que ens força pensar el món d’una altra manera.4 Això no 
significa —continuava Barraclough— “que la història europea haja acabat”, 
per descomptat. Però si “que deixa de tindre significació històrica” i passa a 
ser una “història regional” més, ja no “la història del món”, com havia sigut 
durant els últims segles. Paraules no gaire diferents de les quals escriuria poc 
després el gran sociòleg que va ser Enrique Gómez Arboleya: “Europa... no 
es basta a si mateixa. (Però) en europeïtzar la resta del món es va col·locant 
com una individualitat entre altres individualitats”.5 

Les dècades següents anaven a confirmar els pronòstics de Barraclough i de 
Gómez Arboleya. Perquè si la descolonització va ser el primer pas, el segon ho 
van donar conjuntament la demografia i la difusió tecnològica. Detinguem-
nos un moment en aquest argument, central per a entendre la lògica del món 
contemporani.

Diuen que Comte va dir que la demografia és la destinació. No és cert; no ho 
va dir mai, és una llegenda urbana més. Però se senar e vero è ben trovato. 
Efectivament, al començament del passat segle, Europa era una mica més 
del 25% de la població del món. I encara a mitjan segle representava una 
cinquena part, una mica més del 20%. Hui s’aproxima al 7% i descendeix. I 
parlem de quantitat, no de qualitat o d’envelliment. Per què aquest descens 
brutal? L’explicació és senzilla: la humanitat ha passat d’uns 3.000 milions 
d’habitants en 1950 a més de 9.000 per a l’any 2.050. És a dir, en poc més 
d’un segle s’haurà triplicat des dels 3.000 als 9.000.
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Però tot aqueix enorme creixement s’ha donat en l’abans anomenat tercer 
món, fora de l’àrea desenvolupada. Actualment, Àsia és el 60% de la població, 
Àfrica, amb un creixement espectacular, serà prompte més d’un 20%, i tot el 
vell occident, és a dir, Europa i les dues Amèriques, serà un altre 20%. Sis 
asiàtics per cada europeu, o tres per cada occidental. I entre els vint països 
més poblats del món només hi ha un d’europeu, Alemanya. 

Aqueixa divergència demogràfica entre l’est i l’oest, entre the west and the 
rest, no tindria excessiva importància si Europa conservara el monopoli sobre 
la ciència i la tecnologia, del que va gaudir des de la revolució científica del 
segle XVII. Però ja no és així doncs, acoblada amb la divergència demogràfica 
s’ha produït una convergència tecnològica, conseqüència d’un fenomen ben 
conegut pels antropòlegs i els sociòlegs: la difusió de productes, instruments 
i maneres de pensar.

És més fàcil copiar que inventar. El segon requereix temps i esforç; el primer 
és quasi innat. 

Efectivament, en 1986, i a partir de les dades històriques d’Angus Maddison 
(que vaig comentar abans), l’economista americà William J. Baumol, en un 
important treball publicat en l’American Economic Review, va elaborar la tesi 
de la convergència de les economies obertes6. Baumol parlava (recordant 
al vell Veblen) del pes o dificultat creixent del lideratge (penalty of taking 
the lead), o (recordant a Gerschenkron i l’accelerat desenvolupament de 
l’Alemanya Guillermina de finals del XIX) dels avantatges d’arribar l’últim 
(relative backwardness). La seua idea central era que és més fàcil transferir 
innovacions que produir-les. És el que s’ha dit “l’avantatge d’arribar l’últim”: 
basta copiar al líder per a avançar ràpid. I Baumol el va poder comprovar en 
veure com les rendes per càpita dels països del G7 s’havien anat aproximant 
entre 1870 i 1970; tots van copiar als Estats Units, de manera que el gran 
diferencial de rendes inicial es va anar tancant a poc a poc i, al final, el pes 
econòmic d’un país quasi replicava el seu pes demogràfic. És el que va fer 
Japó en els anys 60 i els anomenats Tigres Asiàtics (Corea del Sud, Taiwan i 
Singapur) després. 

Doncs bé, la dada evident és que hui s’incorporen altres economies a aqueix 
mateix procés de convergència, només que a escala mundial i amb economies 
immenses

Què es copia? Tot. Baumol entenia per innovacions no solament la 
tecnologia, sinó també les bones pràctiques o les bones polítiques. Unes i 
altres innovacions (de maquinari o de programari) són, en bona mesura, béns 
públics. Primer s’apropien dels productes, ja siga el motor de combustió, els 
telèfons mòbils o el fusell d’assalt AK47 Kalashnikov; més tard, aprenen a 
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copiar-los; després. els milloren, aprenent la seua lògica. Finalment, innoven 
ells també. I el que pansa amb els productes tecnològics, amb el maquinari, 
pansa també amb els productes culturals, amb el programari. Perquè també 
es copia la comptabilitat de doble entrada, les assegurances, les hipoteques, 
els codi de comerç, el rule of law, l’Estat i, per descomptat, la racionalitat i la 
ciència. Tornaré més endavant sobre això. 

I així, a mesura que es difonen les tecnologies dures i blanes, la productivitat 
del treballador creix i convergeix també. I llavors el pes demogràfic compte. I 
molt. Perquè les potències demogràfiques esdevenen potències econòmiques 
i el pes econòmic de cada país tendeix a ajustar-se al seu pes demogràfic. 

Xina té una productivitat una mica superior al 20% de la dels Estats Units. 
Però són 1.300 milions d’habitants de manera que, mesurat en PPP,  ja en el 
2014, el seu PIB va superar al dels Estats Units, alguna cosa que el Financial 
Times anuncie en portada a cinc columnes a l’abril d’aqueix any. I el PIB de 
l’Índia ha sobrepassat ja al de Japó. I entre els vint primers països del món 
per PIB, trobem només sis europeus, Rússia inclosa, però set asiàtics, quatre 
americans i tres d’Orient Mitjà.

Però la cosa no acaba ací. Ja que les potències econòmiques prompte 
esdevenen en potències polítiques. Tenen capacitat negociadora, concedeixen 
préstecs, fan inversions, poden comprar productes naturals o manufacturats, 
importen o exporten. En els anys 90, Europa guanyava el 72% de les votacions 
en l’Assemblea General de Nacions Unides; Xina guanyava només el 49%. Però 
per a començaments d’aquest segle, Europa guanyava només 49% mentre 
Xina guanyava el 74%. Per què? Quasi la meitat dels països representats en 
l’ONU són molt xicotets, tenen menys de 5 milions d’habitants, i el seu vot és 
fàcil de comprar. Les potències econòmiques són també potències polítiques. 

L’últim salt, inevitable, és passar a ser potències militars. Però, com no fer-ho 
quan han d’assegurar els seus subministraments i les seues rutes comercials? 
Xina o l’Índia són gegantesques aspiradores de recursos de tot tipus (ja siga 
petroli, acer, ciment, coure, cotó o carn), i més si creixen a ritmes del 7% o 
més. Per Malacca circulen un 70% de les importacions de Corea del Sud, un 
60% de les de Japó i Taiwan i un 80% de les de Xina. Així, tal com va dir Tomé 
Pires, frustrat ambaixador portugués en la Xina del segle XVI, es pot dir que 
“qui posseeix Malacca té a les seues mans la gola de Xina”. De manera que 
aqueixos països emergents construeixen armades oceàniques per a assegurar 
els seus subministraments, armades que al seu torn exigeixen bases militars 
navals per a la seua aprisionament. I estan ja en la competició espacial i, per 
descomptat, en el ciberespai. 

I es tanca el cicle: la demografia esdevé en economia, aquesta política i tot 
això poder dur, poder militar.
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El resultat és una profunda alteració del centre de gravetat del món que es 
mou (tant en població com en poder polític, econòmic i militar) cap a Àsia i 
el Pacífic, marginant a Europa (i a Espanya dins d’Europa) i reorientant, tant 
Àfrica com Amèrica (Nord i Sud), cap al Pacífic. Perquè tothom,  i no solament 
els Estats Units, Europa inclosa, “pivota” cap a Àsia. 

I així, mentre el món sembla reproduir escenaris westfalians (l’expressió és 
de Kissinger), de grans potències que s’entenen com a subjectes sobirans 
sense reconéixer cap autoritat superior; la UE, per contra, ha construït un 
ordre post-modern i quasi post-històric de suma de sobiranies sotmeses a 
l’imperi de la llei. Un ordre kantià, sí, però envoltat d’un món, com sempre, 
hobbesiano. 

No ens uneix l’amor, sinó l’espante, assegurava Borges. Europa és el producte 
de l’espante de la segona guerra, l’intent d’assegurar el never more, el mai de 
la vida, l’intent d’enformar a Hobbes.

I la Unió Europea ha sigut un èxit, sens dubte el gran invent polític d’aquest 
continent després dels terribles fracassos dels totalitarismes del segle XX. Un 
èxit certificat pel fet que mai els ciutadans europeus han viscut amb major 
seguretat i menor risc de guerres o conflictes, mai han sigut més lliures ni han 
gaudit de major seguretat jurídica i respecte a les persones, ni mai han gaudit 
de major prosperitat i benestar. 

Però com deia Herman Van Rompuy en el seu discurs als joves del Col·legi de 
Bruixes sobre “Els reptes per a Europa en un món canviant”, el principal repte 
no és el risc de guerra entre nacions europees ni el d’establir la democràcia. 
“El nostre principal repte és com bregar, en tant que Europa, amb la resta del 
món. Com podem imaginar a la Unió Europa  en l’oceà geopolític? Estem tots 
en el mateix vaixell sota la mateixa bandera?”.7 

Efectivament, mentre la globalització era essencialment econòmica —
contínua van Rompuy—, es tractava d’un joc de suma positiva; tots podíem 
guanyar. Però hem entrat en una segona fase de la globalització, política tant 
com econòmica, i la política “és sobre rapports de force; el poder és relatiu”, 
si un gana un altre perd. “Mentre la prosperitat s’estén, el poder canvia”, 
concloïa.

Així, al mateix temps que el món galopa en una direcció nova, la UE, després 
del fiasco —quasi un engany—  del suposat Tractat Constitucional, i la 
posterior i decebedora posada en marxa del de Lisboa, i àdhuc reposant-se 
de l’última ampliació, camina a pas lent sense acabar de tindre una paper 
clar en el nou ordre mundial. No és una percepció d’elits o experts perquè 
fins i tot els sondejos d’opinió pública realitzats en el món posen de manifest 
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que, així com USA i Xina (i fins i tot el Regne Unit) sí que són percebuts com 
a “grans potències”, la UE és així percebuda..., però només pels europeus. 
Mancat de política exterior, i mancada de força que atorgue credibilitat a 
aqueixa política exterior, la UE se’ns presenta quasi desguarnecida, incapaç 
d’estabilitzar cap de les seues dues fronteres tradicionals: la de l’est, atacada 
per Rússia, la del sud, desestabilitzada per guerres que no sabem lluitar  i 
per masses d’emigrants que no sabem integrar. I desestabilitzada dins per 
aqueixes mateixes forces, amb les seues eleccions o ratificacions manipulades 
per Rússia o amb el seu capital, Brussel·les, paralitzada durant dies per l’assalt 
dels nous bàrbars, d’una nova Völkerwanderung que no hauria sorprés a 
Toynbee.

Perquè la regió amb major qualitat de vida del món, de fet amb la major 
qualitat de vida que va haver-hi mai, el millor dels mons coneguts i existents, 
ha oblidat el que Hegel ens va ensenyar en la seua dialèctica de l’amo i de 
l’esclau: només és veritablement lliure qui està disposat a arriscar la seua 
vida per mantindre la llibertat; qui no està disposat, és ja esclau, encara que 
no ho sàpia. 

El nostre món és post-europeu, certament. Fins i tot Europa, si se’m 
permet, és post-europea. Però com deia Arboleya, en un món pro-
fundament europeïtzat. I a això vull dedicar la resta d’aquesta confe-
rència, ja que ha sigut justament l’europeïtzació cultural del món el 
que li ha atorgat a aquest els instruments per a la seua emancipació. 

L’herència espiritual europea en un món europeïtzat

I tornem a Toynbee: “els historiadors futurs diran  que el gran succés del 
segle XX va ser l’impacte de la civilització occidental sobre totes les restants 
societats vivents i el món,8 assenyalava. I anys més tard afegia: “La trobada 
entre el món i Occident acabarà sent, retrospectivament, el succés més 
important de la història moderna”. Però cura, “no ha sigut l’Occident qui ha 
sigut colpejat pel món; ha sigut el món qui ha sigut colpejat, i colpejat amb 
força, per Occident”.9 I és important entendre l’abast d’aqueixa penetració 
occidental més enllà del seu decreixent pes polític.

Un exemple pròxim d’aquesta profunda europeïtzació ens la ofereix Amèrica 
Llatina. Que si mereix aqueix nom —i crec que ho mereix— és perquè 
aqueixa va ser la tasca que van realitzar els pioners ibèrics: latinizar, és a dir, 
romanizar, incorporar Amèrica a la cultura grecollatina. Hui a Amèrica es parla 
llatí vulgar (l’espanyol o el portugués), la seua religió majoritària és la que va 
ser religió oficial de l’Imperi romà; el seu dret té com a base el romà, el seu 



132 SXXVII-EMILIO LAMO DE ESPINOSA

urbanisme, la seua arquitectura, fins i tot la seua agricultura, és mediterrània 
i romana. De manera que les que van ser províncies de Roma en la península 
ibèrica les que van romanizar aquell continent incorporant-ho a la civilització 
occidental, a la civilització europea. Com deia Zubiri, agudament, els romans 
no són els nostres clàssics, nosaltres som romans, Amèrica Llatina és romana, 
encara que no ho sàpia. 

I és només un exemple d’un procés molt més vast, doncs Europa ha exportat 
al món totes les seues institucions fonamentals. 

No estem davant una confrontació de civilitzacions, com ha argumentat 
Huntington (i, paradoxalment, els qui advoquen, a sensu contrari, per una 
Aliança de Civilitzacions). Cert que després de la descolonització emergeixen 
nous Estats que basen la seua identitat en el rebuig del colonitzador i de la 
seua cultura, és a dir, en el rebuig d’Occident10. 

Però encara que estiguem en les albors de la pèrdua de pes polític relatiu 
del vell Occident (Amèrica inclosa) aqueix,, no obstant això, ha triomfat com 
a civilització, i els seus principals assoliments s’afermen hui a tot arreu amb 
escasses excepcions. La més important, sens dubte, el món islàmic o per a 
ser més preus l’àrab-islàmic, una excepció l’anàlisi de la qual deixe per a una 
altra ocasió. 

Efectivament, si indaguem quals són les institucions dominants en el món 
modern, trobarem tres: com sempre, una política, una altra econòmica i 
una tercera cultural, que són d’altres aportacions d’Europa a una emergent 
i in fieri civilització mundial,11 la primera que ha existit en la història de la 
humanitat. 

Per a començar, no ja la forma Estat —generalitzada a tot el mon com a model 
d’arquitectura política, sense alternativa alguna perquè hem estatalizado el 
món sencer—, sinó l’Estat democràtic i liberal com a forma política dominant, 
que hui no confronta legitimitat alternativa alguna12 i que, des de 1989, ha fet 
progressos considerables expandint-se per Europa del sud i de l’est, Amèrica 
Llatina, Àsia, i fins i tot Àfrica. Hui, segons acredita Freedom House, la majoria 
dels països són democràtics (el 46%) i la majoria de la població viu en països 
democràtics (el 43%).
És més, tenia tota la raó Fukuyama quan va argumentar en La fi de la història 
que la legitimitat democràtica és ja l’única acceptable i reconeguda. Ronald 
Inglehart, professor de sociologia de la Universitat de Michigan, i sens dubte 
el major expert mundial en valors comparats i responsable dels grans estudis 
de valors (els World Value Surveys), ho ha comprovat més enllà de tot dubte:

“En aquest moment de la història la democràcia té una imatge 
positiva aclaparadora a tot el món —assenyala Inglehart—. En 
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país després de país, una clara majoria de la població creu que 
‘tindre un sistema polític democràtic’ és ‘bo’ o ‘molt bo’. Aquests 
resultats representen un canvi dramàtic en relació amb el que 
ocorria en els anys 30 i 40”.13

Això és tan cert que poc més de mitja dotzena de països del món 
s’autodefineixen com “no democràtics”; tots els altres diuen ser-ho, encara 
que no ho siguen, perquè es tracta de l’únic discurs que proporciona 
legitimitat.

La segona “invenció” institucional occidental que s’ha expandit per tot el món 
és l’economia de mercat, la qual cosa fa temps cridàvem (amb terminologia 
obsoleta), “manera de producció capitalista”, tal que, de nou, no confronta 
alternativa alguna, fins i tot en aquests moments de manifesta i seriosa crisi 
econòmica. Que, no ja l’Índia o Rússia, sinó fins i tot Xina, haja adoptat aquest 
model econòmic, amb notable èxit a més, és tot un indicador de la seua 
solidesa, almenys comparada amb altres possibles models hui inexistents. Si 
Xina ha crescut com ho ha fet des de les reformes de Deng Xiao Ping de 1978 
es deu a això, no al fet que és un Estat autoritari o totalitari. Qui cree hui en 
economies centralitzades, plans quinquennals o semblants? Pel que sembla 
només alguns occidentals. Un sondeig del Pew Global Attitudes Projects, en 
2010, que indagava el suport a l’economia de mercat, posava de manifest 
que aquest comptava amb res menys que un 84% de suport a Xina (el major 
del món), seguit de Nigèria (82%), l’Índia (79%), Corea del Sud (78%) i Brasil 
(75%), molt per davant de països com Estats Units (68%) o d’Europa, on 
per cert, ha decrescut. Per a esbalaïment dels “altermundialistas” —encara 
queden alguns— els grans beneficiaris de la globalització semblen haver 
aprés la lliçó14. 

Però la “invenció” occidental que pot ser més important en el futur és la 
cultural: una cultura basada en el dialogue racional i la prova empírica com a 
base del discurs i l’argumentació, una cultura basada en la ciència. I recordem 
que, per a Ortega y Gasset Europa era això: ciència.

Al començament del passat segle, Thorstein Veblen publicava el primer 
estudi sociològic de la ciència, El lloc de la ciència en la civilització moderna15. 
I assenyalava que “cap altre ideal cultural ocupa un lloc indiscutible similar en 
les conviccions de la humanitat civilitzada”.16 “La ciència —concloïa Veblen 
amb rotunditat— dóna el seu caràcter a la cultura moderna”.17 I així és: la 
ciència permea la societat moderna, d’Occident o d’Orient, és el depòsit 
indiscutible de la veritat (amb majúscula), tal que fins i tot el Papa es rendeix 
abans ella (i lligen la Laudato si), i és el motor més fort del canvi social, la 
variable crucial, el Deus ex machina de les societats modernes18. 
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Així doncs, democràcia, mercat i ciència. No tinc temps ni és l’ocasió per a 
mostrar que no es tracta de tres peces independents que poden o no donar-
se juntes, sinó més aviat dels tres costats del mateix triàngul institucional el 
centre del qual ho ocupa la llibertat de l’individu, de manera que cadascun 
reforça als altres dos. No hi ha democràcia sense mercat; no hi ha ciència sense 
llibertat i democràcia, com va demostrar Robert Merton; pot haver mercat 
sense democràcia, però és ineficient i corrupte, com veiem una vegada i una 
altra. Com pots tindre llibertat de consciència sense llibertat d’expressió, i 
aquesta sense llibertat política, i aquesta sense llibertat econòmica? 

En tot cas, aquest triple acquis occidentale (si se’m permet l’expressió, que 
pretén ressaltar la similitud amb l’acquis communautaire), democràcia, 
mercat i ciència, implica un profund procés d’occidentalizació del 
món, d’homogeneïtzació cultural i institucional, al mateix temps que, 
paradoxalment, i gràcies a la difusió d’aqueix mateix acquis, Occident va 
perdent iniciativa i poder relatiu. Hui la racionalitat i la ciència, igual que la 
tecnologia que genera, la democràcia o el mercat, han deixat de ser patrimoni 
d’Occident i els trobem a Japó, igual que en l’Índia, Xina, Brasil, Indonèsia o 
Àfrica del Sud.

Per què ocorre tal cosa, podem preguntar-nos? Per una lògica social 
simple i coneguda que el citat Ronald Inglehart ha analitzat en nombroses 
publicacions al voltant de la convergència mundial de valors i actituds. Com 
escriuen Inglehart i Welzel: 

“...l’evidència de molts països del món indica que el 
desenvolupament socioeconòmic sí que tendeix a propulsar a 
diverses societats en una direcció predictible. El desenvolupament 
socioeconòmic s’origina amb la innovació tecnocientífica que 
fomenta la productivitat laboral alguna cosa que ocasiona 
especialització ocupacional, augment dels nivells educatius i els 
nivells de renda i diversificació de la interacció humana per la 
qual l’accent sobre les relacions d’autoritat canvia per a enaltir 
les relacions de la negociació. A llarg termini això ocasiona canvis 
culturals en els rols de gènere, les actituds cap a l’autoritat, les 
normes sexuals la disminució de la taxa de fecunditat, l’augment 
de la participació política i públics més crítics i menys fàcils de 
manipular. 
El desenvolupament socioeconòmic tendeix a impulsar a les 
societats cap al canvi en la mateixa direcció, independentment 
de la seua herència cultural”.19

I subratlle aquesta idea: independentment de la seua herència cultural.
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I així, per exemple, en contra de tesis sostingudes amb contumacia pels 
mitjans de comunicació, la secularització del món contínua imparable, 
no solament a Europa (o fins i tot als Estats Units) sinó a Amèrica Llatina, 
Àsia o Àfrica, on el discurs secular i racionalista s’imposa progressivament, 
suavitzant els conflictes religiosos i la diversitat de concepcions del món 
que impliquen20. I així també, la immensa diversitat lingüística pre-moderna, 
un altre factor generador de diversitat de concepcions del món, es redueix 
acceleradament. En pocs anys, quedaren alguns centenars de llengües, però 
les occidentals (anglés, espanyol) seran dominants. I així, també, els valors 
occidentals (drets humans, rule of law, igualtat de la dona, llibertat individual) 
es generalitzen. Per citar algunes dades, el 70% de la població del món dóna 
suport a la promoció dels drets humans, el 85% la selecció dels governants 
per eleccions, el 61% el dret de practicar qualsevol religió,21 la majoria dels 
països africans o musulmans donen suport a la democràcia,22 etcètera.

Però si haguera d’establir alguna prioritat aquesta hauria de ser, com l’és 
sempre, la tècnica i el coneixement. Perquè parlem d’un procés civilitzatori 
mundial en el qual la variable explicativa, el motor, és la tecnociència, que 
s’expandeix i convergeix a tot el món, induint una homogeneïtzació de valors 
i estils de vida a través de tres processos23.

En primer lloc, a través dels seus productes, que impregnen totes les societats 
i les occidentaliza. L’ordinador, el telèfon mòbil, els automòbils o els avions, 
el GPS, les tecnologies mèdiques, no menys que els gratacels, els aeroports, 
les oficines o els centres comercials, i tantes altres andròmines que se’ns 
colen en les butxaques o ens porten i envolten, indueixen pràctiques i hàbits 
homogenis. L’arquitectura, la sanitat, el transport i les infraestructures, fins i 
tot les tècniques agrícoles, tot això i molt més, homogeneïtza i occidentalitza, 
al mateix temps que els mateixos productes es desvinculen del seu origen, es 
desoccidentalicen.

Com ho fa també —en segon lloc— la tecnociència entesa ara com a software, 
com a lògica i manera de pensar. La ciència moderna s’aprén i es practica no 
solament a Boston o Cambridge, sinó a Tòquio, Beijing o Bombai, i s’ensenya 
en totes les escoles i totes les universitats de tot el món. Però l’aprenentatge 
de la tecnociència genera hàbits de pensament, manières de penser, com 
deia Durkheim, hàbits que es traslladen d’un escenari a un altre. I a mesura 
que s’estén l’educació formalitzada, s’estenen amb ella hàbits de pensament 
que deriven de la lògica racional tecnocientífica. Perquè qui aprén a pensar 
en termes lògic-analítics per a abordar una qüestió tècnica (com fer una 
carretera o curar un malalt, per exemple), no podrà no usar lògiques similars 
en altres àmbits i, en última instància, en la seua vida quotidiana.
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I com ho fa —en tercer lloc—, la ciència entesa en la seua dimensió social, la 
tecnociència social. Perquè quan parlem de la influència de la ciència sempre 
pensem en la tecnociència dura, físic-química, en hardware, i mai en la blana, 
en les ciències socials, en el software cultural. Però —com venim insistint-—
hi ha també una tecnociència social que abasta qüestions com el bon govern 
i el rule of law, el dret mercantil, comercial o de família, les assegurances, la 
comptabilitat i les auditorias, les bones polítiques econòmiques, la gestió de 
problemes socials i un llarg etcètera. Que, com ocorre amb la tecnociència 
dura, circulen dels uns als altres països, són absorbits, usats i, en el procés, 
alterats. En el fons, les pautes de difusió cultural de l’estrep fa segles, o del 
motor de combustió recentment, no són essencialment diferents de les quals 
afecten la comptabilitat, els registres de propietat o la hipoteca. Invents 
no diferents de l’arc i les fletxes i que es difonen de la mateixa manera. 
Tecnologies socials que són al temps programes culturals. I, sens dubte, el 
dret formal és una de les més importants. La manera com Japó o Turquia fa 
dècades van incorporar el dret europeu és un exemple d’això, que hui s’estén 
a nombrosos països.

Posaré un exemple que m’ha impactat pel seu caràcter revelador en afectar 
alló mes profund de la socialització: la sensibilitat. En la Xina de Mao, i durant 
dècades, la música clàssica europea va ser rebutjada com a instrument de 
l’imperialisme. El piano era la icona d’un instrument musical burgés per 
excel·lència i estava prohibit. Però hete ací que en els últims anys dos grans 
pianistes xinesos, Lang Lang i Li Yundi, després de collir èxits enormes a 
Occident, van començar a ser coneguts a Xina. Això va portar a la nova classe 
mitjana d’aqueix país a interessar-se pel piano. Doncs bé, hui s’estima que hi 
ha res menys que uns 40 milions de xiquets xinesos estudiant piano i aqueix 
país és el principal productor i consumidor de pianos, amb una quota del 77% 
del mercat mundial, segons els analistes de Research Moz. És evident que 
la pròxima generació de grans pianistes estarà dominada per joves xinesos. 
Però el més importants és el següent: quin música toquen aqueixos milions 
de xiquets i xiquetes xinesos, que música els emociona, els commou? Toquen 
a Bach o a Chopin, a Stravinski o a Rachmaninov, s’emocionen tocant música 
europea. Retinguem doncs aqueixa idea. També l’educació sentimental del 
món és, en bona mesura, d’arrel europea.

Per a acabar, crec que si pretenem entendre la dinàmica cultural i institucional 
el món globalitzat, hem de recuperar el sentit originari (francés, per cert) del 
terme “civilització”. Doncs el que tenim davant no és ni un puzle o patchwork 
de cultures variades, com ho va percebre l’historicismo, ni un conflicte o una 
aliança de civilitzacions, sinó l’emergència d’una civilització mundial in fieri 
que acull a més i més cultures però, en fer-ho, i al mateix temps que els dota 
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d’instruments de supervivència i revitalització, les racionalitza i impregna 
de formes estàndard que són occidentals. Formes que, al mateix temps que 
s’expandeixen i generalitzen, deixen de ser pròpiament occidentals. Són 
occidentals els gratacels de Tòquio o Shanghái?

És curiós assenyalar-ho, però van anar  Marx i Engels, res menys que en 
el Manifest del Partit Comunista els qui ho van avançar en un passatge 
lluminós que no em resistisc citar, i en el qual, no solament van identificar la 
globalització econòmica, sinó també la cultural:

“La burgesia,-deien els citats en 1848-...en explotar el mercat 
mundial, dóna a la producció i al consum de tots els països un 
segell cosmopolita .la xarxa del comerç és universal i en ella 
entren, unides per vincles d’interdependència, totes les nacions. 
I el que esdevé amb la producció material, esdevé també amb 
la de l’esperit. Els productes espirituals de les diferents nacions 
vénen a formar un patrimoni comú.  Les limitacions i peculiaritats 
del caràcter nacional van passant a segon pla, i les literatures 
locals i nacionals conflueixen totes en una literatura universal”. 

Una narrativa universal que és efecte, però també causa, d’una història 
universal.

Conclusions

Fa més d’un segle que el gran aragonés que va ser Joaquín Costa —el 
centenari del qual celebrarem en el 2011— ens va interpel·lar als espanyols 
assegurant que hauríem de “tancar amb set claus el sepulcre del Cid” per a 
oblidar les velles glòries de l’Imperi i mirar avant. Ho vam fer en 1978 i no ens 
va ser res malament. Però pot ser que no solament els espanyols, sinó tots els 
europeus, hagen caigut de nou en la temptació que denunciava Costa.

Perquè el supòsit central és que ens trobem en una cruïlla vital. O Europa 
s’articula com a unitat per a assumir un paper central en la governabilitat 
del nou món globalitzat, en el “oceà geopolític”, com el flama Van Rompuy, o 
quedarà relegada a un paper cada vegada més dependent i secundari.

Com deia abans, durant diversos segles la història del món s’ha escrit ací a 
Europa, especialment en l’Europa atlàntica. Però el risc que correm és que en 
el nou segle XXI s’invertisquen els destins i siguen uns altres els qui escriguen 
nostra pròpia història, com els va ocórrer a ells abans. Quan un descendeix 
en l’aeroport de Beijing pot veure prompte un nou mapamundi, una altra 
representació del món. En aqueix nou mapa Xinesa ocupa el centre, l’Imperi 
del Mitjà se situa en el mitjà. Europa apareix en l’extrem occidental del 
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continent auroasiatico; i en l’extrem occidental d’aqueix extrem occidental 
apareixen les Illes Britàniques i la Península Ibèrica. Estarem passant de 
centre a la perifèria sense adonar-nos? No sabem el que ens passa, i això és 
el que ens passa?

El destí no està marcat, per descomptat, però els europeus -i els espanyols- 
hem d’entendre que estar a l’altura dels nous temps exigeix de nosaltres un 
esforç de generositat, treball, visió i intel·ligència per a retornar-nos almenys 
el protagonisme de la nostra pròpia història. Doncs Europa, els europeus, no 
tenim alternativa alguna a aqueix esforç col·lectiu.

La ciència social ha fracassat rotundament en ocasions crucials en les últimes 
dècades. No va ser capaç de preveure ni la caiguda de la Unió Soviètica, ni 
l’amenaça del terrorisme islamista en el 2001, ni la crisi econòmica del 2007, 
ni la primavera àrab ni l’hivern que li va succeir.

No pocs asseguren que els “cignes negres” —els esdeveniments improbables— 
són més i més freqüents. I hem d’acostumar-nos a pensar l’impensable. Un 
dels grans experts en històries imperials, Niall Ferguson, ens adverteix que 
la caiguda d’aquests pot seguir lògiques no lineals per a precipitar-se en pocs 
anys a conseqüència de l’aleteig d’una papallona, com va ocórrer amb la Unió 
Soviètica. Al cap i a la fi l’Imperi Romano es va afonar en menys de 50 anys, 
però la França borbònica o l’Imperi britànic van tardar encara menys. Devem 
doncs ser humils i molt conscients que els nostres arguments i escenaris 
poden veure’s devaluats en mesos per algun nou “cigne negre”. També dins 
d’Europa. 

Pràcticament, totes les bases sobre les quals es va construir l’edifici de la 
Unió Europea estan hui en crisi. L’aliança atlàntica en dubte per un president 
americà, erràtic i narcisista. L’entesa entre França i Alemanya, l’aportació 
britànica i una ampliació improvisada, i mal dissenyada, unides a la crisi 
econòmica estan suposant un envit fort a la solidesa de la moneda, de l’euro, 
la corona del mercat comú. La crisi dels emigrants i els refugiats, l’absència 
d’una política energètica comuna o l’amenaça terrorista són d’altres qüestions 
urgentment necessitades d’una Europa unida i forta. El risc principal és el 
nacionalisme, al que erròniament diem populisme. El vell nacionalisme de 
sempre aflora progressiu pertot arreu: a França, Alemanya, Itàlia, Holanda, 
Àustria, Hongria, Polònia i, fins i tot, a Anglaterra. I també ací, a Espanya. 

Però hem d’avançar, no retrocedir, en el món hi ha identificades no menys 
que 15.000 ètnies i més de 6.000 llengües, però hi ha només 200 estats. Si 
cada llengua o cada ètnia donara origen a un estat, el món seria ingovernable 
i el que necessitem justament és governança global i, per tant, arquitectures 
polítiques extenses, l’únic remei per a poder gestionar de debò la globalització. 
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El vell estat nació i, més encara, la idea que a cada nació li correspon el seu 
estat no és sostenible. L’única cosa que porta són neteges ètniques, xenofòbia 
i, al final, genocidi. Els nacionalismes són la guerra, aqueixa és l’experiència 
europea, però els nacionalismes d’identitat són la guerra civil. És necessari 
l’acord, ho hem vist al País Basc i en els Balcans. Es tracta d’unir no de dividir, 
de sumar no de restar, de crear solidaritat no divisió ni fam.

I concloc. El 19 de setembre de 1946, poc després d’acabar la guerra, en el 
seu famós discurs de Zuric, Churchill deia que hi ha un remei que si s’adoptara 
de manera universal i general, en pocs anys, podia convertir a Europa en un 
lloc tan lliure i feliç com Suïssa. Quin és aquest eficaç remei? Segons Churchill, 
consistia tornar a crear la família europea. Doncs bé, la família ja s’ha creat 
i Europa ja és tan lliure i feliç com Suïssa, però aquell desig contenia una 
profunda ironia que hui veiem amb claredat. Ens hem transformat en una 
societat aïllada i abstreta, la Suïssa del món. Així ens veuen, per desgràcia, 
en la resta del món. I quan s’indaga fora d’Europa sobre la Unió Europea 
com a eventual poder mundial, el resultat és descorazonador. Mentre que el 
81% dels alemanys o el 76% dels anglesos asseguren que la Unió Europea és 
hui un poder mundial, només pensen el mateix el 5% dels indis, el 12% dels 
brasilers o el 13% dels russos. Els europeus estem convençuts que som una 
gran potència mundial però el món no s’ha assabentat. El problema és que 
Europa no pot conformar-se amb ser la Suïssa del món. Fins i tot, encara que 
això resultara atractiu, una mica més que discutible. Ho va dir Octavio Paz, 
amb amargues paraules, en 1983:

“L’única cosa que uneix a Europa és la seua passivitat davant el 
destí. Després de la Segona Guerra Mundial, les nacions del vell 
món es van replegar en si mateixes i han consagrat les seues 
immenses energies a generar una prosperitat sense grandesa i a 
cultivar un hedonisme sense passió i sense riscos”.24 

És això el que desitgem, abandonats al destí? Sens dubte no, però sí que 
és cap a on caminem, moguts per un hedonisme sense passió i cecs a la 
realitat. Incapaços de construir el futur, obstinats a solucionar les creences 
dels nostres avis, però cecs al futur dels nostres néts. Evitar que Paz tinga raó 
és el nostre repte immediat. No abandonar-se a la destinació. Construir per 
als nostres néts una nova Europa que només pot ser els Estats Units d’Europa 
i la necessitem ja. Moltes gràcies.
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