
Acabem un any i en comencem un altre.
Moltes són les preguntes que Cristianis-
me i Justícia es planteja en aquests mo-
ments en què van caient els darrers fulls
del calendari 2009; i estem a punt d’en-
cetar un nou any i un nou decenni.

Les qüestions són inacabables. Hi ha
molts temes i situacions que ens inter-
roguen: 

Baixarà el nombre de parats?
Arribarem a tenir llistes obertes a les

eleccions?
Canviarà en positiu la llei d’estrange-

ria?
Millorarà l’eficàcia i llibertat del po-

der judicial?
Seguirà creixent el nombre d’avorta-

ments provocats?
Minvarà el terrorisme?

Complirà Espanya les seves obliga-
cions amb el territori sahrauí, del
qual el Marroc continua sent potèn-
cia administradora?

Espanya continuarà venent armes a
països en guerra?

Naixerà un Estat palestí?
Continuarà el silenci còmplice d’Oc-

cident i dels seus mitjans de comu-
nicació davant dels quatre milions de
morts a la guerra dels Grans Llacs?

Evolucionarà favorablement la situa-
ció del Sudan?

Minvarà el nombre d’estats que enca-
ra tenen la pena de mort?

S’obrirà la Xina als drets humans?
Afganistan trobarà el camí de la pau,

la concòrdia i la justícia?
Disminuirà la fam en el món? 
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REFLEXIÓ DE CAP D’ANY

Cruïlla 2009-2010



I tantes i tantes qüestions que fan del
nostre món un espai conflictiu, violent,
injust i de permanent crisi humanitària.
Cadascun d’aquests problemes, quan s’a-
cabi el 2010 podrà encara empitjorar, po-
drà mantenir-se més o menys igual, o po-
drà entrar en un procés de millora.
Aquesta darrera opció és el nostre desig,
ara que tenim un temps per endavant.

D’entre tots aquests problemes n’hem
escollit un que ens sembla fonamental en
aquests moments històrics de crisi finan-
cera, econòmica i humanitària: la possi-
ble superació de la crisi, significarà una
tornada als vicis que la van crear o una
reforma a fons del sistema?

Final de la crisi sense profundes
reformes socials?
La pregunta radical que el nostre centre
d’estudis Cristianisme i Justícia planteja
a la societat civil i a les administracions,
ara que hi ha símptomes d’una certa su-
peració de la crisi econòmica, és si es vol
tornar a la situació d’abans o es faran re-
formes socials radicals. 

Durant els primers temps de la crisi,
en les anàlisis que es feien i en les infor-
macions a l’opinió pública es parlava d’u-
na colla de temes que a poc a poc s’han
anat silenciant. Concretament: la supres-
sió dels paradisos fiscals, la necessitat de
marcar els límits màxims per a alguns
sous, la necessitat de valorar l’estalvi per
sobre del consum, la potenciació de la for-
mació i la investigació, la cobertura social
dels més desfavorits, i fins i tot d’una cer-
ta «nacionalització» de la banca…

En el fons es parlava, per primer cop
en molts anys i d’una manera general,
d’un canvi de les estructures econòmi-
ques i financeres del món capitalista.

Estructures que moltes vegades ha-
vien possibilitat el frau, les trampes cor-

ruptes i els enriquiments al marge del sis-
tema productiu. Estructures en gran part
opressives, deshumanitzadores, guarni-
des de falsos humanismes, ja que la seva
única pretensió era el màxim benefici en
el mínim de temps possible. Estructures
que l’ensenyament social de l’Església
repetidament havia denunciat com a «es-
tructures de pecat».

La crisi en què estem submergits ha
posat de manifest la profunda malaltia del
sistema. En els temps de bonança, quan
per a una gran part de la societat occi-
dental tot anava bé, es mantenia amb to-
ta naturalitat i com a mal col·lateral un ín-
dex mundial pervers de desnutrició, de
fam, de mort, de desatenció sanitària, de
corrupció i violència, que mostrava clara-
ment que era tot el sistema el que estava
infectat pels virus del despotisme i el ci-
nisme. 

Moltes eren les alarmes: canvi climà-
tic, desforestació, violència contra la vida
humana, explotació dels treballadors, pe-
rill de reaccions terroristes criminals fruit
de la desesperació, i, en definitiva, la
constatació que el sistema tampoc no ens
fa feliços a nosaltres, que busquem des-
esperadament receptes, llibres sobre com
aconseguir la felicitat... En gran part sem-
blava que en el passat immediat s’havia
pactat amb aquests mals com a realitats
insuperables. Però la realitat de la crisi ha
mostrat amb urgència la necessitat de
transformacions fondes de la nostra so-
cietat.

Si s’apropa un cert final de la crisi, tor-
narem a les estructures i formes que de fet
la van provocar? Haurà estat com una
tempesta d’estiu, a l’estil d’El Gatto-
pardo, perquè segueixi tot més o menys
igual? 

No seria aquesta la més gran crisi, la
de la incapacitat de reeixir i superar un
sistema injust i explotador? 



Qüestions sobre el futur a mitjà
termini
Ens plantegem unes preguntes que ens
semblen urgents per no caure de nou en
la trampa de fer inversions milionàries
amb diners públics dels contribuents, i
en la temptació de mantenir intacte el
sistema i que tot més o menys continuï
igual.

1. Com hi ha un sou legal mínim per
als treballadors, arribarem a legalit-
zar un sou màxim per als directius,
alts funcionaris i responsables de l’e-
conomia financera?

2. Serà possible una legislació mun-
dial sobre els drets i deures del món
productiu, econòmic i financer, de
manera que hi hagi uns mínims d’o-
bligat compliment que facin minvar
les diferències i la competència fo-
namentada en els baixos costos so-
cials?

3. S’articularà una nova estructura or-
ganitzativa a les Nacions Unides per-
què esdevingui un àmbit realment
democràtic i no sotmès al dret, legal
però injust, de veto per part de les po-
tències que van guanyar la Segona
Guerra Mundial (1939-1945)?

4. S’aniran destruint els proteccionis-
mes per part dels grans estats que
impossibiliten als països del tercer
món vendre en igualtat d’oportuni-
tats les seves produccions, en espe-
cial les agrícoles?

5. Es legislarà en contra de tota me-
na de contractes blindats que acaben
derivant en pràctiques d’explotació,
contràries a l’equitat, la transparèn-
cia i la competència legal?

6. Es treballarà en contra de la per-
manència i continuïtat dels paradisos
fiscals, on tota mena de diner negre

i fraudulent troba refugi i protecció,
a costa de la transparència i la lega-
litat, que són vehicles insubstituïbles
del bé comú?

7. Les inversions per a la salut i la su-
peració de les malalties del tercer i
quart món, i les inversions per a ga-
rantir aquells mínims d’alimentació
i d’aigua per a tota la humanitat, se-
ran semblants a les que avui es des-
tinen a les despeses militars o les que
s’han fet per a assegurar la continuï-
tat de molts grans bancs i entitats fi-
nanceres?

8. La igualtat real en responsabilitats,
tasques i sous entre els homes i les
dones, anirà guanyant terreny tant en
les lleis com en la pràctica i les men-
talitats?

9. Si realment es vol combatre i cas-
tigar els règims dictatorials que con-
culquen els drets humans, s’aplicarà
aquesta política a tots els països o no-
més a aquells que ni tenen petroli, ni
poden deixar de comprar productes
nostres o fer-nos xantatge amb pro-
blemes de pesca o migracions? Ens
posarem forts només davant dels
més pobres dels dictadors?

10. Els «responsables de la terra»,
continuaran sent tan irresponsables
davant de la greu malaltia del nostre
planeta?

En altres paraules, pensem que la sor-
tida de la crisi ha de potenciar unes trans-
formacions a fons de les estructures ma-
teixes del sistema actual: una reforma
democràtica de les Nacions Unides, in-
crement de lleis amb caràcter global, res-
ponsabilitat mundial sobre els temes del
canvi climàtic, prioritat de la salut, prohi-
bició dels paradisos fiscals, determinació
de sous màxims, reformes tributàries a es-



Imprimeix: Edicions Rondas S.L. - ISSN 1135-7576 - D. L. B-45396-95

cala estatal i global a favor dels sectors
més pobres, lluita contra les desigualtats
de gènere, xarxa mundial conjunta contra
la corrupció...

Que el 2010, amb esforç i constància
col·lectius, esdevingui l’any del canvi
real de sentit vers una humanitat més jus-
ta i fraternal.
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