
Canvi d’època

Vivim un canvi d’època que comporta importants transformacions socials, polítiques, 
econòmiques i culturals. El contracte social de l’Estat del benestar s’ha trencat, principal-
ment per aquests quatre factor: 

• Capitalisme de casino. -

d’«acumulació per despossessió» caracteritzat per la mercantilització i la privatització 

• Refeudalització de les relacions laborals
-

adquisitiu i de les condicions socials. 
• Hegemonia del pensament neoliberal, que qüestiona el paper de l’Estat i de tot el 

un nou sentit comú vertebrat per un individualisme sense límits. 

• Societat de l’hiperconsum, vinculada a una revolució individualista, brou de cultiu 

consolidació dels drets socials.
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Canvi d’època
Canvi de rumb?

Qui sinó tots –i cadascú per torna–
podem crear des d’aquests límits d’ara 

l’espai de vent on tota veu ressoni?  
Públicament ens compromet la vida, 
públicament i amb tota llei d’indicis.

L’àmbit de tots els àmbits 
Miquel MARTÍ I POL

-
mic, suposa una fallida de la democràcia i una pèrdua de la sobirania de la ciutadania». 
MONTALVÁ Trabajo digno para una sociedad decente, Cuadernos HOAC, núm 9.
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Per pensar i debatre

• 
com el 15M? Quins creus que han estat els principals reptes assolits per aquests mo-

moviments socials?
• 
• 

transformació social els moviments de base i el poder institucional, i quines haurien de 
ser les relacions entre ambdós.

• 
aportar l’espiritualitat cristiana al treball que es realitza des dels moviments socials? 

• Què creus que poden aprendre els cristians del treball que es fa des de diferents movi-

Què puc fer jo?

Vivero de Iniciativas Ciudadanas
promoure, difondre, analitzar i donar suport a iniciatives i processos crítics de la ciuta-
dania amb ànim propositiu.
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Sí que es pot

-

-

-
ri: les preferències dels rics són les úniques 

TORRES LÓPEZ, Juan 
Contra la crisis, otra economía y otro 

modo de vivir

·lectius, plataformes que articulen poder ciutadà. 
:

 (verda
plataformes arreu. Marea blanca ·lectius que defensen la sanitat pública i pro-
testen per les retallades i privatitzacions. N’han sortit altres, com la Marea Roja (investi-

Marea taronja 
reivindicacions temàtiques. 
Els  començaren defensant les seves pensions però, en poc temps, es convertiren 
en un col·lectiu molt actiu, sempre en defensa de drets socials. 
La 
El moviment per una renda bàsica reivindica que tota persona rebi un mínim vital per fons 
públics com a dret de ciutadania.
[des]Banka
com a servei públic i social.
El moviment per als pressupostos participatius treballa perquè pressupostos públics es 
facin amb la participació directa de la ciutadania. 

Un problema 

Crisi de representativitat 
La llosa de l’endeutament 

Mercantilització de la vida quotidiana 
Precariat 

 

Empobriment 
·limitat 

Capitalisme de casino 

Una resposta

Participació ciutadana i democràcia radical

Bens comuns i sobirania alimentària
Repensasr el treball: repartir el salari  

 
dels treballs invisibilitzats
Salari ciutadà
Sostenibilitat
Economia social i cooperativisme
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Alguna cosa nova està passant

-

d’economia, de política, de societat, basat 
en valors socials i cooperatius imprescin-
dibles per avançar cap a una situació de 

-
-

seva manera d’estar interconnectats, que 
 

•  

•  
clau en les mobilitzacions, però no la 

reivindicació i de resistència.
•  

-

adquirir un caràcter viral i de molt impacte.
• Del «no hi ha alternativa» al «sí que es pot», demostren una notable capacitat de cons-

elaborat pels poders polítics o mediàtics. Els lemes de les pancartes o les idees que 
·lectiu.

-
cessos d’apoderament col·lectiu que de la presa del poder institucional. O dit d’altra 

forma col· -
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