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TEXT LEGAL 
Edicions de premsa periòdica ARA es reserva 

tots els drets sobre el contingut del diari 
ARA, els suplements i qualsevol producte de 
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.  
 

Difusió controlada per l’OJD

debat

El triomf de l’economia social

Al’inici de la crisi, el con-
servador i aleshores pre-
sident francès Sarkozy 
va anunciar que calia re-
fundar el capitalisme 

sobre bases ètiques. Sens dubte ho 
va dir aclaparat per l’evidència del 
desastre a què ens havien conduït 
les polítiques econòmiques i finan-
ceres dutes a terme fins al moment. 
Era una època en què moltes perso-
nes pensaven que la crisi no només 
era una terrible desgràcia, sinó que 
podia convertir-se en una oportu-
nitat per fer un canvi real i avançar 
en la consolidació de valors ètics i 
sostenibles. Semblava que arribava 
el moment d’abandonar el “fona-
mentalisme de mercat”, en parau-
les del premi Nobel Joseph Stiglitz, 
i trobar altres equilibris econòmics 
i socials més sostenibles. Però han 
passat els anys i no s’ha tornat a 
sentir cap al·lusió al nou model ni 
a cap refundació substancial del 
sistema vigent, com a mínim des de 
les altes esferes. 

Malgrat aquesta realitat, hi ha 
evidències que l’economia alterna-
tiva, aquella pensada per fer més fe-
lices les persones, la que posa en el 
centre les necessitats dels éssers 
humans i no el benefici de molt 
pocs, ja està entre nosaltres i, a més, 
gaudeix d’una bona salut. I aquesta 
clau per a la recuperació i l’assoli-
ment de l’equilibri econòmic és 
l’economia social. 

Fa pocs dies es van conèixer les 
dades que mostren que la supervi-
vència mitjana de les cooperatives 
catalanes entre el 2009 i el 2013 és 
del 92,84%, superior a la mitjana de 
les empreses espanyoles, que està en 
un 79,91%, segons dades del Directo-
ri Central d’Empreses. Aquestes xi-
fres corroboren que la resistència a 
la crisi és molt més elevada entre les 
empreses d’economia social que en-
tre la resta. De fet, l’economia soci-
al ha elevat la seva facturació al nos-
tre país i ja suposa un 12,5% del PIB. 

Però a vegades les dades són fre-
des i no expliquen exactament el 
que això suposa. Poca gent sap que, 
per exemple, l’empresa social Roba 
Amiga té la planta de reciclatge tèx-
til més gran d’Europa i ocupa 45 
persones empleades amb risc d’ex-
clusió. ¿Es pot tenir èxit empresari-
al ocupant persones amb risc d’ex-
clusió? Doncs elles proven que sí 
que és possible. Concentren opor-
tunitats laborals per a dones, joves i 
majors de 45 anys (que són aquells 
col·lectius més castigats per l’atur 
de llarga durada), persones amb dis-
capacitat o amb trastorn mental, 
persones que travessen moments 
vitals de vulnerabilitat extrema, i ho 
fan mantenint la qualitat i ex-
cel·lents nivells de serveis i produc-
tes. El Centre Especial de Treball 
que ocupa persones amb trastorn 
mental, Apunts, s’ha col·locat en el 
rànquing de les 10 millors agències 
que l’empresa ASM té repartides 
per tot el territori de l’estat espa-
nyol, un altre exemple de qualitat. 

En temps del precariat, quan 
moltes de les persones que treba-
llen tenen dificultats per sobreviu-

re amb els sous que guanyen i patei-
xen constantment per un futur in-
cert, les empreses socials s’esforcen 
a oferir ocupació digna, estable i de 
qualitat. Gairebé un 80% dels con-
tractes signats a les cooperatives ca-
talanes durant l’any 2014 són de ca-
ràcter indefinit, i trobem el mateix 
percentatge entre les persones tre-
balladores que mantenen una dedi-
cació de jornada completa. Un pa-
norama ben diferent del que tro-
bem al mercat laboral ordinari. 

Però l’economia social estaria 
coixa si no abordés les finances. I 
també aquí constatem que la banca 
ètica continua arrelant al nostre pa-
ís. Malgrat la crisi, i la consegüent 
caiguda de l’estalvi a les llars, enti-
tats com Coop 57, Fiare o Triodos 
Bank han crescut fins a un 40% en 
els darrers anys. 

Tot això és possible perquè l’eco-
nomia social representa una altra 
forma de crear empreses basada en 
valors alternatius, on les persones 
i no el capital són el centre, i que a 
més respecten l’entorn i s’impli-
quen en el desenvolupament local 
com a part del seu ADN. Un model 
d’empresa que fa compatible el crei-
xement econòmic i el progrés soci-
al, dos àmbits que necessiten retro-
alimentar-se mútuament.  

Caldria sumar, doncs, totes les 
actuacions encaminades a poten-
ciar l’economia social i aquelles 
destinades a desenvolupar actua-
cions ètiques a les empreses mer-
cantils, com l’economia del bé co-
mú que defensa Christian Felber. 
Al final resultaran premonitòries 
les paraules que va pronunciar el 
president nord-americà Franklin 
Roosevelt el 1942 a Chicago: “Fins 
ara ens havien dit que l’egoisme i 
l’individualisme eren necessaris 
per aconseguir una economia efici-
ent. El que hem vist és que, per 
contra, és la solidaritat la que és 
condició necessària per tenir una 
economia eficient”.

SARA BERBEL

DOCTORA EN PSICOLOGIA SOCIAL

Entitats de banca  
ètica com Coop 57,  

Fiare o Triodos Bank  
han crescut fins a un 40%  

en els últims anys

”
“Legalitzar la prostitució 

(EL PAÍS) 
La proposta de legislar la prostitu-
ció apareix i desapareix cada cert 
temps sense que mai arribi a produ-
ir-se un debat a fons sobre aquesta 
qüestió. Fa uns mesos, l’Organitza-
ció d’Inspectors d’Hisenda de l’Es-
tat plantejava regular la prostitució 
amb la finalitat de “lluitar contra els 
seus efectes adversos i augmentar 
els ingressos públics”, ja que si es le-
galitzés la prostitució es produiria 
un augment considerable de cotit-
zacions a la Seguretat Social. [...] El 
debat no és senzill. Esgrimir l’argu-
ment que la prostitució és la forma 
d’explotació més antiga, que ha 
existit sempre i no deixarà d’existir, 
és el pretext còmode per no fer res 
i mantenir-se en la situació d’alega-
litat en què ens trobem. [...] 

Els grans debats de l’actualitat  
en mitjans d’aquí i del món

La proposta de regular la prosti-
tució vol justificar-se en nom de la 
llibertat, i no discuteixo que hi hagi 
algunes dones que exerceixen la 
prostitució voluntàriament. Però 
són una minoria insignificant. Les 
dades diuen que més del 80% de les 
prostitutes estan lligades a màfies 
que les porten de països de l’Euro-
pa de l’Est i del Tercer Món. Parlar 
de llibertat en aquests casos és una 
broma. Prostituir-se té un significat 
unívoc: és esclavitzar-se. No poso 
en dubte que hi hagi dones que po-
den permetre’s el luxe de conside-
rar que el que fan no és prostitució, 
sinó una feina com qualsevol altra. 
Però la legislació no ha de mirar a 
aquesta petita minoria de dones 
que s’autodenominen lliures, sinó 
a la gran majoria que no vacil·laria 
a reconèixer que ven el seu cos per-
què és el més lucratiu que té a 
l’abast. La llei és, efectivament, per 
a tothom, però el seu objectiu pri-
mordial, en una societat que aspi-

ra a la justícia social, és protegir els 
més desfavorits. 

Si aparquem els principis i ens fi-
xem en els resultats obtinguts allà 
on la prostitució està legalitzada, no 
trobem dades gaire convincents per 
copiar-ne les lleis. A Europa la pros-
titució està legalitzada en 12 països, 
i en cap sembla que l’experiència 
hagi sigut gaire positiva per reduir 
ni la prostitució ni l’activitat de les 
màfies. Un cas diferent és el de Su-
ècia, que va optar per prohibir-la i 
criminalitzar les màfies i els clients. 
D’aquesta manera, i si les xifres no 
menteixen, ha aconseguit que la 
prostitució baixés entre un 30% i un 
50%. [...] 

Quan deixi d’haver-hi prostitutes 
obligades a ser-ho podrem discutir 
si ens sembla acceptable substituir 
la paraula prostitució per treballa-
dores sexuals. 

[14 d’abril] 
VICTÒRIA CAMPS 

FILÒSOFA

DIÀLEG

EL DIARI D’AHIR
Avortament: La columna d’opinió de la 
pàgina 5 titulada “Una frivolitat intole-
rable” no era de la filòsofa Marina Garcés 
sinó de la sociòloga Marina Subirats.


