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PROPOSTES DAVANT LA CRISI ACTUAL DES DE LA PERSPECTIVA DE 
LA FRATERNITAT 

Grup de treball del MPU a Espanya 
 
 

Podem considerar que la crisi en la què estem immersos és una crisi 
globalitzada ja què afecta un considerable nombre de països i s’estén a molts 
aspectes de la vida personal, social i política de les persones i grups que 
composem la humanitat. 
 

La nostra Unió Europea no s’escapa dels avatars de la crisi actual. 
Després de l’entusiasme inicial de la nostra convergència, apreciem certes 
carències del projecte de l’Europa unida, ja què considerem que Europa ha de 
ser molt més que una unitat econòmica. Europa ha d’aspirar a liderar també la 
unitat social i política que, respectant-ne la diversitat, la faci molt més forta i 
solidària. Hem d’assolir una Europa dels Drets Humans, on el centre siguin les 
persones i la seva dignitat. Una Europa basada en els drets i deures del 
ciutadà, de cada ciutadà sense discriminació de cap mena, en el respecte i la 
integritat de les persones.  

   
L’Europa dels Drets Humans és l’Europa de l’alteritat, que posa el seu 

accent en l’altre, en la persona que anomenem proïsme. 
L’Europa de la unitat en la diversitat, que només es pot construir des de 

la solidaritat, des de la fraternitat, que cal edificar i reforçar cada dia entre els 
europeus, ha de lluitar contra l’egoisme, l’individualisme i el materialisme, que 
sembla que s’estiguin imposant sobre l’humanisme, que va ser el fonament 
constructor de Europa. 

L’Europa on ens reconeixem és la del respecte al medi ambient, als 
recursos naturals, considerant-los un patrimoni que hem de preservar ja que 
només d’aquesta manera respectarem també les persones. 

L’Europa de les persones va més enllà de l’Europa dels individus ja que 
el concepte d’individu es delimita en relació amb allò que ell no és, mentre que 
el concepte de persona s’entén com ésser en relació amb l’altre, un ésser que 
només es construeix amb l’altre, un ésser solidari. 

L’Europa de les persones amb les seves pròpies identitats, amb la 
pluralitat de cultures, diversitat de llengües. Una Europa que cal construir des 
de la democràcia, que respecta la identitat de pobles i regions i que sigui un 
instrument eficaç per resoldre els problemes socials i econòmics des de la 
garantia de l’interès general. Una Europa unida i no uniforme, basada en la 
diversitat i en la plena garantia dels drets de tots els ciutadans.  

 
La crisi d’Europa té el seu origen precisament en la crisi de les relacions 

i dels valors humanistes fundacionals que emanen de les nostres arrels 
comunes. 
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S’ha considerat prioritari posar en marxa el mercat comú i la moneda 

única, pensant que així s’edificava una unió fonamentada en aspectes concrets 
de la vida de les persones i dels estats. Però la crisi de la Unió Europea ens 
situa davant del significat profund d’una integració que s’ha de recolzar en un 
patrimoni compartit i recuperar les arrels culturals comunes. Només llavors la 
unió monetària i les altres institucions, com ara el Parlament Europeu, la 
Comissió i el Tribunal de Justícia Europeu, assentaran els seus fonaments en 
un terreny comú i podran funcionar de la millor manera possible. En canvi, si 
segueix mancant aquesta base, prevaldran les diferències entre pobles i les 
exigències de cada estat, que simplement s’han juxtaposat en lloc de 
composar-se en unitat.   

  
 Malgrat totes les dificultats d’aquests anys, molts ciutadans del continent 

segueixen somiant en una Europa unida. Per això, no s’ha de veure com 
quelcom de negatiu tot el que s’ha realitzat fins ara sinó com una trajectòria 
incomplerta. Si ens ha mancat de reconèixer les arrels comunes, hem de fer-ho 
amb profunditat per poder fonamentar la unitat aconseguida. Però aquestes 
arrels no s’han d’entendre d’una manera estàtica (una història comuna) sinó 
com  una cultura comuna europea, que ha de ser inclusiva, no exclusiva..  

L’egoisme és incompatible amb qualsevol idea de destí comú, ja que 
aquest exigeix unitat i solidaritat. I aquesta crisi té les seves repercussions a 
cada país, sobretot als països que necessiten de la solidaritat interna del seus 
ciutadans i de la solidaritat externa dels altres països. I per això, alguns tenen 
la temptació de retrocedir a l’Europa de les fronteres, oblidant que Europa és 
un somni d’universalitat i de unitat en la diversitat i no d’uniformitat imposada. 
Per això, la resposta es posar-se al servei d’un somni de unitat. Perquè com 
deia Chiara Lubich: "En la unitat, encara que no sigui religiosa, està sempre la 
nostra ànima i la nostra esperança" 
 
 
 
 

1. DIAGNÓSTIC DE LA SITUACIÓ. 
 

Si analitzem la realitat d’Espanya, apreciem aspectes comuns a la situació 
sòcio-política que es viu a Europa, a la realitat de “crisi globalitzada”. 

 
Aquesta situació es manifesta als diferents àmbits, de tal manera que 

podem parlar de crisi: antropològica (model individualista), religiosa, global 
(desigualtats entre zones del món), econòmica i financera, social (família) de la 
societat civil (pèrdua de valors ètics), política (partitocràcia, sistema electoral), 
cultural (relativisme), crisi de l’educació en valors en el sistema educatiu, crisi 
de la veritat (mitjans de comunicació), de relacions...  

 
Després de més de trenta anys dels acords de la transició política que varen 

donar lloc a l’actual Constitució espanyola, podem dir que som davant del final 
del cicle iniciat llavors per donar resposta a les necessitats de la societat dels 
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anys 70, que és molt diferent de l’actual. Diferent en les seves formes de 
relacionar-se i de comunicar-se, diferent en les seves exigències i  necessitats,  
diferent el sistema productiu de llavors al d’ara, diferent el sistema financer, 
diferents els mitjans d’informació i comunicació, diferent la forma de relacionar-
se entre les persones i els pobles.   

  
Es necessita, doncs, una nova forma d’organitzar la societat i, com a 

conseqüència, és necessària una nova forma de fer política i de plantejar una 
economia en funció de la nova societat, un nou model que ha d’estar basat en 
la solidaritat i centrat en les persones. 
 

Una nova forma de fer economia i política basada en la fraternitat, en les 
relacions de les persones i dels pobles. Això aportarà un lideratge ètic de la 
societat. 
 
Arribats a aquest punt, partim de dues premisses:  
 
1. La crisi en què estem immersos té entre les seves causes una profunda crisi 
de relacions entre les persones i els estats. 

2. Si superem aquesta crisi de relacions, assumint nous paradigmes polítics i 
socials, assegurarem la base d’una nova convivència democràtica, integradora 
i solidària, que respongui al repte de la globalització i de la interdependència. 

  

A Espanya, estem vivint les següents situacions:: 

1. Més de sis milions de persones sense feina, el 27% de la població 
activa, un dels nivells de desocupació més alt dels països de  la OCDE. 
Dades del 26 de abril de 2013. 

2. Un creixement del Producte Interior Brut (PIB) molt a prop de 0, 
després d’alguns anys de creixement negatiu. 

3. Una despesa pública enorme, per part de les diferents administracions 
públiques; el 2012, les administracions públiques varen gastar 
aproximadament  un 21% més del que havien ingressat. 

4. Un endeutament total, que inclou famílies, empreses, institucions 
financeres i  administracions públiques, que s’acosta a tres vegades 
més el PIB. 

5. I, per últim, una prima de risc que produeix la  desconfiança  que els 
prestadors tenen en la capacitat d’Espanya per pagar els seus deutes. 

El món s’ha dividit entre els països que cada vegada consumeixen més i 
produeixen menys –els països desenvolupats-, i els països que cada vegada 
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produeixen més –els països emergents-, producció que fonamentalment ens 
venen als desenvolupats, a baix cost. 

A Espanya, s’han produït dos desequilibris gravíssims, addicionals al 
desorbitat augment d’endeutament: 

1. El creixement desmesurat  de la construcció. 

Les entitats financeres han proporcionat la compra del sòl a preus 
desorbitats, propiciant la venda d’habitatges molt cars i a terminis 
llarguíssims, de vegades per damunt de l’esperança de vida del deutor, a 
tipus d’interès baix i, en alguns casos, finançant la totalitat del preu.   

2. Falta de competitivitat del sistema productiu pels seus excessius costos 
de funcionament. 

En definitiva, en el cas d’Espanya, a la crisi financera, comú a la resta dels 
països del nostre entorn, s’hi ha afegit 

      - la crisi política i institucional 

- la crisi immobiliària 

- la crisis de competitivitat. 

Cóm hem arribat a aquest punt? 

Hem viscut molt per damunt de les nostres possibilitats, exigint drets i deixant 
d’acomplir deures.  

• Els nivells d’atenció i cobertura dels serveis públics espanyols són dels 
més alts del món. Tenim excel·lents transports suburbans, excel·lents 
autobusos públics, som un dels pocs països del món on les 
escombraries es recullen diàriament. 

• S’ha gastat en infraestructures, potser amb desequilibri, sense tenir en 
compte el rendiment productiu, com ara als aeroports, a les petites 
capitals de província amb “un o cap” vol diari. 

• Tenim 75 universitats, una i mitja per província, més que molts països 
més rics. S’ha creat la consciència de què només hi ha futur amb un títol 
universitari, convertint les facultats i les escoles tècniques en “fàbriques 
d’aturats”. 

• S’ha viscut al dia, gastant per damunt de les nostres possibilitats, Les 
famílies s’han hipotecat excessivament per comprar un millor habitatge, 
una segona residència a la platja, més d’un cotxe o un viatge turístic. 

A més, patim d’individualisme, materialisme, relativisme, hedonisme, 
especulació, corrupció –derivada en injustícia i impunitat-, manipulació de la 
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veritat, pèrdua del model de família, errònia interpretació de la llibertat, 
irresponsabilitat i indiferència. 

 
2. PROPOSTES. 

 
Davant d’aquests problemes, el Moviment Polític per la Unitat (MPpU), vol 

aportar algunes propostes per regenerar el sistema de valors des del 
paradigma de la fraternitat.  

 
Pensem que un lideratge ètic de la societat exigeix un lideratge ètic de la 

política, centrat en les persones i fonamentat en el respecte a la dignitat 
d’aquestes, la solidaritat i la cohesió social, aspectes essencials del paradigma 
de la fraternitat. Només es sortirà de la crisi des de valors basats en la 
solidaritat, assentada en la bona fe i la confiança mútua, i en una societat unida 
contra l’individualisme egoista i depredador.  

 
 Un lideratge ètic de la política exigeix: 

 
1. Una Llei  Transparència que obligui a publicar el sou i el patrimoni de 

tots els representants polítics i càrrecs públics de l’Administració però 
que obligui també a publicar tots els convenis i els contractes de 
l’Administració amb les empreses, perquè tot ciutadà pugui saber en què 
es gasta i com es gasta el diner públic. 

  
2. Tot això amb la finalitat d’aconseguir una llei de transparència que se 

sustentarà sobre dos pilars: 
 

a. Una rendició de comptes clara i diàfana, que ens portarà a la 
legitimació del sistema representatiu i a un millor ús dels recursos 
públics, amb l’enfortiment dels instruments públics de control 
intern i extern, de totes les administracions, empreses públiques i 
institucions. 

b. Una informació participativa de l’esmentada rendició de comptes, 
que, al seu torn, legitimarà el sistema representatiu i potenciarà la 
millor utilització dels recursos públics. 

 
Per fer això, cal la implicació dels grups socials, de la societat civil 

que, recolzats pels partits polítics, o amb la seva implicació, siguin 
capaços de fer ús d’aquesta informació i exigir responsabilitats. 

 
3. Una nova Llei de Finançament  dels partits polítics que impedeixi tot 

tipus de intermediaris i que obligui a declarar públicament els ingressos 
que reben, tant de persones concretes com d’entitats privades o 
públiques, de tal manera que tots els partits tinguin l’obligació d’acreditar 
formalment les quantitats rebudes. Els partits han de ser considerats 
institucions d’interès públic i per tant aquestes quantitats haurien de ser 
objecte de desgravació fiscal, tal com es fa actualment amb els diners 
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lliurats a les fundacions sense ànim de lucre.  
 
4. Una modificació de la Llei electoral que converteixi les llistes que 

presenten els partits polítics en llistes obertes, on els votants poden 
esborrar-ne els candidats que no considerin idonis i votar candidats de 
diferents partits.  
 

5. Limitació del mandat com a càrrec electe a dues legislatures, Congrés, 
Senat, comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments de capitals de 
província. Nova llei de partits polítics que obligui a tots els partits a una 
limitació dels mandats dels seus representants interns, de tal manera que 
els seus secretaris generals no puguin estar més de dos mandats als 
esmentats llocs. Nova llei de partits per evitar la partitocràcia i garantir la 
seva democràcia interna.  

 . 
6. Una llei de incompatibilitats (no només a nivell professional - laboral 
sinó també a nivell econòmic-salarial); només percebre emoluments per un 
únic càrrec públic, participant de la resta sense retribució. 
 
7 Reforma de l’Administració local que defineixi amb criteris relacionats 

amb el nombre d’habitants dels municipis els salaris dels alcaldes i 
consellers. Definició clara de les competències, per tal que no es 
produeixi duplicitat en la despesa. 

8 Reforma de les Administracions autonòmiques, per evitar que  
reprodueixin els vicis de la cultura estatal predemocràtica: 
intervencionisme arbitrari i manca de respecte a l’autonomia de la 
societat civil.  

9 Generar una cultura de l’esforç. L’austeritat no és incompatible amb la 
inversió de manera intel·ligent. A tal efecte, cal començar per: 

a. Gastar racionalment i amb equilibri 
b. Ingressar més, el que exigeix ser més productius i més 

competitius. 
c. Atraure  inversions 

10 S’ha d’emprendre la reforma fiscal, simplificant els impostos i reduint la 
burocràcia però augmentant alhora la inspecció, de forma responsable, 
per acabar amb la anomenada "economia submergida".  

11 És necessari, per un deure de solidaritat, un millor sistema de 
redistribució dels impostos. 

12 Els plans d’educació i de sanitat,  han de ser fruit de pactes d’Estat a 
llarg termini, que perdurin en el temps per obtenir resultats positius. 

13 S’ha de potenciar la formació professional, donant-li la importància que 
té, creant-hi vertaders professionals. No és necessari que tothom arribi 
al nivell universitari. 

14 La administració de justícia, s’ha de reformar, fent-la més àgil, més 
eficient i més especialitzada. Cal separar radicalment el poder judicial 
del executiu. Els jutges que prevariquin, o els que siguin corruptes, han 
de ser jutjats i condemnats com qualsevol espanyol, sense gaudir de cap 
mena de impunitat, al igual que els càrrecs públics (eliminar l’aforament)  
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15 S’ha d’eradicar la corrupció i obligar a la restitució dels bens adquirits 

il·legítimament. És important fer una educació ciutadana per al respecte 
de la llei. 
 

16 És necessària una llei de vaga que faci compatible el dret a ella amb la 
resta dels drets ciutadans, mentre aquella es dugui a terme. 

17 Respecte i protecció real a la diversitat en tots els aspectes: cultura, 
llengua, costums... Oferta com una riquesa compatible amb la comunicació 
entre tots, i no com a confrontació o instrument d’hostilitat manipulat des de 
posicions polítiques excloents. 
És necessari recuperar els valors de l’esforç, l’honradesa, la confiança i la 
solidaritat. 
 
Aquesta crisi pot ser una oportunitat per regenerar  la vida social i tornar a 

començar.  
Tinguem l’esperança que tot es pot aconseguir, creant una nova 

consciència social basada en la fraternitat universal. 


