
Editorial

Escoltar, analitzar i aprendre 
és allò essencial que hem 
d’extreure de qualsevol pro-
cés llarg i laboriós. Sigui quin 

sigui l’àmbit en el qual es dona l’apre-
nentatge és important que sempre hi 
hagi un procés d’anàlisi. 

Encara és més important si el que 
tractem són els canvis en una societat 
i elaborem aquesta anàlisi des d’una 
formació política. Ben cert és que 
qualsevol idea, opinió o acció és po-
sitiva per la societat sempre que sigui 
constructiva. Si aquests inputs es ca-

nalitzen a través d’una formació polí-
tica i es tracten amb clau de represen-
tació social es converteix en un procés 
més productiu ja que s’entén com un 
problema social. És a dir, agafar aques-
ta informació i fer-la formar part d’un 
procés de definició col·lectiva fa que 
totes les qüestions que inquieten la 
societat puguin ser estudiades i cercar 
solucions que beneficiïn al col·lectiu.

Un problema social ho és, segons 
Herbert Blumer (1971) si té: reconei-
xement social, legitimació de la po-
blació, mobilització de l’acció i final-
ment formació i execució d’un pla 
d’acció. Tot el que es cou a la societat, 
en converses de cafè, en les hores de di-
nar, quan surten els nens del col·legi o 
quan llegim la premsa s’ha de fer ser-
vir. I no hi ha millor manera d’aprofi-
tar-ho que canalitzant-ho. 

No crec, i la majoria de nosaltres 
tampoc, en les organitzacions està-
tiques. No m’imagino institucions 
que podrien funcionar idènticament 
igual avui com fa 50 anys. Imagineu 
que encara mantinguéssim els nos-
tres aliments amb sal o que anéssim 
als llocs amb cavall. L’adaptació i la in-
novació són constants i per tant tam-
bé ho és el canvi. Tot varia en funció 
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De ser una bona 
eina de gestió ha 
passat  a ser un 
problema
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Els canvis que 
volem

La regla d’or, una llei de molt 
curt recorregut

les crítiques de Jaume Bartumeu 
i de David Rios. El que fa dos anys 
era una llei essencial per contenir 
la despesa de les administracions, 
ara s’ha transformat en una quime-
ra que pot portar al Govern a no dis-
posar del pressupost del 2019.

Cinca va defensar ahir en seu par-
lamentària una «fórmula menys so-
fisticada» per a la limitació del dèfi-
cit anual, de manera que l’Executiu 
proposarà que el Consell General 
treballi en un seguit de canvis per 
a modificar la limitació màxima de 
la despesa i també del creixement 
de la despesa corrent.

L
a proposició de llei de 
sostenibiltat de les finan-
ces públiques i d’estabi-
litat pressupostària i fis-
cal, coneguda com la Re-

gla d’Or, es va aprovar el desembre 
del 2014 amb el suport dels demò-
crates i el vot en contra dels grups 
socialdemòcrata i mixt. Va ser en 
la mateixa sessió del Consell Gene-
ral que es va aprovar la llei mordas-
sa. El ministre de Finances i Fun-
ció Pública, Jordi Cinca, va expli-
car als consellers que la regla d’or 
seria una bona eina de gestió pres-
supostària.

Doncs bé, el que ha estat és una 
llei de poc recorregut que no pot ser 
complida per aquells que la van pro-
moure i que ara demanen fer cas a 
la realitat, una realitat que molts ja 
van veure fa dos anys i que va rebre 

Sembla bastant clar que la llei 
haurà de patir modificacions per 
evitar que futurs governs (indepen-
dentment del seu color polític) tin-
guin problemes amb el pressupost.

Tots els grups de l’oposició van 
dirigir crítiques al Govern, la ma-
joria basades en el fet que la regla 
d’or va ser aprovada només amb els 
vots de DA i que ara es demana la 
implicació de la resta de grups per 
fer els canvis. És evident que la llei 
va ser aprovada amb uns objectius 
que no es poden complir i per tant 
amb més o menys grat serà obligat 
modificar-la.

obrir-se a nous horitzons que, sense 
deixar enrere la seva base, enriqui-
ran un projecte en el que he cregut 
des que es va crear. Un projecte que 
pretén incorporar tots els elements 
que li falten a la nostra societat actu-
alment i que necessita per poder se-
guir endavant. Elements com la par-
ticipació inclusiva i efectiva de la jo-
ventut. Promovem la implicació dels 
joves per canviar la realitat, perquè és 
des d’aquest sector de la població on 
s’ha de promoure els canvis que en 
un futur volem veure en la nostra so-
cietat a curt termini, i en el món en el 
llarg termini. 

També elements com la promo-
ció dels valors d’igualtat, tolerància 
i responsabilitat. Des d’aquest punt 
de partida es pot crear un entorn que 
doni les mateixes oportunitats a totes 
les ciutadanes i tots els ciutadans i que 
creï el cultiu per dur a terme reformes 
necessàries en l’àmbit social i cultu-
ral. Aquests elements i tots els que 
els ciutadans i ciutadanes d’Andorra 
vulguin aportar al projecte. Perquè 
aquesta és l’essència del nostre mo-
viment. Moure’ns amb la societat. H
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va actitud i, seguint els valors enquis-
tats de la nostra societat, defensar ac-
tituds masclistes i denigrants? 

Per molts d’aquests motius i pels 
que em deixaré en aquest article for-
mo part d’una agrupació que pretén 
canviar les coses. Pretén donar un gir 
a la societat actual i plasmar els valors 
necessaris des d’un prisma ben dife-
rent al que hi ha actualment. 

SDP-Progressistes en la seva última 
Assemblea General, que va tenir lloc 
al mes de setembre, va moure peça. 
Va canviar la seva denominació per 

del moviment social, també les insti-
tucions. La realitat doncs, els proble-
mes que viu la societat, s’han d’adap-
tar a les necessitats de la població i a 
aquest moviment. 

Actualment ens trobem en una si-
tuació geopolítica que sobrepassa els 
límits als que estàvem acostumats fa 
uns anys.Vivim una situació que es 
dibuixa dia a dia i que contraposa la 
pràctica amb els valors de la nostra so-
cietat. La situació dels nostres veïns ha 
traspassat certes línies vermelles que 
han malmès, si no ho estava prou ja, 
la política. Límits que també qüestio-
nen la manera de fer aquesta política 
i de moure’s enfront els problemes so-
cials. Vivim nous reptes que cerquen 
respostes. Però no respostes immedi-
ates i de fast food sinó de cocció lenta. 
Potser és necessari un canvi. Tots en 
som conscients.

Què considerem que és el més im-
portant? Poder representar diferents 
idees i dur-les a terme, encara que no 
estiguin pel moment contemplades 
per llei, o fer prevaldre el que sempre 
ha imperat en la societat i no veure 
cap tipus possible de canvi? Què és 
més important? Protegir la víctima 
d’un abús sexual o qüestionar la se-
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