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Pandèmia: parèntesi o nova realitat
No aconseguirem erradicar la Covid-19 fins que no hi hagi una vacunació global que
dificulti l’aparició de noves mutacions. Més enllà de la mortalitat i les seqüeles físiques
provocades per la Covid-19 cal subratllar les conseqüències psicològiques i la fatiga
mental. Així mateix cal estar ben atents al canvis socials i culturals i,concretament, en
el món del treball amb el fenomen etiquetat com “La Gran renúncia” que ha dut, entre
d’altres, a 38 milions d’estatunidencs i mig milió d’italians,a deixar la feina.
Tensió a Ucraïna
Ens ha de preocupar i molt l’escalada de la tensió a Ucraïna. Serioses repercussions
per la pau global, la seguretat a Europa i derivades en molts camps: subministrament
energètic, inflació...És l’hora de la diplomàcia, en particular l’europea, actuï per baixar
la tensió, evitar la guerra i trobar solucions a les preocupacions de seguretat de tots
els actors. Denunciem els preparatius de Rússia per a una possible invasió militar
(total o parcial) d’Ucraïna, el què vulneraria el dret internacional, i trencaria la sobirania
i integritat territorial d’un país i ens allunya d’un ordre internacional basat en el dret i
la pau i ens apropa a la llei del més fort.
L’OTAN hauria de contribuir a desescalar i no a desestabilitzar. Històricament hauria
d’haver fet les coses diferent i mereix una anàlisi molt crítica. Les seves maniobres
actuals tiben més la situació, i de forma estèril: tothom sap que l’OTAN ni els seus
Estats Membres no intervindran militarment al conflicte i és un secret a veus que cap
país central a l’OTAN acceptaria una possible sol·licitud d’ingrés per part d’Ucraïna.
No compartim la conceptualització del món per àrees d’influència. Seria estabilitzador
que Ucraïna jugués una posició neutral i es pogués relacionar constructivament amb
tots els seus veïns, però –com qualsevol país- ha de poder decidir sense ingerències
sol·licitar formar part de les aliances internacionals que consideri. Amb les diferències
de criteri i interessos respecte EE.UU., s’ha fet més evident que mai la necessitat de
reforçar l’autonomia estratègica de la UE.
Unió Europea
El nou govern de coalició alemany, format pel socialdemòcrates, els verds i els
liberals, es caracteritza per la seva vocació europeista i activa davant l’emergència
climàtica (amb el compromís de tancament de les centrals nuclears el 2030), així com
d’atenció al mercat laboral amb la pujada del salari mínim. Tot amb tot, l’intent de
“verdificar” (el que abans dèiem blanquejar) l’energia nuclear i el gas és una involució
que cal rebutjar amb fermesa. Convé una mobilització ciutadana i, per començar,
donar suport a la campanya de recollida de signatures del Grup Verd de Parlament
europeu.
La lluita contra l’emergència climàtica és l’ADN de la UE i, per tant, la prioritat dels
fons de recuperació econòmica i de transició energètica han de ser les energies
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renovables, l’emmagatzemament i les xarxes de distribució. Una oportunitat també
pel canvi tecnològic necessari, possible i factible, que faci possible l’objectiu de frenar
l’augment de l’escalfament de la Terra per sota de 1,5%. De fet, Yuval Noah Harari
calcula un cost inferior al 3% del PIB mundial.
Espanya
Valorem positivament l’articulació del projecte polític liderat per Yolanda Díaz, que
permeti consolidar el govern progressista amb polítiques d’esquerres. En aquest
sentit, destaquem el canvi del ministre Manuel Castells per Joan Subirats que, ben
segur, millorarà la gestió universitària i pot ajudar a cohesionar políticament l’espai
d’UP i del propi govern.
L’acord del Govern espanyol amb els sindicats i la patronal permet recuperat drets
laborals, la negociació col·lectiva i reduir la temporalitat, com a conseqüència de la
contrareforma laboral aprovada, sense consens, pel govern del PP. Malgrat tot, cal
fer front a la pèrdua del poder adquisitiu amb propostes concretes com ha estat,
amb retard, el control de preus del antígens.
D’altra banda, manifestem la preocupació per l’ascens de VOX i la imposició de la
seva agenda política (contra el “fanatisme ecològic” -culpable de l’augment del rebut
de la llum, del canvi en l’alimentació -carn-, i en la mobilitat a les ciutats- i del
“fanatisme de gènere” culpabilitzant als homes) en una nova majoria de dretes i
d’extrema dreta (PP-VOX).
Catalunya
Cal destacar la negociació dels pressupostos i el paper jugat pels Comuns, i de
manera particular, per Jéssica Albiach i el Joan Carles Gallego. Així mateix, convé
trencar la política de blocs processista i contribuir a noves i estables geometries
parlamentàries i governamentals. Ens cal un altre Govern, un Govern d’esquerres, a
la Generalitat. I ens cal un acord polític d’àmplia majoria a Catalunya per a portar-lo
a la taula de diàleg amb el govern de l’Estat.
Catalunya vam ser pioners en la instal·lació de les energies renovables i ara som a la
cua d’Espanya. Hem d’impulsar l’autoconsum però també grans projectes d’energies
renovables eòlics (també al mar) i fotovoltaics.
Comuns
La III Assemblea de Catalunya en Comú i, sobretot, el seu acte de cloenda, van
significar un excel·lent tret de sortida per assolir l’objectiu 2023 i, concretament,
l’ampliació de la representació institucional, sobretot municipal.
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