
La Fundació Autònoma Solidària, coincidint
amb la presentació pública del Programa
PIUNE, va aprofitar per estrenar disseny i con-
tinguts de la nova web. La web anterior esta-
va pensada gairebé exclusivament perquè l’u-
tilitzessin els voluntaris, mentre que la nova
web arriba a molts més sectors.

La web està dividida en les grans àrees en
les que treballa la FAS (Cooperació,
Immigració, Discapacitat, Programes de

Voluntariat, Formació i la part institucional).
A nivell de disseny, la web té un aspecte
molt més professional i seriós, jugant amb
un fons blanc i amb un color determinat per
cada àrea de treball.

Properament els voluntaris tindran un altre
espai web on podran expressar les seves
inquietuds i comunicar-se entre ells, a part
d’altres coses, a l’anomenada “Bitàcola del
Voluntari”.

Fundació Autònoma Solidària
Edifici d’Estudiants Campus UAB Bellaterra. 93 581 27 57 http://www.uab.es/fas
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Empenta!

Aprofitant la celebració del
Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat,
la FAS va presentar, el pas-
sat 13 de desembre, la guia
Docència universitària i
necessitats especials en el
decurs d'un acte presidit pel
director general
d'Universitats de la
Generalitat, Ramon Vila-
seca. A l'acte va intervenir
també l'autora de la Guia,
Cristina Laborda, professora
del Departament de
Pedagogia Aplicada; Joan
Carbonell, vicerector
d'Estudiants i de Promoció
Cultural; Muriel Casals i
Begoña Navarrete, presi-
denta i directora respectiva-
ment de la FAS.  La Guia vol
donar unes claus mínimes i
bàsiques per conèixer què
és una discapacitat tot elimi-
nant els estereotips, i facilitar
uns criteris pedagògics fona-
mentals per afavorir la inte-

gració d'aquests estudiants
específics a les aules. Joan
Carbonell va fer un balanç
del treball que s'ha fet a la
UAB els darrers dos anys a
favor dels alumnes amb dis-
capacitat, destacant el dret
que tenen a matrícula gratuï-
ta, l'eliminació dels obstacles
arquitectònics, l'atenció per-
sonalitzada en la gestió
d'adaptacions curriculars i
l'adaptació dels webs institu-
cionals, entre d'altres.
Durant l’acte es va presentar
també les noves línies del
Programa per la Integració
d’Universitaris amb
Necessitats Especials
(PIUNE) i es va recordar als
assistents que fins el 31 de
març tothom que estigui
interessat es pot presentar al
concurs fotogràfic sobre uni-
versitat i discapacitat, obert a
tothom i dotat amb 1000
euros. Les bases estan al
web de la FAS.

Estrenem web!
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Premi de la Fundació
Caixa Sabadell

L’Estudi-diagnòstic de la
situació de la joventut d'ori-
gen immigrant a
Cerdanyola del Vallès ha
rebut un dels Premis
Fundació Caixa Sabadell
2005. Aquest projecte d'es-
tudi, coordinat per la FAS,
ha estat dissenyat i elabo-
rat per l'equip del Programa
Multiculturalitat i Educació
de l'ICE de la UAB. L'acte
de lliurament dels premis
va estar presidit per la
Consellera de Benestar i
Família, Anna Simó, l’al-
calde de Sant Cugat, Lluís
Recoder i el president de
Caixa Sabadell, Lluís
Brunet el passat 8 de
novembre al Teatre-Auditori
de Sant Cugat del Vallès.

PER PICAR UNA MICA

La FAS escollida per
al Consell del
Voluntariat de
Catalunya

La FAS ha estat escollida com
a representant de les entitats
de voluntariat de l’àmbit comu-
nitari i de promoció del volun-
tariat en el que és el màxim
òrgan representatiu de les enti-
tats del voluntariat a Catalunya,
el Consell del Voluntariat de
Catalunya. El Consell és l'òr-
gan d'assessorament, consulta
i participació de les entitats, els
col·lectius i les persones
expertes que actuen en l'àmbit
del voluntariat. La FAS acom-
panyarà, en aquest àmbit a la
Coordinació Catalana de
Colònies, Casals i Grups
d’Esplai i a la Federació
d’Ateneus de Catalunya. Les
eleccions van tenir lloc el pas-
sat 28 de novembre.

PROGRAMA DE SALUT

Dia mundial de lluita 
contra la SIDA

El nombre de casos de
sida ha arribat als 40 mi-
lions com a conseqüència
de l'increment rècord al
2005. La malaltia ha aca-
bat amb la vida de més
3,1 milions de persones i
més de 500.000 són nens.

A Catalunya, més de 8000
persones han mort i més
de 6000 viuen sota tracta-
ment. Durant aquest any,
s'han infectat quasi 5 mi-
lions de persones, el
major augment anual de la
història d'aquesta malal-
tia. 

570.000 nens han mort
aquest any a causa de la
SIDA, la majoria a l'Àfrica.
Als països subsaharians
una de cada 5 dones
embarassades està infec-

tada. El major canvi ha
estat l'aparició del con-
tacte heterosexual com a
causa predominant de les
noves infeccions, tot i que
les últimes dades afirmen
que el col·lectiu homo-
sexual ha baixat la guàr-
dia en les seves relacions. 

Gairebé la meitat dels
nous casos es detecta de
forma tardana, gairebé 2
anys després de la infec-
ció. Malgrat els anys
d'història de la malaltia,
des de 1981, encara avui
hi ha persones que creuen
que la picada del mosquit
és una forma de transmis-
sió, i el que és el pitjor,
encara hi ha gent avui en
dia que no utilitza el
preservatiu en les seves
relacions sexuals.

Fundació Autònoma Solidària
08193 Bellaterra (el Vallès Occidental)
Tel: 93 581 24 85  Fax: 93 58120 00
fas.voluntariat@uab.es
http://www.uab.es/fas

Jordi Castroviejo (coordinació)

i la col·laboració de tot l’equip del voluntariat de l’Autònoma.

Amb el suport de:

Dipòsit legal: B-3041-2002 

Un any més, els voluntaris del Programa de Salut de la Fundació
Autònoma Solidària van organitzar amb motiu del Dia Mundial
de la Sida una sèrie d’activitats amb l'objectiu de sensibilitzar la
comunitat universitària respecte de la problemàtica de la Sida,
informant sobre formes de prevenir la malaltia.

A la Plaça Cívica es va instal·lar un estand amb informació de
la malaltia, on es van distribuir també preservatius i llacets ver-
mells. Com a balanç del Dia Mundial de la Sida, s'ha aconse-
guit sensibilitzar la comunitat universitària respecte de la pro-
blemàtica de la Sida, informar sobre formes de prevenir la
malaltia, i posar en contacte els estudiants amb el món de les
ONG-Sida que treballen a Barcelona i el Vallès. 

Dades sobre la SIDA



SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

Exposició sobre la UAB i el seu 
compromís amb el Protocol de Kyoto

Inauguració

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) i
el Servei de Prevenció i de Medi Ambient
(SEPMA) de la UAB, compromesos amb-
dós amb el medi ambient, han dut a
terme un projecte per a difondre la utilit-
zació de fonts d’energia renovables a la
UAB i donar a conèixer el compromís de
la UAB amb el compliment del Protocol
de Kyoto. 

El projecte l’integren una exposició i un
itinerari ambiental, i ha comptat amb el
suport del Departament de Medi Ambient i

Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Les visites guiades a l’exposició i a
l’itinerari ambiental estan coordinades
per estudiants de la UAB que fan de
voluntaris.

El 14 de desembre es va inaugurar l’ex-
posició al vestíbul de la Facultat de
Lletres, amb la participació del grup de
voluntaris ambientals, l’assessor del rec-
tor en temes de medi ambient (Manel
Sabés) i la directora de la FAS (Begoña
Navarrete).

L’exposició

L’exposició “La UAB i el seu compromís
amb el Protocol de Kyoto, l’aposta per les
energies renovables” tracta la problemàtica
del canvi climàtic global i aprofundeix en la
utilització de les energies renovables com
una de les solucions per a reduir les emis-
sions dels gasos causants del canvi
climàtic. L’exposició també presenta
l’experiència de la UAB amb la utilització de
les energies renovables (l’energia solar foto-
voltàica i tèrmica i el biodièsel) i les actua-
cions que està duent a terme per a fer front

al canvi climàtic, i complir així amb els límits
d’emissions de gasos amb efecte d’hiverna-
cle establerts pel Protocol de Kyoto. 

Es tracta d’una exposició itinerant que visi-
tarà tots els centres de la UAB. Ja ha estat
a les Facultat de Ciències, la Facultat de
Ciències de l’Educació i a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria. Estarà exposada a la
Universitat fins el març del 2006. Es pot tro-
bar el calendari a la pàgina web
www.uab.es/osha o a www.uab.es/fas.

El Protocol de Kyoto

El Protocol de Kyoto és un conveni interna-
cional per la prevenció del canvi climàtic,
auspiciat per l'ONU dins de la Convenció
Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (CMNUCC) i signat el 2002 per la
Unió Europea, que té com a objectiu que els
països industrialitzats redueixin les seves
emisions un 8% per sota del volum del
1990, ja que els que estan en vies de
desenvolupament no tenen cap restricció,
com es el cas de la Xina, l'Índia, o el Brasil,
per citar-ne els més contaminants. 

L'11 de desembre de 1997, els països
industrialitzats es comprometeren a la ciu-
tat de Kioto a executar un conjunt de
mesures per reduir els gasos d'efecte
hivernacle. Els governs signataris
pactaren reduir en un 5,2% de mitjana les
emissions contaminants entre el 2008 i el
2012, prenent com a referència els nivells
del 1990. L'acord va entrar en vigor el 16
de febrer de 2005 després de la ratificació
per part de Rússia el 18 de novembre del
2004. 



COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Campanya sobre la globalització:
El dia 3 de Novembre es va inaugurar l'exposició sobre globalització “Fem del món
Barcelona i amb el suport de FGC i de la Fundació Autònoma Solidària. L’acte de
FGC i el President - Delegat de Mans Unides Barcelona.

La campanya
encara 
estarà en
marxa tot
l’any. Pots
participar-hi
consultant la
web de Mans
Unides

La inauguració va coincidir
amb la Festa Major de la UAB,
on Mans Unides, mitjançant la
Fundació Autònoma Solidària,
va participar activament
instal·lant a l'epicentre de la
festa, la Plaça Cívica, un
estand amb productes de
comerç just d'Alternativa 3 i
material de Mans Unides. 

A més, els dies 28 i 29 de
novembre Mans Unides i la
FAS van organitzar unes
Jornades sobre Globalització
en algunes facultats de la
UAB, on van participar desta-
cats ponents i van aplegar
nombrós públic.

L'exposició audiovisual “Fem
del món la terra de tothom” va
arribar el passat 3 de novem-
bre a l’Estació de Ferrocarrils
de la Generalitat de la UAB.
Mans Unides va engegar
aquesta campanya de sensibi-
lització, que denuncia les con-
tradiccions de l’actual model de
globalització, amb la col·labo-
ració de les ONG's Càritas,
Justícia i Pau, VOLS i
Alternativa 3. Aquesta cam-
panya té com a element central
una exposició multimèdia inte-
ractiva,  que està recorrent
espais de gran afluència de
públic fins a desembre de
2006. A la UAB hi va romandre
fins el 16 de desembre.

Coincidint amb la celebració de
la Festa Major de l’Autònoma,
Mans Unides van col·laborar
amb la seva particular Festa de
l’Espectacle Solidari, Actuem!
Un altre món és possible. Hi va
haver l’actuació d’El Sobrino
del Diablo, amb el seu concert
de rock amb missatge, i les
accions de sensibilització de
Lapsus Espectacles sobre el
tràfic il·legal d’armes i el co-
merç just.

Quatre pantalles gegants do-
naven la benvinguda al visitant
creant un espai  on la música i
les projeccions audiovisuals
envoltaven completament l'es-
pectador. Dins d’aquesta

instal·lació audiovisual es
reflectien les conseqüències
que l'actual model de globa-
lització provoca als països més
desafavorits del planeta. I és
que l'exposició no es queda en
la simple denúncia, sinó que
dóna conclusions i alternatives
per aconseguir una globa-
lització més justa.  

L'exposició audiovisual itine-
rant “Fem del món la terra de
tothom” compta, a més a més,
amb el suport de la majoria
d'institucions públiques cata-
lanes i de mitjans de comuni-
cació líders de Catalunya. Per
a l’ocasió Mans Unides ha
comptat amb la col·laboració

del popular humorista Andreu
Buenafuente, que ha enregis-
trat la falca de ràdio de forma
desinteressada.

Aquesta campanya de sensibi-
lització es complementava
amb unes exposicions de petit
format que van visitar diferents
facultats de la UAB i una
exposició virtual i interactiva de
participació a través de la pàgi-
na web de la campanya
www.alternativaglobal.org.
Aquesta pàgina compta també
amb la col·laboració de testi-
monis del Sud que compartei-
xen les seves experiències des
de països d'Àfrica, Àsia i
Amèrica Llatina. 

Exposició itinerant que va estar a moltes facultats de l’Autònoma.

Inauguració de l’exposició als Ferrocarrils de la UAB Parada de comerç just al costat de l’exposició
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“Fem del món la terra de tothom”
la terra de tothom” a l'Estació de Ferrocarrils de la Universitat Autònoma de 
presentació va comptar amb la presència de la directora de la FAS, el cap de comunicació de

La Fundació Autònoma
Solidària ha volgut donar
suport a aquesta campanya
organitzant amb Mans Unides
unes Jornades sobre la
Globalització al Campus de la
UAB. 

En el marc de la campanya
van tenir lloc 4 conferències
en 4 facultats diferents,
segons les temàtiques trac-
tades. El primer dia es va par-
lar dels agents i les conse-
qüències de la globalització
en el nord i en el sud del món,
i sobre les principals mani-
festacions d’aquest  fenomen.
El segon dia es va aprofundir
més en els aspectes polítics i
militars de la globalització i la
incidència d’aquest fenomen
en els moviments migratoris.

El dilluns 28 de novembre es
va fer l’acte inaugural a la sala
d’Actes de Ciències de la
Comunicació. Van intervenir
Begoña Navarrete, directora
de la FAS, i Eduard Moreu,
president  de Mans Unides,
que van presentar les temà-
tiques i els objectius de les jor-
nades.  A l’acte inaugural va

seguir la primera conferència
sobre “Globalització: desigual-
tat i exclusió”, en la qual,
Eduard Moreu, va presentar la
campanya de sensibilització
“Fem del món la terra de
tothom”, les activitats i els
objectius de Mans Unides
davant del tema de la globa-
lització. Van participar prop de
70 persones, entre estudiants
i professors.

La segona conferència de la
jornada “Mecanismes de con-
trol Nord-Sud” es va realitzar a
la tarda a la Sala de Graus de
la facultat de Filosofia i
Lletres. Maria Jesús
Izquierdo, professora del
departament de Sociologia va
fer una petita introducció
sobre les causes, conseqüèn-
cies i paradoxes del fenomen
de la globalització. Just
després va seguir l’exposició
de David Llistar, de
l'Observatori del Deute en la
Globalització, que va parlar
d’un dels actors més impor-
tants de la globalització, les
empreses transnacionals, les
quals tenen el poder de
influenciar els governs. Va

explicar la relació directa que
hi ha entre el poder polític  i
econòmic  i els efectes
d’aquesta relació als països
en vies de desenvolupament.
Després va intervenir Antonio
Rosa, fotògraf i sindicalista de
la CONC (CCOO de
Catalunya), que va explicar la
situació i les condicions labo-
rals en les “maquilas” a
Amèrica del Sud. Va mostrar
les fotos, que va fer ell per-
sonalment a les “maquilas” de
Guatemala i El Salvador. 

La primera jornada va concloure
amb el documental “Maquilas” de
Germán Reyes. Van participar-hi
una quarantena de persones

La segona jornada va
començar amb una conferèn-
cia a la sala d’Actes de
Ciències Econòmiques, que
va tractar el tema de la
Globalització política i del
desarmament versus desen-
volupament. Daniel Luz de la
Escola de Cultura de Pau va
introduir el tema de la confe-
rència i Arcadi Oliveres, pro-
fessor d’Economia de la UAB i
president de Justícia i Pau va

parlar del comerç d’armes
entre els països del nord i del
sud, i dels interessos
econòmics que els països
occidentals tenen en vendre
armament als països en vies
de desenvolupament. Aquesta
va ser la confèrencia que va
tenir més èxit, amb una
assistència de prop de 100
persones. 

La darrera conferència es va
realitzar a la Sala de Graus de
la facultat de Ciències de
l’Educació. Juana Martín,
responsable de Migració i
Codesenvolupament de
Caritas, va tractar el tema de
la immigració parlant de les
causes i de les conseqüències
d’aquest fenomen en l’àmbit
de la globalització i de les
condicions dels immigrants en
general, i en particular dels
immigrants de Barcelona. Les
jornades van acabar amb el
concert de denúncia del grup
musical Doctor Fargo, que va
tocar cançons que criticaven
molts aspectes de la globa-
lització.

Mans Unides i FAS.

Els dies 28 i 29
de novembre
es van celebrar
les Jornades
sobre la
Globalització
a diferents
facultats de
la UAB

Imatge de la Sala d’Actes de la Facultat d’Econòmiques durant una conferència. Arcadi Oliveres i Daniel Luz durant la xerrada sobre desarmament.
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Apropem la solidaritat i la prevenció de la
salut a la Festa Major de l’Autònoma

Coincidint amb les festes de
Nadal, la FAS ha participat en
dues campanyes on les joguines
i aquells més desfavorits en són
els protagonistes. Per primera
vegada els voluntaris de l’Espai
Solidari han col·laborat amb la
campanya de l’Ajuntament de
Cerdanyola de recollida de jo-
guines "Una nit d'il·lusió per a
tothom", que té l'objectiu que tots
els infants de Cerdanyola, sense
excepció, gaudeixin de la nit de
Reis. Per aconseguir-ho es va
realitzar una crida a tota la comu-

nitat universitària de la UAB de-
manant joguines noves i que no
fomentessin la violència. Les
caixes de recollida es van posar a
totes les consergeries de les fa-
cultats, a la Vila Universitària i al
Rectorat. El resultat va ser força
positiu, ja que es van aconseguir
cinc caixes plenes de joguines. 

L’altra campanya ha estat coor-
dinada entre la FAS i l’Oficina de
Promoció Econòmica de la
UAB, amb el lema “Fes un regal
solidari” posant a la venda dos

jocs de sobretaula elaborats per
països en vies de desenvolupa-
ment d’Àfrica i el sud-est asiàtic El
que pretenem amb aquesta cam-
panya és ajudar a garantir als
productors dels països del sud
condicions laborals dignes i un
salari just pel seu treball, i a la
vegada donar a copnèixer la
diversitat cultural d’aquests paï-
sos. Les joguines es poden trobar
a l’Abacus de la Plaça Cívica, i els
beneficis recaptats aniran desti-
nats  integrament al Fons de
Solidaritat de la UAB.

Un grup d’estudiants mirant una paradeta a la Fira d’entitats de solidaritat i cooperació.

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Per Nadal, joguines per a tothom

Dos actors de la companyia Lapsus Teatre realitzant una “patillada”  (performance teatral amb un
contingut social) entre els estudiants de la UAB.

El Sobrino del Diablo va realitzar un multitudinari concert a la Plaça Cívica en el marc de la
Campanya “Fem del món la terra de tothom”.

La Carpa Chill-Out del Programa de Salut va albergar nombrosos tallers de sexe segur. També
s’oferia la possibilitat de prendre cervesa sense alcohol i sucs de fruita.



FONS DE SOLIDARITAT DE LA UAB

Reconstrucció de l’escola rural de la
comunitat maputxe de Menuhin Bajo
La XXI Convocatòria del Fons de
Solidaritat de la UAB va atorgar 5926 €
al Projecte de Reconstrucció de l'esco-
la rural de la comunitat maputxe
Mehuín Bajo, promogut per Pichimapu
(Asociación por la Infancia Mapuche),
en conveni amb el Centre d'Estudis
d'Humanitats de la UAB.

Mehuín Bajo és una comunitat Maputxe si-
tuada en la Regió dels Llacs (Xile) formada
per prop de quaranta famílies. Les seves
principals activitats són la pesca artesanal,
l'agricultura i ramaderia de subsistència i
l'artesania. 

Durant la realització d'un estudi, a Mehuín
Bajo en el marc d'un treball de camp del
departament de la Universitat París VII l'any
2002, es va identificar la necessitat d'am-
pliar l'escola de la comunitat i en anys pos-
teriors aquesta necessitat es va anar fent
més urgent com mostra la situació de l'esco-
la durant l’any 2004, en que es trobava dete-
riorada i no reunia les condicions per a
garantir una bona educació als seus
alumnes. A part d'haver estat construïda fa
més de seixanta anys, no només no posseïa
l'espai suficient per als seus trenta alumnes,
sinó que era insalubre, ja que la fusta del sòl
i el sostre estaven podrides, sofrint goteres
pertot arreu, a més de ser freda i amb un
sistema sanitari molt precari. A més, la zona
era assotada per una extrema pluviositat i
forts vents que havien deteriorat l'escola de
manera irreversible, provocant també que
molts pares prenguessin la decisió d'enviar
als seus fills a un internat de la zona que
durant els mesos d'hivern queda incomuni-
cat. Respecte als alumnes, tots es trobaven
en una mateixa sala i comptaven amb un sol
professor. 

Enfront d'aquesta situació, l'Associació de
Pares i Apoderats, l'Organització local
Huichán Mapu, el professor local i els estu-
diants de l’escola van prendre la iniciativa
de millorar l'educació dels nens, tornant a
construir l'escola i ampliant-la (100 m2
aproximadament) en el mateix terreny, i
proveint-la de materials educatius, dotant-la
de dues aules, un menjador i una sala poli-
valent que servís com espai d'esbarjo durant
els mesos de pluja, biblioteca i taller on s'im-
partirien classes d'artesania tradicional i de
llengua maputxe (mapudungun), el que per-
metria incentivar l'ensenyament de tradi-
cions i llengua maputxe. 

La comunitat disposava dels terrenys, recur-
sos humans i alguns dels recursos materials
necessaris però li faltaven  els mitjans
financers per a emprendre una construcció
d'aquest tipus. 

Actualment, el projecte portat a terme per
Pichimapu (Associació per la Infància

Maputxe) durant  el 2005, ha estat reconstruir
l'escola municipal de Mehuín Bajo, dotant-la
d'espai suficient per a l'escolarització dels
seus vint-i-cinc alumnes (112 metres
quadrats), amb edats compreses des dels
cinc fins als tretze anys.

La nova escola està de dotada d'una aula,
una habitació per al professor i una sala
polivalent, les funcions principals de la qual
seran proveir: 

-Un espai cobert i abrigat per al temps d'es-
barjo 

-Una petita biblioteca per a l'ús escolar i per
a instal·lar dos ordinadors que han estat
donats a l'escola 

-Espai per a un taller d'aprenentatge d'arte-
sania impartit per artesans de la zona i un
altre de llengua mapudungun. 

En aquest moment s'està efectuant la com-
pra de mobiliari escolar, pel que la nova
escola estarà completa per a Març de 2006,
el començament del nou any escolar. 

Aquest projecte s'ha finançat a través del
Fons de Solidaritat de la UAB, el Col·legi
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona i el treball voluntari de moltes
persones. 

La comunitat
disposava
dels recursos
necessaris
però li 
faltaven els
mitjans
financers

L’escola no
només no
posseïa 
l'espai 
suficient per
als seus
trenta
alumnes,
sinó que era
insalubre



LA VEU DEL VOLUNTARI

Una mirada crítica sobre la
globalització
“El món està discutint sobre el
procés de globalització, que
segons una definició es pot
resumir com “un procés pel qual
la creixent comunicació i interde-
pendència entre els diferents
països del món unifica mercats,
societats i cultures, a través
d'una sèrie de transformacions
socials, econòmiques i polítiques
que els donen un caràcter
global”. El que està passant ara
és que tot el món està focalitzant
la seva atenció tan sols en l'ac-
cepció econòmica de libera-
lització de comerç, producció i
concentració de capital. 

La globalització del sistema ca-
pitalista no és la creació d'un
àmbit econòmic mundial escom-
brat per corrents anivelladores,
integradores i enriquidores, com
pretenen els economistes de
mercat, més que res té una
tendència desnivelladora, desin-
tegradora i excloent de països i
d'éssers humans. Aquesta és la
gran paradoxa del procés de
globalització: accentuar les
diferències entre els països i a
l'interior dels països. Una de les
causes és que el comerç mundial
(en més d'un 50%) i la inversió
de capital en l'estranger (en més
d'un 75%) es concentren en tres
únics pols: EUA, Japó i la UE, i
exclou àrees enormes del plane-
ta, com l’Àfrica, per exemple, i
tots els països en vies de desen-
volupament, marginant-los dels
fluxos de mercaderies i de capi-
tals. 

L'etapa econòmica de la globa-
lització ha confluït en aquest dar-
rer període amb el domini acla-
parant d'un dels actors d'aquest
procés; les empreses transna-
cionals, sobre la producció, el
comerç i les finances mundials. 

Hi ha més o menys 63.000 multi-
nacionals al món, que tenen
unes 690.000 filials que operen
en els sectors del petroli, químic,
automòbil, farmacèutic i elec-
trònic i controlen els dos terços
del comerç mundial i el 85% de
les inversions estrangeres, per
tant tenen un poder molt concret.
Totes les empreses pertanyen al
món capitalista i gairebé la mei-
tat són nord-americanes, per
tant la seva nacionalitat coin-
cideix amb el mapa del reparti-
ment del poder en el món entre
els estats. La concentració del
capital mundial en aquestes
empreses, en una proporció
aclaparadora que implica modifi-
cacions de tot tipus (en l'econo-
mia, en la societat, en la vida
política, en la cultura), és segu-
rament l'aspecte més definitori
de la globalització. 

La xifra de negoci anual de les
200 empreses més grans és
ni més ni menys que la quarta
part (26,3%) de la producció
mundial, creix a un ritme dues
vegades més gran del que
creix el Producte Interior Brut
(PIB) dels 29 països industria-
litzats que integren l'OCDE
(Organització de Cooperació i

Desenvolupament Econòmic), i
supera la producció total suma-
da dels altres 182 països que no
formen part de l'OCDE, que és
on viu la immensa majoria de la
humanitat. Això s'explica mirant
la lògica de les empreses
transnacionals, que és obtenir el
màxim benefici en el menor
temps possible, que no coin-
cideix necessàriament amb els
objectius de desenvolupament
dels països en vies de desen-
volupament. 

Comparant el capital d'una
empresa transnacional com la
General Motors es pot dir que el
seu capital és igual a la suma del
PIB de tres països: Irlanda,
Hongria i Nova Zelanda. Si par-
lem d'empleats, els de la
General Motors superen a les
forces armades de molts estats
del món. Això tan sols per a
adonar-se de l'enorme poder
econòmic i també polític de les
empreses transnacionals. 

El poder econòmic i el poder
polític estan molt ben rela-
cionats, més que res perquè són
les grans multinacionals les que
influeixen en la política dels paï-
sos, ja que el poder polític de la
immensa majoria dels estats
avui existents no pot fer gairebé
res enfront d'empreses de
dimensions superiors als estats.
Tots els governs que avui exis-
teixen tracten d'establir convenis
amb les empreses multina-
cionals, en una relació de forces

molt desequilibrada a favor de
les últimes.  A més, les empre-
ses trasnacionals tenen
mecanismes de penetració en
la política dels governs; per
exemple hi ha membres de go-
verns que estan clarament rela-
cionats amb les grans multina-
cionals. Això es veu molt clara-
ment en la classe política dels
EUA amb el president dels
Estats Units George Bush, que
és un soci fundador de l’empre-
sa petroliera Arbust Energy. El
vicepresident Dick Cheney, per
la seva banda, era el cap de la
multinacional Halliburton,
empresa petroliera que va rebre
els majors beneficis de la guerra
a l'Iraq i que va influir en la políti-
ca energètica dels EUA.
Normalment les empreses pene-
tren en la política dels països
finançant les campanyes elec-
torals, i també decideixen la
inversió dels Estats, perquè
puguin influir en les decisions
polítiques dels governs dels paï-
sos occidentals. 

Considerant tot això i mirant la
relació entre el poder polític i
econòmic és impossible dir que la
política dels estats i l'interès
nacional està lliure del condiciona-
ment de les grans multinacionals.
Per contra, sembla que estem en
un nova era “de neocolonialisme”
de part del poder econòmic
respecte als governs del Nord.”

V.B. Voluntària de la FAS
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