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IDEES I DEBATS

Present
i futur
del treball

El Primer de Maig és el dia
internacional del Treball.
L’any 1889 es va fixar com a
dia reivindicatiu del movi
ment obrer mundial, en ho
menatge als obrers màrtirs de
la dura repressió feta en les
vagues de Chicago de tres
anys abans.
Amb les millores laborals i

socials que al llarg del temps
s’han anat assolint, la jornada
del Primer de Maig ha anat
perdent el sentit reivindicatiu
per esdevenir un dia festiu. És
una evolució que tenia sentit
en l’època de vaques grasses,
però ara, amb l’elevat nivell
d’atur i la degradació de les
condicions laborals, el dia del
Treball ha de recuperar el seu
caràcter reivindicatiu. Ja no
es tracta de lluitar contra les
jornades infernals de tretze o
més hores, sis dies a la setma
na i unes dures condicions.
Ara el problema és la manca
de feina, la precarietat dels
contractes i la degradació de
les condicions de treball.
La globalització, les noves

tecnologies i una dura competi
tivitat estan sotmetent el món
del treball a un canvi permanent,
que a Espanya viu una situació
dramàtica. La por de quedarse
sense feina continua sent la
principal preocupació dels ciu
tadans, especialment pels ma
jors de 50 anys i per amolts joves
de menys de 25 anys que, mal
grat estar ben formats, han
d’emigrar. Alguns polítics ens
diuen que s’està reduint l’atur
quan, enpart, el que es fa és crear
més pobres. S’està confonent la
flexibilitat necessària amb la de
gradació del treball. Forma part
d’un pervers model social que fa
que les desigualtats augmentin.
La competència en el mercat

global s’endureix, especialment
amb els països emergents que es
modernitzen a un ritme accele
rat. Han creat potents universi
tats, centres de recerca, disposen
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La modernització del Princi
pat d’Andorra, que enfonsa
les seves arrels històriques
com a entitat política en els
pareatges del segle XIII, s’ha
produït amb inusitada rapi
desa les dues últimes dècades.
Quatre fites són destacables
en aquest procés de moder
nització:
a) L’aprovació de la Consti

tució del 1993, que converteix
el Principat en un Estat de
dret avançat, democràtic i so
cial, amb una clara definició
de competències entrepoders

i institucions. Aquell mateix
any, Andorra es va incorporar a
les Nacions Unides com a Estat
membre de ple dret.
b) Un procés gradual i pro

gressiu d’acostament i homolo
gació amb la Unió Europea
(UE), dins del qual es poden as
senyalar tres fases. La primera
es va concretar en la firma de
l’acord d’unió duanera i comer
cial del 1990. La segona etapa va
suposar la firma de tres nous
acords amb la UE: un de coope
ració, un altre de fiscalitat sobre
l’estalvi dels noresidents (tots
dos del 2004) i un acord mone
tari (2011). Actualment s’està en
plena tercera fase d’acostament
a la Unió Europea que apunta,
d’una banda, a la firma d’un
acord d’associació i, d’una altra,
a la revisió de l’acord de fisca
litat del 2004 que preveurà
l’adopció de l’intercanvi auto

màtic d’informació fiscal.
c) Obertura a la cooperació i

transparència internacionals en
matèria fiscal, que s’ha concre
tat en una llista impressionant
demesures: normativa sobre in
tercanvi d’informació fiscal amb
demanda prèvia, firma de més
de vint acords d’intercanvi d’in
formació fiscal, completa refor
ma fiscal i primers acords sobre
doble imposició.
d) Posada en marxa d’un nou

model econòmic caracteritzat
per l’obertura econòmica a l’ex
terior, amb una nova llei d’in
versions estrangeres que esta
bleix una liberalització total i
que suposa un pas transcenden
tal cap a la diversificació econò
mica.
Tot aquest ambiciós procés

s’ha vist impulsat últimament
per dues circumstàncies:
a) Amenaça de dimissió com a

copríncepd’Andorra el 2009del
llavors president de la Repúbli
ca Francesa i també del G20,
Nicolas Sarkozy, si el Principat
no avançava demanera decidida
enmatèria de cooperació, trans
parència i intercanvi d’informa
ció fiscals. En haverho fet, efec
tivament, Andorra ha estat eli
minada conseqüentment de la

llista de paradisos fiscals per
part de l’OCDE i d’Espanya.
b) Esclat recent del cas Banca

Privada d’Andorra (BPA), de
nunciada pel Departament del
Tresor dels Estats Units per
blanqueig de diners. Andorra ha
reaccionat amb extrema celeri
tat en adoptar en temps rècord
una nova llei de mesures ur
gents sobre reestructuració
d’entitats bancàries que esta
bleix la solució tècnica del cas
aïllat que concerneix aquella
entitat. Andorra ha demostrat
ser un alumne avantatjat en
l’aplicació de la directiva euro
pea en la matèria.
Resultat de tot això és que el

Principat ha optat decididament
per un model econòmic i social
basat en l’obertura, la coope
ració i la transparència, que
s’haurà de veure, coronat amb la
seva pròxima incorporació al
mercat interior europeu com a
país associat a la Unió Europea.
Aquest nou posicionament i es
tatus internacional obre, d’una
banda, grans expectatives per

La pròxima incorporació
almercat interior
europeu com a país
associat a la Unió
Europea obre grans
expectatives”

Ara el problema és lamanca de feina,
la precarietat dels contractes i la degradació
de les condicions de treball”
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demés coneixement tecnològic i
de professionals preparats. Ja
avui poden competir en produc
tes, equipaments i instal∙lacions
sofisticats.
Alguns autors ens parlen que

estem davant d’una nova era
tecnològica basada en la digita
lització, robòtica i en l’internet
de les coses, que permetrà pro
duir grans quantitats a un cost
marginal proper a zero.Hi haurà
abundància de productes i ser
veis, que donaran un fort impuls
a l’economia, però al mateix
temps aquestes tecnologies, tot i
que l’economia creix, poden cre
ar desigualtat i atur. Opinen que
actualment el ràpid canvi tecno
lògic està destruint més llocs de
treball que creantne.
Davant el desafiament amb

què s’encara el món del treball
cal reaccionar i anticiparse, per
aprofitar els avantatges que els
nous temps ofereixen. La res
posta és la societat del coneixe
ment. Europa i Espanya no po
den competir per preu, han de
competir per coneixement i sa
ber fer. Requereix gent prepara
da, innovació, recerca i inversi
ons en noves tecnologies, sense
oblidar la importància de la cul
tura. Caldrà fer un gran esforç de
formació de qualitat a tots ni
vells, adequarla a les demandes
de la societat, així com de recon
versió professional de les per
sones amb coneixements obso
lets. Sense formació ni cultura,
no hi ha futur.

La societat del
coneixement requereix
gent preparada,
innovació, recerca
i inversions en
noves tecnologies”

Els canvis ràpids en la societat
i en el sistema productiu oferei
xenmoltes oportunitats. Les tec
nologies digitals, la comunicació,
les ciències de la salut i mediam
bientals, les energies verdes, la
mobilitat, l’eficiència en l’ús de
l’energia, el medi ambient o els
serveis personals tenen un po
tencial enorme. Tot el que està
relacionat amb la formació, la in
novació i l’emprenedoria ha de
ser nínxol creador d’ocupació.
A Barcelona en tenim un

exemple. Al voltant del GSM
Mobile World Congress s’està
creant un ambient tecnològic i
de projectes en comú que dóna
lloc a noves empreses, professio
nals preparats i llocs de treball
qualificats, en un dels sectors
tecnològics més dinàmics en
l’àmbit mundial. Aprofitant el
capital humà, tecnològic i la ca
pacitat d’innovació de què dis
posem hem de dinamitzar clús
ters en sectors d’alt potencial.
Sortosament, el president del

Banc Central Europeu, Mario
Draghi, ha iniciat un programa
d’expansió monetària posant al
mercat 60.000 milions d’euros
mensuals durant unmínimd’on
ze mesos, cosa que estimularà
l’economia. També amb l’objec
tiu de crear ocupació el presi
dent de la Comissió Europea, Je
anClaude Juncker, ha dissenyat
un programa per fer inversions
de 300.000 milions en tres anys.
I els governs què han de fer?

Els governs han de donar suport
al teixit productiu, per crear ri
quesa i ocupació, garantint la
dignitat de les condicions de
treball i distribuint justament el
valor afegit creat i, si cal, buscar
fórmules per repartir assenyada
ment el temps de treball dispo
nible per reduir notablement el
nivell d’atur, que és moralment i
econòmicament insostenible.
Com es veu, el dia del Treball

continua tenint tot el seu sentit.
Cal continuar exigint ocupació,
progrés i dignitat per a tots els
qui volen treballar.

invertir en igualtat de condici
ons més enllà de les seves fron
teres i, d’una altra, permet que
Andorra es postuli com una pla
taforma molt competitiva per a
inversions estrangeres. Aquests
avantatges es fan extensibles no
només a empreses, sinó també a
persones físiques, que continua
ran gaudint d’una jurisdicció ca
racteritzada per la baixa fiscali
tat i d’un entorn extraordinària
ment segur i saludable per a les
seves famílies. A més, cal afegir
les bondats d’un sòlid sistema fi

nancer, que ha sabut fer front al
cas BPA al costat del Govern
sense perjudici per al conjunt,
proactiu en el suport a projectes
empresarials de futur, internaci
onalitzat i amb unes ràtios de
solvència i liquiditat de les més
competitives d’Europa.
No és estrany, per tant, que en

mitjans internacionals es quali
fiqui avuiAndorra de jurisdicció
estratègica. Alguns fins i tot han
arribat a dir que es tracta del
“secret més ben guardat d’Eu
ropa”. Andorra apareix com un
país que –a diferència d’aquells
altres que tradicionalment s’han
postulat com a estratègics en
l’àmbit europeu, com Holanda,
Irlanda o Luxemburg– uneix als
seus avantatges fiscals unmodel
de vida incomparable amb qual
sevol dels territoris esmentats.
Andorra ha optat per deixar en
rere un vell model econòmic i
els sectors tradicionals que el
caracteritzaven. Des d’Andorra
la Vella, capital del Principat,
s’aposta de manera decidida per
una nova Andorra.

El Principat
ha optat per deixar
enrere un vell model
econòmic i els sectors
tradicionals que el
caracteritzaven fins ara”

L’educació
financera
a l’escola

La introducció de l’educació
financera a l’ensenyament
primari està sentmotiu de de
bat. Diversos sectors hi han
intervingut a partir de la llei
orgànica d’Educació de de
sembre del 2013, la qual va in
troduir en el currículum de
primària continguts d’educa
ció financera. En aquest debat
s’han analitzat diverses ini
ciatives que institucions pú
bliques i privades han pres els
últims anys. En concret els
plans d’educació financera,
iniciats el 2008 i desenvolu
pats pel Banc d’Espanya i la
Comissió Nacional del Mer
cat de Valors, els objectius
dels quals han estat millorar
la cultura financera dels ciu
tadans i modificar comporta
ments entorn de les finances.
Les seves activitats poden ser
enteses com un pla de xoc al
fabetitzador i van sorgir com
a resposta a la recomanació
de la Comissió Europea
(2007). Van iniciar un procés
en què han participat institu
cions financeres i nombrosos
voluntaris i la seva activitat ha
resultat de gran importància
ja que, a més d’introduir co
neixements financers a les es
coles secundàries, han posat
sobre la taula el debat.
Les principals qüestions

que s’han plantejat giren al
voltant de la conveniència
d’incorporar aspectes finan
cers a l’escola, com introduir
los i qui ha de ferho. Respon
dre a la pregunta sobre la ne
cessitat d’introduir l’educació
financera a les escoles de pri
mària exigeix, en primer lloc,
assolir acords sobre el con

cepte d’educació financera. Pot
ser podem acordar que ens refe
rim a un procés; el resultat
d’aquest procés hauria de per
metre una millor comprensió
del món financer per tal que les
nostres decisions financeres
afavoreixin el nostre benestar
sense perjudicar els objectius
comuns de la societat. Si, alhora,
som capaços d’acordar que les
decisions financeres en el món
actual es fan sobre instruments
financers cada vegadamés com
plexos, potser considerem rao
nable pensar que els nostres fills
es veuran obligats, al llarg de la
seva vida, a prendre decisions
financeres responsables en un
horitzó altament incert.
Si acordem sobre la importàn

cia actual i futura dels aspectes
financers, es pot preguntar so
bre quines bases cal fonamentar
les habilitats i coneixements en
els quals caldria formar els nens
d’avui perquè, en el futur, siguin
capaços de prendre bones deci
sions financeres. Per això es re
quereix potenciar investigaci
ons que permetin seleccionar i
enfocar els aspectes financers
que s’hand’introduir en l’educa
ció primària. En aquest sentit els
esforços encara són incipients.
Són coneguts els estudis elabo
rats entorn de les proves PISA,
que recentment van incorporar
l’avaluació de coneixements fi

nancers. A Catalunya estem tre
ballant en el grup d’investigació
en educació financera, format
per investigadors de la Univer
sitat deBarcelona i de laUniver
sitat Autònoma de Barcelona.
Desconec si hi ha altres grups al
país, encara que sí que existeix,
a escala internacional, trajectò
ria investigadora en el tema.
Sens dubte seria convenient in
centivar la investigació interdis
ciplinària, afavorir espais on po
guessin confluir experts en fi
nances i experts de tots els
nivells educatius, des dels de
primària fins als universitaris. El
que s’espera de la investigació és
que, analitzant el nostre actual
nivell de coneixements, asse
nyali objectius i estableixi reco
manacions sobre què cal ense
nyar i com ferho.

ELS DOCENTS
L’última qüestió, però potser la
més important, és comcapacitar
els qui ensenyen a l’aula, els do
cents. En general, les experièn
cies d’altres països aconsellen
introduir de manera transversal
els continguts financers, faci
litant la integració de coneixe
ments. Un escolar pot, per
exemple, estudiar geografia
alhora que planifica un viatge i
així, mentre aprèn els accidents
geogràfics del lloc on desitja vi
atjar, fa una reflexió sobre la
gestió dels seus estalvis per visi
tar allò que desitja conèixer. O,
estudiant climatologia, pot apli
car els seus coneixements ma
temàtics per esbrinar quina in
demnització de la seva pòlissa
d’assegurança rebrà l’agricultor
que ha vist la seva collita des
truïda per la calamarsa. O, en
l’àmbit històric, pot analitzar
l’efecte de les remeses enviades
pels emigrants la dècada del
1960, i entendre que això va ser
possible gràcies a l’existència
del sistema financer.
Però per poder enfocar de

manera transversal els aspectes
financers, cal oferir als mestres
la capacitació adequada en la
seva formació universitària i,
després, a través de la formació
continuada. I per això és neces
sari acordar, establir prioritats i
planificar amb garanties de con
tinuïtat.
La crisi actual ha plantejat

nombrosos reptes. Un dels rep
tes per al món de l’educació és
identificar objectius i assolir re
sultats que dificultin tornar a
repetir les conductes del passat
que tan nocives han resultat. En
definitiva, es tracta que siguem
capaços de protegir les genera
cions futures dels nostres “espe
rits animals”.

Experiències d’altres països aconsellen introduir
transversalment els continguts financers i facilitar
la integració de coneixements”

Primer cal veure
com s’han de
seleccionar i enfocar
els aspectes financers
que s’han d’introduir
en l’educació primària”
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Es tracta d’identificar
objectius i d’assolir
resultats que dificultin
la repetició de conductes
del passat que han
resultatmolt nocives”


