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Joan Majó va començar la seva
intervenció puntualitzant que l'ob-
jectiu era fer propostes sobre aspec-
tes que poden tenir en compte els
esplais, en tant que agents educa-
tius, en el procés de transmissió
d'actituds i valors, en l'actual con-
text de crisi. La preocupació, per a
Majó, és que “sent com és la crisi el
reflex d'una direcció equivocada de
funcionament social, puguem aca-
bar arreglant uns quants aspectes,
posant pegats de tipus econòmic,
però que la societat post-crisi no
hagi canviat els valors, amb la qual
cosa no haurem arreglat res”.

Per aquesta raó, Majó va començar
argumentant amb dades i xifres que
la crisi financera internacional es
va deure a la desregularització del
sistema, que va permetre que tot-
hom fes el que volgués en funció
dels seus interessos i que va portar
a intoxicar tota la banca occidental.
Va puntualitzar que és cert que els
bancs espanyols no es van encoma-
nar, però que l'economia sí que es
va veure afectada per l'esclat de la
bombolla immobiliària a causa del
col·lapse absolut del crèdit en el
mercat, la qual cosa va provocar
que els promotors espanyols es
quedessin amb 1.200.000 pisos
acabats sense comprador, aturessin
la producció i deixessin sense feina
1.100.000 persones. 

“A Espanya li cal
una veritable
reconversió”

Per a Majó, mentre no s'ha diag-
nosticat correctament el mal de
l'economia espanyola, s'ha estat
aplicant les mateixes mesures per
sortir de la crisi que la resta de
països: “A Espanya el que li cal és
una veritable reconversió. El que
tenim al davant és el repte de
modificar el 5% de la composició
del nostre PIB. La crisi a Espanya
és una crisi de direcció equivoca-
da del creixement. No només
materialment, d'haver-ho centrat
tot en l'immobiliari, sinó en el
concepte que hem tingut en els

darrers 15 anys de la nostra capa-
citat de creixement.” Majó va
explicar que dels dos milions de
llocs de treball perduts a Espanya
a causa de la crisi, tres quartes
parts no tornaran a existir. Per
tant, s'han d'inventar 1,5 milions
de llocs de treball. I per fer-ho cal
analitzar el possible origen de
noves demandes i lligar-les amb
un necessari canvi de valors. Va
posar dos exemples de sectors que
poden generar noves demandes.
“En el camp de la industria, la
major quantitat de generació de
llocs de treball tindrà lloc en el
camp de la reconversió energèti-
ca. En els propers 15 anys tenim
el repte de consumir la meitat de
l'energia que consumim en l'ac-
tualitat. Hem muntat una societat
tecnològica al voltant de l'energia.
Ara, comencem a veure que de
recursos no n'hi ha per a tothom.
Que són escassos. I que els resul-
tats de la societat industrial gene-
ren uns residus que no es poden
reciclar. Queda clar que el model
no és sostenible. Tenim un proble-
ma extraordinari. Però, a la vega-
da, en el camp de la reconversió
energètica, tenim una oportunitat
de crear una enorme quantitat de
llocs de treball”.

El segon sector que, segons Majó,
creixerà molt és el de l'activitat
mercantil que hi haurà en els ser-
veis d'atenció directa a les perso-

nes, com a conseqüència de la
deslocalització de la feina des de
la família al mercat. “En aquest
sector, a més, el creixement anirà
lligat a uns processos de racionalit-
zació, professionalització i d'aflora-
ment d'una ocupació que, en bona
part, està oculta.”

“En 15 anys 
haurem de viure

consumint la meitat
d’energia”

Però, Joan Majó va puntualitzar
que la detecció de noves demandes
“s'ha de lligar a la consciència de
nous valors que no tenim prou
assumits”. I va posar tres exemples.
“El valor de la globalització, encara
ens pensem que vivim en una
societat de 1.000 milions de perso-
nes. I en realitat hi ha 2.000 milions
de persones més, que ja estan tru-
cant a la porta, a punt per afegir-se
al nostre sistema insostenible.! 

Per Majó, falta “la consciència dels
límits i de la responsabilitat del
consum, i d'una manera especial si
són recursos públics. També hem
perdut la consciència de lligar
resultats amb esforç. Jo he conegut
uns quants empresaris que van tan-
car la seva empresa per dedicar-se a

fer pisos. I les raons sempre eren
iguals: més beneficis i menys
esforç. I això es especialment greu
en els joves, molts dels quals van
deixar penjats els estudis per tenir
ingressos fàcils treballant en la
construcció. I ara no tenen ni
ingressos ni estudis!”

Majó va argumentar que, en l'ac-
tualitat, les decisions polítiques ja
no les prenen els governs, sinó els
mercats, resumint la situació en el
que va denominar “una paradoxa
en tres actes”: “Primer acte: els
bancs s'autodestrueixen i es queden
sense capital. Segon acte: com que
això és horrorós, els bancs dema-
nen ajuda als governs, aquests els
aboquen capital amb la qual cosa la
majoria de governs s'endeuten. Ter-
cer acte: els mercats diuen els
governs estan massa endeutats, per
fer front al risc, apugen els interes-
sos. En resum: que amb la seva
autodestrucció, els bancs estan fent
el negoci del segle!”

Per a Majó, “si aquesta paradoxa
no ens porta d'una vegada a accep-
tar que les tesis de l'autoregulació,
del mercat, del liberalisme, són les
que veritablement ens estan enve-
rinant el sistema, és que no veiem
les coses com són!”

En la part final de la seva interven-
ció, Joan Majó va referir-se a com
es pot fer per transmetre aquestes

actituds i valors als infants i joves
d'avui en dia “en un entorn que els
proporciona una gran quantitat
d'inputs, molt diferents als que
rebia jo o els meus fills quan érem
petits”. Va manifestar que veu els
infants d'avui amb unes dificultats
superiors de diàleg amb els pares,
amb una capacitat molt més reduï-
da de rebre inputs a través de la
lectura (no tant perquè llegeixin
menys, sinó pel que llegeixen), que
cada cop passen més de la televisió
i amb una enorme presència en la
xarxa. Majó va proposar reinven-
tar “les faules de La Fontaine del
segle XXI, relats infantils que agra-
daven i es repetien un i altre cop. 
I cadascuna servia per transmetre
un valor.”

“L’esplai és 
un àmbit privilegiat 

per treballar 
els valors”

Per a Majó “ha augmentat molt la
quantitat de temps que dediquen a
l'esplai, a activitats de lleure. Per
tant hem de fer esforços per a 
l'aprofitament d'aquest canal.” En
aquest sentit, va apuntar cinc siste-
mes de transmissió de valors a tra-
vés de l'educació en el temps de
lleure. “Primerament, a través de
l'esport, que permet transmetre
dos aspectes extraordinàriament
importants: la promoció de la salut
i el de la convivència i competició.

En segon lloc, l'esplai és fonamen-
tal per educar en l'ús responsable i
respectuós de l'espai públic. En
tercer lloc, l'esplai possibilita el
contacte amb la natura. 

Quart: l'esplai és aventura i, com a
tal, comporta riscos. I això és molt
important, perquè l'educació de la
responsabilitat davant del risc és
fonamental.

I cinquè i últim: l'esplai és espec-
tacle, utilització de bens immate-
rials com la música, el teatre,... i
això permet treballar el tema de la
pretesa gratuïtat de tot, promoguda
per la pirateria de la xarxa.” 

JOAN MAJÓ VA INTERVENIR DAVANT EL CONSELL ASSESSOR PER PARLAR DE  LA SORTIDA DE LA CRISI I EL CANVI DE VALORS

“La reconversió energètica i els serveis d’atenció a les
persones són sectors que generaran molta ocupació” 

Joan Majó, durant la seva intervenció, amb Salvador Carrasco, Josep Gassó i Montserrat Ginés
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