
ACTA REUNIÓ SOBRE EL PROCÈS D’AUDITORIA
DEL DEUTE A L’ESTAT ESPANYOL

Lloc: Barcelona – seu Justicia i Pau
Data: 08/11/2011
Participants:  unes  50  persones  de  diferents  organitzacions  i  col·lectius  (Observatori 
Deute en la Globalització, Qui deu a Qui,  Assemblea de Poble Sec, Assemblea de Sant 
Martí, Assemblea del Clot, GdT de deute del 15M, Seminari Taifa, Democracia Real Ja, 
Attac  Acordem,  Icaria  Editorial,  Attac  Catalunya,  Ecologistes  en  Acció,  Nova 
-Innovació social,  Entrepobles,   Justícia i  Pau, CADTM, Enginyers  Sense Fronteres, 
Universitat Nòmada, Cafè Repaire BCN, Revolta Global, K-Món, Assemblea de Sants, 
Assemblea de Muntanya, Grup de Treball de la Consulta Popular)

Ordre del dia:

1) Es fa una breu roda de presentació.

2) Resum de la reunió en Madrid 09/10/2011
Gemma Tarafa (ODG i QDQ) comenta que es va realitzar una reunió similar a aquesta 
en Madrid després de les jornades “vivir en deudocracia” el 7 i 8 d’octubre de 2011 on 
va haver-hi molta participació (400 pers. el divendres i 250 el dissabte) i es va parlar del 
situació del deute a l’Estat espanyol i de possibles alternatives des de la societat civil  
(auditoria,  referèndum,  etc.)  prenent  exemples  de iniciatives  a  altres  països  (Grècia, 
Islàndia, Irlanda…).
El diumenge 09/10 es va doncs realitzar  una reunió a  Madrid per veure si  es volia 
arrancar una campanya d’auditoria del deute a l’Estat espanyol, on van participar gent 
de QDQ i 15M, entre d’altres, de diferents comunitats autònomes. No es va pretendre 
arribar a cap consens sinó més bé compartir dubtes, idees i començar a calentar motors.

Gemma fa un petit resum de les conclusions d’aquella renió :
- És important treballar el tema del deute ara i bé a travès d’una auditoria, no com un fi 
en si mateix sinó com un procès.  Algunes de les alternatives claus als possibles “rescats” 
giren  ja  en  aquesta  línia.   S’està  parlant  de  l’auditoria  com  procés  previ  al  repudi  (no 
pagament).  Hem de saber qui  s’ha beneficiat  d’aquests deutes,  qui  són els  responsables i  
sobretot si existeixen indicis d’il·legitimitat. 
L’auditoria  és  una  excusa  per  posar  a  la  taula  molts  problemes  que  son  causes  i 
consequüencies de la crisi.
Idees claus: 
- important d’aprofitar espais ja existents com el 15M.
- es va parlar molt del tipu d’auditoria que es vol fer: ciutadana o mixta, sobre deute 
públic o privat o ambdós, quan, etc? Això per poder definir millor tots plegats el que 
volem i definir un imaginari comú.
- Temps: es va decidir un termini de uns 2 mesos per definir les preguntes claus per 
dibuixar l’auditoria (ja ha passat 1 mes). Des d’aquí, la idea és centralitzar totes les 
preguntes i inquietuds i anar pensant respostes al qui, quan, com?, etc.
S’informa que al març de 2012 hi haurà una trobada estatal del 15M a Granada (no està 
confirmat)  i es vol aprofitar aquest espai per definir en quin punt estem.
En conclusió,  va haver molt  entusiasme,  ganes de tirar  endavant  encara que es van 
detectar dificultats per superar. 



3) Panorama general del deute a l’Estat espanyol
Dani Goic (ODG i QDQ) fa un resum de l’estat de la qüestió del deute a Espanya amb 
unes idees bàsiques:
- 1ª mentida: No és cert que el problema del deute és públic. El deute és de 4 billons 
d’euros però nomes el 15% és públic. Fins l’any passat, el deute públic no superava el 
60% del PIB (criteri Pacte de Maastricht), així que la situació és bastant sana al nivell  
públic (comparat  per exemple amb altres països com Itàlia  – deute públic de 120% 
PIB). El problema se situa als bancs i sector privat que van viure del boom immobiliari  
(constructores,  agencies  immobiliàries,  etc.).  Ja  es  van  donar  uns  100.000  millons 
d’euros per salvar aquest sector.

- 2ª mentida: No és cert que el problema és el deute extern, ja que el 55% del deute 
espanyol és a dins de l’Estat espanyol. Deute extern de 1,7 billons d’euros (dels quals el 
85% es privat – son els bancs espanyols que son endeutats amb fora). Per tan no es 
justifica de cap mena que la Troïka exigeixi retallades. La crisi és nomes una excusa per 
aplicar la teoria del shock/consensus de Washington i carregar-se l’Estat de benestar.
Dani explica que l’any vinent els bancs haurà de refinançar 200.000 millons d’euros així 
que és inevitable que al 2012 es rescati als bancs (probablement de aquí al març 2012).
Per  això  és  imprescindible  l’auditoria,  ja  que  ens  dona  l’oportunitat  de  difondre 
missatges claus com que el problema no és pas públic sinó privat i doncs no hauria 
d’haver obligacions de retallar lo social, com va passar a Irlanda i Portugal.
Podem aprofitar 2 elements positius a Espanya: el fet que ja existia un moviment contra 
el deute abans i de que el FMI no està encara “físicament” a Espanya.

4) Intercanvi de dubtes, inquietuds, opinions respecte a una possible auditoria
- Es comenta que s’ha creat un grup de deute al 15M que han definit unes línees de 
treball amb 3 grans potes: anàlisi de la situació, difusió (fer material clars i simples, 
creació pàgina web, etc.) i mobilització (contactes amb moviments al internacional per 
ex.)
Punts remarcats:
1) cal fer pedagogia sobre el tema, treballant amb altres comissions que ha experimentat 
retallades (sanitat, educació, etc.).
2) estan pensant fer una jornada per explicar el tema i participar a una marxa cap a 
Atenes
3) incloure el tema de privatització, fiscalitat
4) fer vincles amb iniciatives europees.
5) una auditoria seria una estratègia d’empoderament ciutadà (transparència - saber en 
que s’han gastat els diners)
 Es comenta que no s’hauria d’esperar el rescat per començar un procés d’auditoria. Ara 
és un bon moment.
Des del grup deute 15M, s’ha parlat  del tema auditoria però no s’ha pensat de quin 
tipus/format d’auditoria es vol. La idea és que aquest grup es reuneixi regularment, però 
seguint participant en altres comissions per vincular-ho tot.

Comentaris que sorgeixen:
- Des de el 15M es preveu una gran mobilització (jornada) el proper 15 de març 2012.
- Es comenta que es podria fer una consulta als partits politics sobre el tema, per tan és 
important actuar ara.



-  Un grup del  15M es  reuneix  cada  dijous  a  20h al  costat  del  Hard rock café,  pl. 
Catalunya.
- Es proposa establir, quan abans millor, uns “mínims per a l’auditoria”.
- no cal nomes definir el tipus d’auditoria (mixta o no, etc.), sinó també avançar en el 
com aconseguir aquesta auditoria i en concret per exemple informació, i veure com ho 
han fet en altres països.
- important d’explorar diferents canals i veure com reacciona cada col·lectiu.

- Des d’Ecologistes  expliquen que ja s’havien plantejat  la idea d’una auditoria  però 
sense saber ben bé com obtenir la informació, com fer-ho, amb quina metodologia i que 
han començat a treballar dades sobre infraestructura.

- A Madrid es va comentar 2 possibilitats: o comencem ja o mirem el que ja s’ha fet 
abans. Està bé tenir  pressa,  però millor  igual  abans assentar bé les bases i  aprendre 
d’experiències a fora (Brasil, Equador, etc.) i d’allà anar dibuixant.
- Es proposa de fer un equip més tècnic, els que saben com/on obtenir informació i un 
altre equip per difondre la info i parlar del deute i les retallades a través de l’auditoria.
- ATTAC comenta que el deute/ la crisi és com la punta de l’iceberg del neoliberalisme, 
per això una auditoria és una excusa per que la gent entengui com funciona el sistema i 
poder posar en dubte les politiques públiques actuals. A través del deute conflueixen 
tots els aspectes claus del capitalisme i molts temes (evasió fiscal, etc.).
- Des de NOVA es comenta que és important  sensibilitzar  sobre l’origen del deute, 
veure  si  és  il·legítim i  plantejar  alternatives  al  sistema.  Menciona  una  iniciativa  de 
sobirania financera gràcies a una moneda alternativa – veure en www.nova.cat
- Des de Democràcia Real Ja! saben que el rescat dels bancs està previst i per tan veuen 
important plantejar un pla de rescat ciutadà, i poder definir mitjançant l’auditoria les 
responsabilitats  dels  diferents  actors.  S’ha  de  reivindicar  el  dret  a  la  bancarrota  de 
persones individuals.

5) Propostes? Com ens organitzem?
Les preguntes claus que es va posar a Madrid eren: temporalitat? Deute públic o privat? 
Auditoria  ciutadana o parlamentària?  Tipus  d’enfocament  si  tècnic,  financer,  polític, 
etc? tipus de material de comunicació (web..)?

- Es subratlla la importància d’explicar a la societat per que no volem pagar, ja que es 
tracta d’un deute il·legítim, però també anar explicant les conseqüències si no paguem, 
els  riscos que pot generar (també mostrar  riscos i  conseqüències  de si  paguem).  Es 
tracta d’anar demostrant que hi ha antecedents d’altres països que porten anys sense 
pagar com és el cas d’Argentina, sense que es col·lapsi l’economia i el país.
- Un enfocament possible inicial: l’auditoria com un dret bàsic a la informació com a 
ciutadà. En si, no és transgressora.
- El problema de la crisi i del deute és europeu per tant la resposta ha de ser europea, i 
és important vincular-se amb altres iniciatives de procés d’auditoria que s’estan fent a 
Grècia, França, etc.
- Es comenta que a Equador, per realitzar l’auditoria, es van crear 3 grups:
1) un sobre com fem l’auditoria (tipus, metodologia)
2) un altre grup pensant en la “post-auditoria”
3) un grup que treballa el missatge que s’ha de transmetre a la societat para que estigui 
ja sensibilitzada per quan es realitzi efectivament l’auditoria.
D’aquest procés, es pot aprofitar unes lliçons apreses. A Equador es va treballar bé el 
primer punt, per que el disseny de l’auditoria sigui realment integral i pluridisciplinar, 

http://www.nova.cat/


incloent a perfils financers però també mediambientals, socials, etc., i assegurant que 
s’analitzi tots els impactes del deute, no nomes econòmics. Però el punt 2 i 3 van ser 
molt més fluixos. El 2, per exemple no es va treballar suficientment. S’aconsella per tan 
anar treballant aquests tres eixos a la par. Son 3 camins per començar.
-  No  obstant,  algú  comenta  que  s’hauria  de  definir  entre  tots  primer  els  objectius, 
estratègies  i  accions,  i  desprès  definir  quin  grups  s’han  de  crear  (post-audit, 
comunicació, perfil auditoria, etc.).

- Sorgeix la importància potser abans de organitzar i començar ja efectivament el procés 
d’auditoria,  de  fer  primer  un  procés  d’auto  formació,  també  per  “reequilibrar”  els 
coneixements de totes les persones/col·lectius que es vulguin implicar en aquest procés, 
en aquesta campanya.
Es poden evidenciar 3 mancances ara al respecte:
1) dades sobre el deute
2) que entenem per auditoria? (experiències prèvies)
3) què s’entén per il·legitimitat?.

Es proposa crear una llista de correus, per enviar informació abans de les reunions per 
“equilibrar” els coneixements de tothom. També surt la idea de crear una comissió de 
formació. 

- Es planteja un tema per investigar més: el MEE (un nou fons de la Comissó Europea), 
veure que és i com funciona.
- Algú proposa, a més de la llista de correu, de crear una plataforma web, que pot ser 
una bona via per organitzar tasques i fer ja auto-formació.

- El grup Colonia Ocupada (Ca la Fou) proposa crear 2 videos: 1 que sigui curt i bàsic 
(2 minuts) i un altre més llarg de formació d’1 hora. Ells disposen de la capacitat tècnica 
(material i pers. formades) per fer-ho.

- Es torna a evidenciar la necessitat de fer formació (no es tracta aquí de recopilació de 
material, sinó anar més enllà) per homogeneïtzar llenguatge i conceptes, ja que algú que 
no sap és la il·legitimitat, no podrà definir l’estratègia de la campanya. Es proposa fer 1 
o 2 sessions de formació doncs. Aquest idea es de consens.

Properes convocatòries: 

. dia de formació el 17/12 tot un dia a Bcn (lloc i horari per confirmar). No serà 
una xerrada sinó més bé un taller.  Es tracta d’una formació de formadors per 
replicar-ho

- Dimarts 22 de novembre, propera reunió a Justícia i Pau (C/ Rivadeneyra, 6, tercer 
pis) per veure aspectes logístics, de continguts, etc. del dia 17/12. 

- Es menciona l’utilitat de crear un text curt per la difusió d’aquest moviment per una 
auditoria a l’Estat espanyol per explicar-ho a assemblees de barri, el que fem i potser 
motivar  a més gent a participar  i  aportar els  seus coneixement  (per exemple hi han 
advocats, auditors a assemblees de barris).

Consens per tant: primer de tot AUTO-FORMACIÓ (com a primera passa).


