
L’Argentina:
s’enfonsa en la crisi
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L’actualitat a l’aula

1. Escriu tres paraules que defineixin la fotografia.

2. Què creus que demanen aquestes persones?

3. Què en sabies abans, de l’Argentina? Escriu cinc paraules que defineixin la teva idea sobre

aquest país.
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2 .Per què hi ha crisi
a l’Argentina?
Les causes de l’esclat social a l’Argentina són moltes i complexes. La crisi econòmica s’ha anat agreujant des de fa quatre

anys i afecta cada dia més gent. Actualment el 44% de la població argentina viu per sota del nivell de pobresa (el cistell bàsic

d’aliments es calcula que equival a 75 euros al mes) i la taxa d’atur és més alta que mai. Entre les causes d’aquesta situació

desesperada podem assenyalar les tres que considerem més importants:

6. Observa la vinyeta. Quina credibilitat dóna a les propostes de solució dels polítics?

EL PAIS, 27 DE GENER DE 2002

El deute públic que l’Argentina ha contret amb els bancs

estrangers i les institucions internacionals puja actualment a

més de 130 mil milions de dòlars. Això vol dir que la tercera

part del pressupost nacional es destina al pagament d’aquest

deute, que creix de manera imparable amb nous préstecs

sol·licitats per a pagar els interessos.

Per a obtenir nous préstecs, el Govern argentí ha de complir

les normes econòmiques dictades pel Fons Monetari

Internacional. Aquestes polítiques d’ajustament pretenen reduir

el dèficit econòmic (més despesa que ingressos) obligant els

governs a disminuir la despesa pública (en serveis bàsics com

sanitat i educació) i a privatitzar les empreses públiques (de

comunicacions, energia, transports...).

El deute extern Les polítiques liberals de l’FMI

4. Cerca més informació sobre el deute extern i reflexiona: Què suposa per a un país com l’Argentina

el fet d’estar tan endeutat?

5. Qui pateix més directament les polítiques de l’FMI? Qui es pot beneficiar d’aquestes mateixes

polítiques?

Entre les causes més directes de l’esclat social s’hi troben les

darreres mesures econòmiques adoptades pel Govern. El

corralito suposa la congelació dels estalvis i altres dipòsits

bancaris de tots els argentins, els quals només poden retirar

una quantitat setmanal. Els polítics són acusats d’ineptitud,

corrupció i de tenir els seus diners a l’estranger.

El corralito i els polítics



3 .Protestar
amb cassoles
La crisi social i econòmica va esclatar violentament just abans de Nadal. El corralito, que impedia retirar diners dels bancs,

va provocar que l’empobrida classe mitjana argentina sortís al carrer, al costat d’aturats, pensionistes i les famílies més pobres.

El periodista argentí Joaquín Morales Solá explica les seves impressions dels dies anteriors a l’esclat social en una conversa:

«He estat llegint les estadístiques de pobresa i desocupació. Per què aquest país no s’ha revoltat? Aquesta és la pregunta

que em faig des de 1995: per què aquesta societat aguanta tant. Durant cinc anys ens hem preguntat per què la gent no sortia

al carrer. Ara la pregunta és quan tornarà a casa.» (El País, 6 de gener de 2002)

7. Llegeix i observa els titulars i imatges següents:

L’esclat social a l’Argentina obliga el
president De la Rúa a dimitir

EL PAÍS, 21 DE DESEMBRE DE 2001.

Quan creus que acabaran les protestes populars contra el Govern argentí i les institucions i empreses

internacionals?

La imminent devaluació del peso
dispara els preus a l’Argentina

EL PAÍS, 4 DE GENER DE 2002.

L’amenaça de la
fam plana sobre
quatre milions
d’argentins.

A l’Argentina la gent comen-
ça a passar fam. Quatre mi-
lions d’indigents viuen cada
dia aquesta amenaça en un
dels països amb més riquesa
agrícola i ramadera del món.
En les províncies més pobres
i en els barris de les grans
ciutats és difícil accedir al
cistell bàsic d’aliments.
L’intercanvi, sobretot de roba
i menjar, és una sortida obli-
gada per a poder sobreviure.

EL PAÍS, 27 DE GENER DE 2002.R
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El Fons Monetari Internacional exigeix a
Duhalde un pla més creïble abans d’aprovar la
concessió de crèdits.

EL PAÍS, 13 DE GENER DE 2002.



4 . I nosaltres,
què hi podem fer?

8. Torna a llegir les causes de l’esclat de la crisi i comenta què hauria de canviar per a trobar-hi

una solució.

L’Argentina no pagarà més el seu deute extern.

Cal convocar eleccions per a elegir un nou

Govern argentí.

Les polítiques econòmiques liberals de l’FMI

permetran a l’Argentina sortir de la crisi.

L’Argentina té prou recursos naturals i humans

perquè els argentins no hagin de passar fam.

EL PAIS, 27 DE GENER DE 2002

9. Discutiu a classe si són vàlides cada una de les afirmacions següents:


