
Quan el Contracte social es desvirtua, (Constitució) esdevé il·legítim.  

Rousseau, en les seves tesis sobre la necessitat d’un contracte social on 
hagués renúncies d’una part de la llibertat individual, en favor d’una llibertat 
col·lectiva, ho feia tenint en compte la voluntat i l’interès general, que emana, 
en primer lloc de tot els ciutadans, i en segon lloc que defugeix de l’interès 
particular més enllà de la classe social o la ètnia. 

En els moments actuals, aquest interès general s’ha vist menyspreat per les 
polítiques neoliberals que apliquen els diferents governs de dretes i que es 
reflecteix en un deteriorament progressiu de drets consagrats en la Carta 
Magna de l’any 1978, el dret a la Salut, el dret a l’Educació, el dret al treball, el 
dret a una vivenda digna, ......, i ara recentment el dret a la propietat privada. 
Un clar exemple l’hem pogut observar amb l’aprovació per part del Congrés 
dels Diputats, amb l’acord del Partit Popular, del PSOE i de CiU, de la nova Llei 
General de Telecomunicacions del passat nou de maig (Llei 9/2014), on els 
hipotètics representants de la ciutadania ha cedit als interessos d’un dels 
lobbys més influents en l’economia mundial: el de les operadores de 
telecomunicació. A pesar de les dubtoses incidències que tenen les radiacions 
de les antenes de telefonia mòbil per les persones, y per tant sobreposant 
l’interès particular de les operadores al dret individual a la salut, ara s’ha 
d’afegir el dret a la propietat privada ( l’art 29 del text legal suposa una agressió 
flagrant a aquest dret), en particular les de les comunitats de veïns, i amés 
despulla a l’administració local, la més propera al ciutadà, d’un necessari 
control en la determinació dels espais especialment sensibles, i, en 
conseqüència, de la seva protecció (escoles, hospitals, residències de gent 
gran, etc...), fins el punt d’obligar a establir servituds en favor d’aquest lobby, o 
inclús la possibilitat d’expropiació (com un altre lobby; les elèctriques), en favor 
d’un dubtós o inexistent interès general. No hi ha prou amb la brutal restricció 
que ha sofert l’administració més propera al ciutadà, i de forma més clara i 
nítida en aquells amb més dificultats econòmiques i socials, amb la nova llei de 
racionalització de l’administració local (que en nombroses ocasions ha cobert 
competències no assumides per cap més nivell superior de l’administració – 
Estat i Generalitat), que ara la fa presonera dels capricis dels principals poders 
econòmics en favor d’interessos particulars. Perquè ... algú es creu encara allò 
de l’interès general? També es interès general posar en el mercat drets 
fonamentals com la justícia universal i gratuïta (privatització del registre civil i 
imposició de taxes abusives), o mercantilitzar la salut de la ciutadania, o 
imposar taxes universitàries inassolibles per més del 60% de la ciutadania???. 

Les Tesi de Voltaire (antagònic a Rousseau) estan en alça en l’actualitat: 
existeixen dos classes socials els rics i els pobres. Els rics que manen i els 
pobres que obeeixen, on la igualtat s’aconsegueix a partir de l’establiment de la 
competència i del comerç. En definitiva, el contracte social fet miques i el 



ciutadà desprotegit. Amb aquest governs, que governen per uns pocs, Quantes 
renuncies més haurà de fer la ciutadania en favor dels poders econòmics??? 


