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APARTAT 1. RESUM EXECUTIU 

El segle XXI es troba caracteritzat per canvis i transformacions ràpides i caòtiques que 

ocasionen una contínua alerta i confusió en tot un global de contextos. Pren especial 

importància la descripció de Peter Drucker respecte a l‟actual entorn: “Estamos en uno 

de esos grandes periodos que ocurren cada 200 o 300 años cuando la gente ya no entiende al 

mundo y el pasado ya no es suficiente para explicar el futuro”.  

Els experts diuen que el capitalisme es mou perfectament en el caos i el que és segur 

és que, Trump gaudeix i domina el caos amb facilitat. Veus qualificades exposen que 

Trump no ha estat nomenat President per casualitat, sinó que era una necessitat 

històrica de la societat capitalista global.  

Trump representa el capitalisme pur. És un producte genuí de la societat capitalista en 

la que va néixer, créixer i on es va desenvolupar arribant a ser un dels majors 

exponents. D‟entrada qualsevol pensaria que es tracta de la antítesis del candidat 

convencional, especialment considerant que les seves declaracions han generat tanta 

controvèrsia entre els electors nord- americans, com a nivell global, convertint-se en 

un fenomen electoral des que fou designat candidat.  

EEUU es troba en una dicotomia en relació a la seva economia i cóm les noves 

orientacions del mercat conflueixen en ella. A nivell polític és un referent de 

democràcia a nivell mundial, o això creu i pretén.  

Aquest Treball de recerca pretén analitzar The Trump Impact! des d‟òptiques 

diferents assumint que pot ser és massa d‟hora per oferir una perspectiva 

incontestable sobre les possibles conclusions. L‟anàlisi pretén mostrar el següent: 

1) Visió social: pretén donar una fotografia de la població dels EEUU i conèixer 

exactament el funcionament del procés electoral als EEUU. Per tant, s‟analitza 

qui tria realment al president, quines lleis restringeixen el vot, el perfil del 

votant i les variables decisives de l‟estratègia electoral. Alhora analitza les 

estadístiques que es troben darrera de la victòria de Trump, així com les 

conseqüències del seu triomf. 

 

També hem incorporat una entrevista asíncrona a Núria Net Brunet, periodista 

de Univisión que resideix als EEUU i que coneix i ha seguit el procés. La seva 

visió és molt important per entendre la perspectiva de la societat nord-

americana.  

 

Alhora, els resultats de l‟enquesta realitzada ens dóna una visió global sobre la 

percepció que tenim des d‟ España sobre els esdeveniments que s‟estan 

succeint i la repercussió que creiem tenen envers els mercats internacionals.  
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2) Visió política: fa un repàs històric del sistema polític dels EEUU i explica el 

procés electoral i el calendari electoral de les eleccions primàries i generals.  De 

la mateixa manera es posen de relleu els requisits que han de complir els 

candidats i presenta el mapa nord- americà actual que destaca pel seu 

bipartidisme (partit demòcrata i partit republicà) deixant expressa consciència 

de quins són els obstacles que s‟interposen al trencament del bipartidisme. 

L‟apartat també presenta la regulació sobre el qüestionat finançament de les 

campanyes electorals. Alhora es desgrana el programa electoral de Donald 

Trump i Hillary Clinton i ofereix un anàlisi dels primers 100 dies del mandat de 

Trump, així com una comparativa amb els darrers presidents. També posa 

sobre la taula les limitacions de Donald Trump com a President i analitza un 

possible “impeachment” contra Trump a arrel del cas Rusiagate, que també 

analitzem. Finalment, es presenta i qüestiona el llarg llistat de perjudicats i 

beneficiats per l‟administració de Trump.  

 

3) Visió Psicològica. Aquest apartat pretén presentar el perfil biogràfic dels 

candidats mostrant dades sobre la seva vida personal i familiar (arrels i valors), 

la seva carrera empresarial (interessos privats) i la seva carrera política. 

Mostra, a més l‟origen de la seva fama i les claus del seu èxit. Alhora, pretén 

presentar el perfil psicològic així com els trets característics que el defineixen. 

Un punt important d‟aquest apartat és aquell que presenta els trets psicopàtics 

que el Dr. Kevin Dutton atribueix als candidats i cóm aquest els descriu.  

 

4) Visió econòmica:en aquest apartat mirarem d‟entendre tot un seguit de 

conceptes i dades macroeconòmiques. Per un costat aprendrem cóm funciona el 

sistema financer i els mercats financers (especialment els mercats de deute 

públic). Es presenten també els mercats financers internacionals, els mercats 

de valors, operacions extra borsàries, operacions amb accions, etc). S‟analitzen 

també 14 indicadors / índex macroeconòmics que donen una imatge econòmica 

d‟EEUU en el món en els anys 2015-2016-2017 (Atur, IPC, Prima de Risc, Bons 

a 10 anys, Ràting, Deute, Dèficit, PIB, Hipoteques, Tipus, SMI, Borsa, Divises i 

Matèries Primeres). Finalment, es presenta un resum del impacte de l‟elecció i 

administració de Trump en els mercats financers internacionals.  

 

5) Visió filosòfica: en aquesta secció es presenta una reflexió del paper de la 

filosofia en la societat actual. Alhora es presenta l‟extensa entrevista realitzada 

al Dr. Juan Carlos Gómezque analitza i reflexiona sobre la societat actual i 

sobre l‟existència, o no, d‟una democràcia real, així com sobre les diverses i 

polèmiques accions realitzades i proclamades per l‟actual president dels EEUU.  

En darrer terme, hem de poder treure conclusions sobre cadascun del apartats 

utilitzant els coneixements i conceptes apressos en el desenvolupament dels diferents 

apartats. De la mateixa manera, cal fer una valoració i autoavaluació final sobre el 

procés real de la confecció del treball de recerca, cosa què ens servirà d‟aprenentatge 

per futurs treballs.  
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APARTAT 2. INTRODUCCIÓ 

 

2.1 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE , OBJECTIU I ABAST 

Vaig plantejar-me realitzar el TR sobre temes molt diversos, a vegades regint-me pel 

tema i, d‟altres pensant en qui podria ser el tutor amb qui sentís una major afinitat i 

que, per tant, em pogués orientar de la millor manera. Donat que la meva intenció 

era estudiar una doble titulació entre enginyeria i ADE, em semblava força interessant 

realitzar un treball d‟investigació que incorporés coneixements econòmics. Tinc 

especial interès en arribar a comprendre cóm funcionen els mercats internacionals i 

què els afecta. He procurat estudiar el seu comportament i terminologia 

macroeconòmica. 

Intentava trobar cóm estructurar l‟anterior i convertir-ho en el tema del meu Treball 

de Recerca quan no vaig poder ignorar l‟evidència de l‟actualitat. Cal dir que en els 

darrers temps, no passava un dia sense que Donald Trump ocupés grans titulars. Tot 

semblava girar al voltant de la seva figura, convertint-se ell en el centre del “debat 

polític”, especialment des de que va guanyar les eleccions però també, des de molt 

abans, en campanya electoral, i quan encara no s‟havia proclamat candidat.  

Em va cridar especialment l‟atenció el seu estil transgressor. Sentia curiositat per un 

personatge tant “políticament incorrecte”, tan irreverent.  La lògica fa pensar que 

qualsevol altre polític hagués pagat una factura molt cara amb una mínima part de les 

declaracions que realitza Donald Trump mentre que aquest ha sortit victoriós de totes 

(sovint reforçat). A més, resulta interessant confirmar que no compleix l‟estadística i 

que ha superat totes les expectatives que els “experts” havien pronosticat.    

Va ser aleshores quan vaig entendre que la correlació Donald Trump – Economia 

podia fer més interessant el meu treball. Alhora vaig pensar que la hipòtesis hauria 

de ser valorar l‟impacte positiu / negatiu de la seva acció de poder durant el seu 

mandat i que l‟anterior s‟havia de realitzar tenint en consideració el context i 

conseqüències socials, psicològiques, filosòfiques, econòmiques, i polítiques. Es per 

això que les diferents perspectives (visió) són el nucli del treball. 

2.1 OBJECTIU I ABAST 

La metodologia utilitzada ha estat la investigació i desenvolupament dels diferents 

estrats i escenaris, la consulta amb persones enteses en el sector, l‟enquesta, i el 

convenciment que aquest no és un projecte estàtic. Ha estat un procés dinàmic molt 

productiu que ha obligat a prioritzar i planificar de forma seqüencial i ordenada. 

Aprendre a triar informació i organitzar-la de forma coherent era un altre del meus 

objectius, especialment es aquest cas que hi ha una saturació d‟informació. De la 

mateixa manera, la defensa oral davant el tribunal suposa un gran repte per mi, 

donat el meu caràcter tímid i introvertit. Espero aprendre molt en aquesta investigació 

sobre terminologia econòmica i exercitar el raonament econòmic a arrel de la 

interpretació del impacte de les accions polítiques del Govern de Trump: The Trump 

Impact !!   
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APARTAT 3. VISIÓ SOCIAL 

Trump es va convertir en President contra tot pronòstic. Malgrat l‟economia ha anat 

creixent (lentament) als EEUU els darrers 7 anys i creant llocs de treball (de pitjor 

qualitat), la victòria de Trump és un reflexa del descontent de la societat americana 

amb el sistema i la seva classe política.  

Bona part de la societat es revela contra l‟estancament i contra les èlits que ni 

serveixen ni representen al “poble”. En aquest sentit, Trump s‟ha posicionat durant 

tota la campanya comel canvi (el candidat antiestablishment). És especialment 

interessant valorar que no són tantes les persones que públicament recolzen la visió 

política de Trump. Els experts asseguren que la victòria de Trump es deu a l‟anomenat 

“vot ocult” que s‟explica amb la “Teoria de l‟espiral del silenci”. Aquesta teoria explica 

que quan una opinió es refusada públicament aquells que la comparteixen prefereixen 

no fer-la pública.  

3.1.  FOTOGRAFIA DE LA POBLACIÓ DELS EEUUEN XIFRES 

EEUU és el tercer país més poblat del món amb una densitat de població moderada de 

33 habitants per Km2. Va acabar 2016 amb una població de 323.127.513 persones, el 

que suposa un increment de 2.230.895 habitants, 1.149.083 dones i 1.081.812 

homes, respecte a 2015, en què la població va ser de 320.896.618 individus. 

Les principals característiques de l'estructura de la població als Estats Units són: 

 La població femenina és el 50,42% del total, un xic superior a la masculina. 

 El seu saldo vegetatiu és positiu, és a dir, el nombre de naixements supera el de 

morts. La diferència, encara que no és molt significativa, suposa que la població 

segueix creixent de manera moderada. 

 Tot i que no és una característica de la seva piràmide poblacional, sí que és 

important per a la seva anàlisi saber que els Estats Units està entre els països que 

ofereix una millor qualitat de vida a la gent gran segons l'Índex global 

d'envelliment. 

 Els Estats Units és el 35è país del món per percentatge d'immigració. Un 14,53% 

(46.627.102 immigrants) de la població dels Estats Units són immigrants, segons 

les últimes dades d'immigració publicades per l'ONU. La immigració femenina és 

superior a la masculina, amb 23.802.795 dones, el que suposa el 51.04% del total 

d'immigrants, davant els 22.824.307 d'immigrants homes, que són el 48.95%. 

 Els immigrants als Estats Units procedeixen principalment de Mèxic (28,85%), 

Xina, (5,04%) i l'Índia (4,71%).En els últims anys, el nombre d'immigrants que 

viuen als Estats Units, ha augmentat en 2.443.459 persones, un 5,53%. 

La composició ètnica i racial dels Estats Units està canviant ràpidament: 

Xina va reemplaçar a Mèxic 

L'últim informe de l'Oficina de Censos als Estats Units ha confirmat que la població 

d'origen asiàtic és el grup racial que més ràpid creix en aquest país.De juliol de 2014 

a juliol de 2015, la població d'origen asiàtic va créixer 3.5%, sobretot per la constant 

migració que prové de l'orient extrem a EEUU. 
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En l'actualitat hi ha 21 milions d'asiàtics a la Unió Americana, amb Hawaii com l'únic 

dels 50 estats que la componen amb una població de majoria asiàtica. 

Des de l'any 2000, els asiàtics són el grup racial que més ràpid creix als Estats Units, 

gràcies a la migració. Ja en l‟any 2013, Xina va reemplaçar a Mèxic com el major país 

que envia immigrants a la nació americana. 

Creixement de les minories 

Per proximitat, els asiàtics no són majoria racial als Estats Units, sinó que ho són els 

hispans. Aquest grup creix anualment en 2.2% i ha arribat a 56.600.000 de persones. 

Nou Mèxic, com a paradoxa (ja que el territori que ocupa va ser comprat a Mèxic a 

mitjans del segle XIX) és ara l'Estat amb major percentatge d'hispans, amb el 48% 

del total de la seva població actual.La segona minoria ètnica són els afroamericans, 

amb un creixement de 1.3% anual, arribant a 46.300.000 de persones, amb l'Estat de 

Mississippi com el de major percentatge d'afroamericans amb 38.3%.Finalment, els 

indígenes nord-americans i els natius d'Alaska veuen créixer la seva població en 1.5% 

anual, formant un total de 6.6 milions de persones. 

Per estats, Califòrnia és el que concentra una major varietat racial del país amb major 

nombre d'hispans, blancs, asiàtics i indígenes americans que cap altre al país, mentre 

que Nova York conté el major nombre d'afroamericans. 

Estancament de la majoria 

La població blanca dels Estats Units és la que està creixent més lentament. L'Oficina 

de Censos va trobar que els blancs i que aquells que trien entre dues races la raça 

blanca, creixen a un 0.5% entre 2014 i 2015.Hi ha, actualment, 255 milions de 

persones que es conceben amb població blanca o blanca en combinació amb una altra 

raça. Dels primers, dels quals es diuen blancs només, hi ha 198 milions de persones, 

amb un creixement de tot just 0.1% anual.De nou, Califòrnia és l'Estat amb major 

nombre de persones blanques amb 29.800.000 de persones, però Vermont és l'Estat 

amb més percentatge de blancs o de blancs en combinació amb un altre grup racial o 

ètnic amb 96.6% de la població. 

Vells i joves 

Estats Units es troba classificat en el 9è lloc de l'Índex d'Envelliment Global de 2015, 

que mesura el grau de benestar de la gent gran. Podem considerar-lo un dels països 

que millor s'ocupa que les persones grans tinguin un alt nivell de benestar. Ha 

empitjorat la seva situació en el rànquing respecte a l'informe anterior, el que significa 

que la gent gran està perdent qualitat de vida, malgrat ser dels països més ben 

considerats en aquest sentit. És útil per completar la visió sobre el nivell de vida dels 

seus habitants, saber que l'esperança de vida als Estats Units és de 78,74 anys, en el 

rang mitjà-alt respecte a la resta dels països.El comtat amb major nombre de 

persones>65 anys (l'edat de la jubilació als EUA) és el comtat de Sumte (Florida), on 

s'aconsegueix una mitjana de 66.6 anys; mentre que el més jove és el comtat de 

Lexington (Virginia), amb una mitjana de 22.4 anys. 
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3.2.  QUI TRIA REALMENT EL PRESIDENT DELS EEUU? 

Als Estats Units, sota l'argument de defensar els estats més petits dels interessos dels 

més grans, no es realitza una elecció directa. 

L'elecció del president dels EUA recau en el Col·legi Electoral (un sistema amb 229 

anys d'història que es regeix a l'art. II de la Constitució de 1878) i no en els votants, 

que no trien directament sinó que deleguen aquesta funció en 538 compromissaris o 

electors que, en nom seu, votaran en els 50 estats i el Districte de Columbia (seu de 

la capital). 

La quantitat d'electors per estat sorgeix de la suma de dos senadors i els seus 

representants al Capitoli, xifra que depèn de la població de cada estat. 

En vigílies de les eleccions presidencials dels Estats 

Units el nombre 270 començava a prendre 

protagonisme, ja que aquesta és la quantitat de vots 

((538/2)+1=270=majoria) que determinarà qui serà 

el candidat que ocupi la Casa Blancaen un país amb 

més de 320 milions d'habitants. 

Així ho estipula el sistema electoral nord-americà, 

que per cert, té les seves variacions en alguns dels 50 estats i el Districte de 

Columbia.No obstant això, els estats Nebraska, amb tendència republicana, i Maine, 

majoritàriament demòcrata, lliuren dos vots electorals al candidat més votat en l'estat 

i la resta al que guanya en cadascuna de les circumscripcions a Congrés. 

Als EEUU els ciutadans registrats per participar en els comicis emeten el seu vot per 

afavorir al candidat de la seva preferència. Fins a aquest punt, sembla una elecció 

com qualsevol altra, però el resultat que s'obtingui de l'expressió popular directa 

servirà només per avançar a la següent fase del procés. 

En teoria, quan en un estat surt afavorit un candidat, els membres del Col·legi 

electoral d'aquesta entitat haurien de votar per aquesta persona. No obstant això, 

aquest sistema ha permès que, en ocasions, siguin els compromissaris els que triïn al 

pròxim president i no el vot popular.No obstant això, 29 estats exigeixen als electors 

votar com s'han compromès a fer-ho, els electors que canvien el seu vot o s'abstenen 

reben multes encara mínimes. 

Les eleccions les guanya el candidat que obtingui 270 vots. No obstant això, pot 

perdre algú que va obtenir la majoria del vot popular a causa del Col·legi Electoral, 

instància que moltes vegades desanima els ciutadans a emetre el seu vot convencent-

los que aquest no té un pes real en les eleccions. 

Es fa encara més evident que la majoria dels nord-americans no decideix qui serà el 

president, quan ocorre un empat en els Col·legis electorals. Sota aquestes 

circumstàncies la decisió final podria recaure sobre la Cambra de Representants, on 

les delegacions voten en bloc pel candidat de la seva preferència. 
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3.2.1. LLEIS QUE RESTRINGEIXEN EL VOT ALS EEUU 

Per primera vegada  els EEUU van patir restriccions per una elecció presidencial a 14 

estats. Durant dècades llarguíssimes Estats Units ha estat exportant la seva 

"democràcia" a tot el món, fent creure que són la flama de la llibertat i la democràcia. 

Però en l'elecció presidencial de 2016, les lleis que s'interposaven al vot en gairebé 

tots els estats, van restringir l'accés a molts segments de la població, i en efecte, van 

limitar la democràcia. Les limitacions al vot d‟aquests 14 estats va posar barreres al 

vot, privant del seu dret  a unes 22 milions de persones. 

"No havíem vist aquesta quantitat de lleis que restringeixen el dret al vot 

probablement des de finals del segle XX. Definitivament, aquest és un dels 

majors retrocessos des del temps de la lluita pels drets civils, en termes d'accés 

al vot ", va afirmar Lawrence Norden, director adjunt del Programa per a la 

Democràcia del Centre Brennan, el qual estudia les lleis del vot. 

Gairebé tots els estats que conformen els Estats Units tenen algun tipus de mesures 

restrictives que imposen barreres a molts per anar a votar, fem una selecció de 

les més repressives. 

1. Carolina del Nord: El 12 d'agost de 2013, el Governador de Carolina del Nord, Pat 

McCrory va declarar una de les més polèmiques lleis pel que fa a confirmació 

d'identitat. La llei va prohibir el registre el mateix dia; va acabar amb el registre previ 

per a joves entre 16 i 17 anys; va eliminar el vot de la setmana anterior a l'elecció; i 

va prohibir als comtats l'extensió de les hores de votació en cas que hi hagués molta 

afluència de persones o per altres circumstàncies; va eliminar les targetes 

d'identificació del Col·legi i altres formes d'identificació, alhora que va prohibir certs 

tipus de campanyes per a registre de votants. 

2. Wisconsin: En l'estat indecís del nord-est, els "delegats de registre especial" van 

ser eliminats. Aquests eren voluntaris que antigament permetien verificar la 

residència dels votants al recol·lectar les sol·licituds de registre del vot.  

És probable que aquesta llei amenaci la capacitat d'associacions civils per fer grans 

rondes de votació en l'estat. 

Les lleis d'identitat amb fotografia també s'han tornat molt restrictives, 

de manera que persones com Leroy Switlick amb discapacitat visual i de 

67 anys, i que ha exercit el seu dret al vot en cada elecció durant els 

últims 40 anys, tenia realment molt difícil exercir el seu dret en les 

darreres eleccions de 2016.  

El governador republicà Scott Walker va aprovar una llei que requeria 

que les persones com Switlick, que no han viatjat ni tingut una llicència 

de conduir, mostressin un carnet amb fotografia per votar. Switlick no 

tenia una identificació amb fotografia, ni la forma d'accedir-ne a una. 
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3. Arizona:  La mobilització dels votants es veu molt limitada. Els oficials han decidit 

fer il·legal que qualsevol que no sigui habitant d'una residència (o assistent de cures 

d'un votant), a col·lectar i lliurar la butlleta electoral d'aquesta persona. 

En diversos estats s'ha limitat la recol·lecció de butlletes de votació a càrrec de 

tercers, però Arizona és dels més estrictes. El Centre Brennan destaca que això crearà 

significants barreres per a les minories o les comunitats d'adults grans, que 

històricament han depès de les butlletes absents i l'assistència d'associacions civils 

per dipositar els seus vots. 

4. Virginia : com molts altres estats, Virginia té enormes restriccions en el que 

constitueix un carnet d'identitat oficial. Si el document d'identitat no és acceptat, 

l'oficina oficial només està oberta per unes poques hores, i tanca al migdia, cosa què 

suposa un veritable impediment per aquelles persones que estan treballant i/o al 

càrrec del seus fills.  

5. Florida: Florida és el camp de batalla de major importància com a estat a l'hora de 

les eleccions presidencials, allà es va aprovar una llei en 2015 amb un sens fi de 

previsions disputades.  

Una d‟elles prohibeix la pràctica de fa una dècada en la qual es vota el diumenge 

abans de l'elecció, aquesta finestra en la qual, almenys el 30 per cent de la població 

afro descendent ha votat després d'anar a l'església en el que es coneix com el 

moviment de "ànimes a les urnes". Mentre un legislador republicà insisteix que la 

mesura era per evitar el frau electoral, alguns demòcrates negres defensaven que el 

càlcul és encara més sinistre. 

"Sento que va ser fet deliberadament, un disseny 

premeditat, per tal de suprimir el vot dels afroamericans 

en aquest país, perquè s'està jugant amb les mateixes 

cartes en tots els estats. Això va ser intencionat", així ho 

va assenyalar la Senadora Arthenia Joyner (D-Tampa) . 

 

Ja en 2017, els legisladors de 20 estats governats pels republicans (Arkansas, Iowa, 

Maine, Nebraska i Indiana, entre d‟altres) treballen per fer més difícil encara el 

registre de votants o el procés de votació. Introduir o endurir el requisit dels votants 

de mostrar una identificació amb fotografia o eliminar el registre de votants el mateix 

dia de les eleccions són les mesures més utilitzades. Nova Hampshire vol complicar el 

procés per estudiants universitaris i Texas vol reduir en diversos dies el procés de 

votació anticipada.  

Encara que el defensors de la implementació d‟aquestes accions argumenten que 

aquestes mesures són necessàries per combatre el frau electoral i augmentar la 

confiança en el procés electoral, el cert és els estudis han demostrat que el frau 

d‟identitat a les urnes és realment residual i els detractors d‟aquestes propostes 

adverteixen que perjudicarien a pobres, minories, ancians i estudiants (grups amb 

tendència demòcrata).  
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3.3.  PERFIL DEL VOTANT : TRUMP VS HILLARY 

Les eleccions dividien la societat nord-americana. Encara que Hillary Clinton era la 

preferida per guanyar, gairebé la meitat dels votants preferien al seu rival: Donald 

Trump. A continuació es mostren dades amb els suports que tenia cada candidat entre 

diferents grups. Clinton guanyava entre les dones, els joves o els negres. Trump era 

el preferit al camp, i entre jubilats i catòlics. 

Sexe, raça i edat. Entre els homes elmés 

votat va ser Trump. Però van ser les dones 

les que estarien decidint les eleccions: el 

52% va dir que votaria per Hillary Clinton i 

només el 39% per Donald Trump. 

Els més joves també preferien a Clinton 

(58% vs 30%, entre els menors de 40 

anys). Amb les persones majors de 65 anys passava el contrari, preferien a Donald 

Trump. Tots aquests percentatges de vot estaven subjectes a marges d'error, es a dir, 

eren aproximats. 

Encara més clara era la bretxa racial. La 

victòria de Trump li exigiaguanyar  entre la 

majoria blanca (un 52% dels votants 

probables). Les enquestes li donaven 12 punts 

d'avantatge en aquest grup.  

Hillary Clinton guanyavaàmpliament entre les minories hispana i asiàtica, cosa què 

també passava entre els negres, aconseguint prop del 89% dels vots. 

La terra. La candida demòcrata guanyava en 

les dues costes. Trump competia millor en el 

Mig Oest i dominava els estats del Sud. Més 

clara encara era la fractura si comparàvem a 

persones en el camp i la ciutat. Són un mirall: 

Donald Trump doblava els resultats de Hillary 

Clinton en el medi rural, mentre que a les 

ciutats passava just el contrari. 

La renda i els estudis. Les diferències en 

renda eren petites. No obstant això, Hillary 

Clinton dominava entre les que superen els 

100.000 dòlars. En realitat, Trump era 

sobretot reeixit entre la població blanca de 

rendes baixes, on guanyava el 47% contra 

31%. Part d'aquesta diferència s'explicava 

pels estudis. Clinton guanyava entre els que 

tenien un títol universitari (+22 punts) i 

Trump entre els que no en tenen (+9 punts). 
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La religió. Les persones sense religió 

votarien per Hillary Clinton gairebé en 

proporció de dos a un. També la minoria 

jueva. En canvi, Trump guanyaria entre els 

protestants i els catòlics. Els mormons no 

simpatitzaven amb cap dels dos, i molts 

preferien a un tercer candidat. 

Partit i ideologia. Clinton i Trump 

comptaven amb el vot majoritari dels afiliats 

als seus partits. En les últimes setmanes els 

republicans semblaven més indecisos, i 

dubtaven si votar o no per Donald Trump.  

El vot dels independents era més incert: 

Clinton guanyava a l'enquesta de Reuters i 

perd en la del Post-ABC, però era a l'inrevés 

una setmana abans. Pel ideològic no hi ha 

sorpreses. Clinton aconseguia el 74% dels vots liberals i Trump el 76% dels 

conservadors. Clinton, a més, guanyava entre els que es declaraven moderats. 

Aquestes dades reflectien la divisió de la societat americana. És innegable i s'observa 

sobretot en la raça, l'educació o entre el camp i la ciutat. Però les dades també ens 

recorden una altra cosa: que tant Clinton com Trump tenien votants heterogenis. 

3.3.1  VOT LLATÍ, variable decisiva en l’estratègia electoral 

Importància dels llatins a les urnes 

1. Regla demogràfica simple 

La primera explicació es basa en una estadística simple: els llatins als Estats Units són 

cada vegada més. Un de cada sis habitants, per ser precisos.Representen 16,3% de la 

població del país, el que els converteix en la minoria ètnica més nombrosa, i es 

projecta que per al 2050 podrien arribar a la marca de 30%, ja que creixen a una 

velocitat de més de doble que altres grups demogràfics. 

2. Més gent, més vots 

Segons un estudi del Centre Pew Hispano, més de 21,7 milions d'hispans són 

actualment elegibles, un rècord històric i un increment de més de 2 milions des de 

l'última elecció presidencial, en què podien votar 19,5 milions de llatins.Cada mes, 

uns 50.000 joves llatins que són ciutadans arriben a l'edat de 18 anys i entren en 

aquest electorat potencial. Aquest creixement, segons destaquen els experts, no està 

lligat a la immigració nouvinguda, sinó als llatins de segona i tercera generació, 

crescuts en Estats Units de pares o avis llatinoamericans i ciutadans per 

naixement.Com a conseqüència, els votants elegibles són cada vegada més però 

encara no reflecteixen el pes total de la comunitat hispana. Gran part de la població 

llatina adulta no vota perquè és estrangera. Per això es parla del vot llatí com l 'ós 

adormit', perquè no s'ha vist l'efecte que podria tenir i això només s'aconseguirà a 

mesura que segueixi el recanvi generacional.  
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3. El "vot novetat" 

Una altra de les raons per les quals el vot hispà és una presa desitjable per als dos 

partits és perquè la massa de votants és, sobretot, jove.Per definició, el jove és 

menys susceptible de tenir una filiació partidària ja establerta. Alguns el defineixen 

com un vot"up for grabs",una expressió en anglès que assenyala que està disponible 

per a qui vulgui competir per aconseguir-ho.Cada any, hi ha una major proporció de 

blancs que surten de l'electorat (perquè moren o envelleixen) i més nous votants de 

minories que ingressen. Si la població blanca envelleix i les minories són cada vegada 

més nombroses, recolzar-se en el vot jove és clau per al triomf.  

El desafiament, però, és el d'interessar a un segment de la població que tendeix a 

participar menys en política que els més veterans.Els votants grans tenen més alts 

índexs de participació que els joves, independentment del grup ètnic al qual 

representin. 

4. Els estats "pèndol" 

La mirada dels partits està sobretot concentrada en la conducta electoral que tindran 

els hispans en els anomenats estats "pèndol", aquells on l'elecció és oberta perquè 

tant demòcrates com republicans puguin aconseguir el triomf.Dels 50 estats de la 

nació, realment nou estan en disputa, els altres estan bàsicament decidits perquè 

mostren una inclinació històrica molt marcada cap a un partit o un altre. I en aquests 

nou, entre 15% i 20% dels votants són llatins.En particular, el pes de la principal 

minoria es fa sentir més fort a Nevada, Colorado, Nou Mèxic i Florida. 

5. Divisió del vot blanc  

Quan el vot blanc està molt dividit, és que els altres grups ètnics es tornen clau per 

decidir. Aquesta elecció probablement es defineixi per qui aconsegueixi uns pocs vots 

en el medi, els d'aquells que no tenen encara decidit per qui votar. 

Des de 1992, el partit Republicà ha guanyat almenys un quart del vot llatí en una 

elecció, mentre que els demòcrates han aconseguit almenys la meitat del total. El que 

vol dir que el restant 25% està en joc, tot i que la xifra és una estimació i varia d'una 

elecció a una altra i segons els candidats que es la disputin. 

6. Heterogeneïtat electoral   

La conducta electoral dels mexicans nord-americans de l'oest del país, per cas, 

difereix de la dels hispans d'origen cubà de la costa est. Així, Califòrnia s'inclina 

històricament pels demòcrates, mentre que Florida va ser, fins al 2008, un baluard 

dels republicans. 

Aquesta heterogeneïtat es tradueix en possibilitats per a tots dos partits de sumar un 

cabal de sufragis llatins per als seus respectius candidats. Encara que ho intenten amb 

estratègies diferents. 

Els demòcrates inverteixen molts esforços en mobilitzar-los perquè tradicionalment el 

partit ha sostingut punts de vista més afins als interessos llatins en temes socials o 

referits a la immigració.  

Els republicans, en canvi, tenen un espai amb els llatins més conservadors, per als 

que els valors religiosos o familiars són d'importància per decidir el vot. 
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No és un vot automàtic. La força dels llaços partidaris dels hispans no és tant forta 

com la dels blancs o els afroamericans, per això és un joc obert que varia d'estat a 

estat més del que normalment es pensa. 

7. La inscripció: un desafiament 

La denominació de "gegant adormit" per al vot hispà ho és més si s'observen els 

índexs d'inscripció en el registre electoral. Encara que gairebé 22 milions de llatins són 

elegibles per votar, és tot just la meitat la que efectivament participa.Entre els 

obstacles: la crisi econòmica que ha forçat a molts llatins a mudar-se i, perdent el 

registre electoral que caduca quan es canvia d'estat de residència. 

8. Més participació, més càrrecs 

Els experts no estan segurs que veure un cognom llatí en una boleta vagi a generar 

l'empatia immediata dels votants. Però sí coincideixen que la participació majoritària i 

sostinguda a través dels successius comicis pot tenir una conseqüència indirecta: la 

d'augmentar la presència d'hispans en càrrecs electius. 

Amb mires al futur, la representació que aconsegueixin els hispans afectarà els 

assumptes del país, com més candidats llatins hagi més fàcil serà aconseguir que els 

temes que li importen al votant llatí tinguin cabuda a Washington. I això 

s'aconsegueix a partir de fomentar la participació i creure que és possible accedir als 

càrrecs, sobretot a nivell local i estatal. 

9. Temes sobre la taula 

L‟interès per sumar llatins a les seves files ha fet que les preocupacions de la 

comunitat es tornessin temes de debat per als dos partits en disputa.En molts casos, 

els assumptes no difereixen d'aquells que preocupen els blancs no hispans i altres 

grups. Diferents enquestes col·loquen l'economia, l'atur, la seguretat pública i 

l'educació entre les prioritats. Però hi ha altres qüestions que els competeixen més 

específicament, de les quals potser el tema migratori sigui la més evident.  

Un estudi publicat al juny per la consultora Gallup sobre sis àrees de reforma 

pendents per al govern nord-americà va esmentar les polítiques sobre migració en el 

tercer lloc en el interès dels llatins registrats, per darrere de la salut i l'ocupació. 

El pes dels llatins a l'escenari electoral fa que el tema estigui instal·lat i tingui molt 

important. Prova d'això és que els índexs de popularitat d'Obama van créixer quan 

recentment va prendre la decisió de postergar la deportació dels universitaris 

indocumentats. No és el més important, però sí que tenen influència en el vot. 

10. Es parla espanyol 

Amb gairebé 22 milions de llatins posats a decidir, no és casual que els avisos de 

ràdio i TV que alimenten les campanyes tinguin les seves versions en espanyol, per 

transmetre sobretot en estats clau com Nevada, Nou Mèxic i Colorado. 
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Queda clar que a les eleccions d'Estats Units cap aspirant pot guanyar sense 

el vot hispà. Un sol vot hispà pot arrasar amb tot en estats amb presència llatina ja 

que aquest grup és el que ha augmentat més ràpid, amb un creixement del 17%, 

després dels asiàtics amb 16% i els afroamericans que ho han fet en un 6% mentre 

que la població blanca ha crescut tot just en un 2%. En general, l'electorat és 5% més 

gran que el 2012. 

Referir-se als llatins com a immigrants, etiqueta negativa i errònia, comporta un risc 

perquè tres de cada quatre llatins no són immigrants i 90 % d'ells són les segones 

generacions d'immigrants nascuts en territori nord-americà. 

"Els blancs (no hispans) elegibles per votar segueixen sent més, 156 milions i 

els de minories, combinats, són 70 milions. Però el primer grup està disminuint 

en proporció mentre que el segon continua augmentant ", diu el reporti de PEW, 

publicat aquest dimecres. 

Clinton y Trump davant el vot llatí 

La candidata demòcrata Hillary Clinton ha estat la més activa en generar una agenda 

pro hispans, preocupant-se en donar una solució important al tema de la immigració, 

ha generat aliances amb grups hispans i ha estat sensible al tema de la deportació.No 

obstant això, Clinton porta entre els llatins una intenció de vot menor al vot que va 

obtenir Obama en les eleccions de 2012. 

Per la seva banda, Donald Trump, com aspirant republicà, va qualificar com "violadors 

i criminals" als immigrants, la qual cosa va estar una estratègia bastant 

arriscada.Trump ha estat tan radical en les seves propostes sobre els indocumentats 

que fins i tot va proposar"expulsar del país 11 milions de persones treballadores que 

busquen una millor qualitat de vida", acció la qual és políticament immoral. 

Barack Obama ha estat un dels pitjors presidents en relació al tema de la deportació. 

Va expulsar del país prop de 2 milions d'indocumentats i va generar una important 

crisi en les famílies nord-americanes.Obama va prometre que impulsaria una reforma 

migratòria integral en el primer any del seu mandat, durant la seva campanya 

electoral de les eleccions de 2008. 

Estratègicament, el president va nomenar a Sonia Sotomayor, la primera jutge 

hispana del Tribunal Suprem i al juny de 2012 va aprovar la Llei Dream Act.Aquesta 

llei consistia que els joves indocumentats obtindrien una residència temporal. També 

podien realitzar estudis superiors, enrolar-se a l'Exèrcit, treballar i obtenir llicència per 

conduir, amb possibilitat de renovar-la cada dos anys.Amb aquesta llei es van 

beneficiar aproximadament 2,1 milions de joves indocumentats residents als Estats 

Units, els requisits per acollir-se a aquesta llei van ser: haver arribat als Estats Units 

abans dels 16 anys, ser menor de 30 anys, portar 5 anys residint en territori nord-

americà i no tenir problemes amb la llei.Les polítiques que va impulsar Obama durant 

la seva campanya estaven dirigides als hispans, va ser incapaç de proclamar una llei 

anti immigració que desemboqués en una profunda reforma d'immigració malgrat que 

el partit Demòcrata controlava el Congrés. Almenys en campanya, Clinton era la 

candidata que millor representava els interessos dels hispans a Estats Units. 
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El resultat de la pugna presidencial entre Clinton i Trump ha definit la relació 

entre els Estats Units i Llatinoamèrica, cosa què seguirà fent durant els propers 

anys de legislatura de Trump. Entre els tòpics fonamentals es troben els següents: 

Immigració 

Tot i que el país nord-americà es beneficia de milions d'indocumentats, els candidats 

presidencials van crear un fort malestar social durant les seves campanyes. Els  

empresaris van aprofitat la por dels immigrants a ser expulsats del país per contractar 

treballadors indocumentats, amb nuls drets laborals i salaris més baixos. 

Trump va ser el candidat responsable de desencadenar 

una polèmica en quant a les expulsions massives. El 

candidat (ara President) va titllar de "violadors i 

lladres" als immigrants mexicans. A més, dins de les 

seves propostes, destaca la construcció d'un mur a la 

frontera amb Mèxic (el cost del qual pretén imposar al 

govern mexicà).  

Clinton per la seva banda va manifestar no voler deportar immigrants indocumentats, 

excepte aquells que siguin criminals violents o terroristes. No obstant això, prometia 

introduir una "reforma migratòria integral" davant el Congrés en els seus primers 100 

dies de Govern.La demòcrata, aliada del president Barack Obama, raó per la qual 

s'esperava que continués per la mateixa línia, es mostrava oberta a la comunitat 

llatinoamericana però va sembrar dubtes. Alguns votants es mostren escèptics de les 

promeses de Clinton ja que quan era senadora (2006), Clinton va votar a favor de la 

construcció d'un mur entre la frontera sud dels Estats Units i Mèxic. 

Comerç 

Tant Trump com Clinton van parlar de tornar a negociar el Tractat de 

Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (Nafta) dels Estats Units amb Mèxic i 

el Canadà, i van rebutjar l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica 

(TPP) impulsat per Obama amb 11 països, inclosos Mèxic, Perú i Xile. 

Cap dels dos candidats es va mostrar entusiasta en campanya sobre els acords de 

lliure comerç.Trump va definir Nafta com "el pitjor" acord comercial mai signat i va 

parlat d'imposar un aranzel del 35% per importacions des de Mèxic (polítiques 

proteccionistes), mentre Clinton va dir que hi havia parts de l'acord que no van 

funcionar com s'esperava.La candidata demòcrata, tot i que es mostrava molt més 

diplomàtica, va mostrar la seva preocupació per la influència de Xina o Rússia a la 

regió quan era secretària d'Estat durant el primer mandat d‟ Obama,  el que suggereix 

que segueix considerant a Amèrica Llatina com el "pati del darrere". 

Relacions 

Les relacions amb els països progressistes és un punt on no 

s‟esperava cap canvi per part de cap dels dos candidats. Segons 

el professor d'història llatinoamericana i analista polític, Miguel 

Tinker Salas, la regió està enfrontant-se al un nou repte que 

suposa que Trump hagi guanyat les eleccions presidencials.  
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Malgrat que els candidats eren molt oposats en propostes, visions i promeses, els dos 

candidats presagiaven per a molts analistes polítics un panorama no gaire diferent,  

en tant a les relacions amb els països llatinoamericans. 

La regió s'enfrontava a un repte molt important ja que en el fons els candidats 

representen el mateix sistema capitalista i dominant que caracteritza els ocupants de 

la Casa Blanca. Clinton per exemple, va qualificar com "règim autoritari" als governs 

d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro, en suport dels reclams de canvis a Veneçuela i les 

sancions a funcionaris d'aquest país aplicades pel govern d'Obama. 

Pel que fa a Cuba, la candidata demòcrata donava suport a les polítiques d'Obama, 

que va buscar augmentar l'intercanvi amb l'illa tot i que el bloqueig econòmic, 

financer i comercial no es va aixecar per part dels Estats Units. Mentrestant, Trump va 

expressar obertament en la seva campanya que podria acabar amb les mesures per 

normalitzar relacions amb el Govern cubà. 

Els grups d‟odi creixen als EEUU, en part gràcies a Trump. 

Les organitzacions que fomenten l'odi cap a les diferents minories d'Estats Units 

segueixen creixent. Aquesta és la conclusió principal del cens anual del Southern 

Poverty Law Center (SPLC), una associació de drets civils que es dedica al 

monitoratge i registre de l'activitat d'aquest tipus d‟agrupacions al país. 

Segons el seu últim recompte, durant 2016 van sorgir 25 nous grups d'odi, 

creixement que en part atribueixen a l'efecte del nou president dels EUA i d'una 

campanya presidencial marcada per missatges discriminatoris i racistes. 

En total, SPLC va comptabilitzar 917 grups operant al 

territori nord-americà, entre els quals s'inclouen 

associacions de suprematistes blancs contraris als 

immigrants indocumentats. No obstant això, el 

creixement més alt s'ha registrat entre col·lectius 

islamòfobs, que gairebé s'han triplicat, passant de 34 el 

2015 a 101 en 2016 1 197% més.  

La majoria d'aquests nous grups són filials d'ACT for Amèrica, una associació amb 

vincles amb l'antic conseller de Seguretat Nacional de Trump, Michael Flynn, que 

considera "racional" tenir por a l'Islam.Aquesta no és la primera senyal de que els 

musulmans s'han convertit en el blanc predilecte de la discriminació als Estats Units. 

Les últimes estadístiques del FBI sobre crims d'odi, referents a 2015, ja oferien indicis 

d'aquesta tendència: els crims contra aquest col·lectiu van créixer un 67%, 

aconseguint la major pujada des dels atemptats de l'11 de setembre de 2001. 

La victòria de Donald Trump a les urnes semblava impossible fa uns mesos, sobretot 

després de les seves polèmiques mesures contra els immigrants. I a dia d'avui, la idea 

de construir un mur entre Mèxic i els Estats Units, una de les seves mesures estrella, 

segueix resultant desgavellada per a molts dels nord-americans.No obstant això, els 

atemptats a Europa d'aquest any i el passat a Orlando fa uns mesos han portat a 

molts dels votants a veure amb mals ulls les polítiques de fronteres obertes que es 

dóna en alguns països europeus. 
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3.3.2 VOT OCULT, variable decisiva en l’estratègia electoral 

El vot ocult és un terme utilitzat per sociòlegs i investigadors polítics per denominar a 

les persones que menteixen a les enquestes d'intenció de vot. Aquest tipus de votant, 

que amaga les seves preferències, pot ser canviant d'unes eleccions a unes altres, 

encara que el normal és que romangui fixa en un partit i territori al llarg dels anys. 

Una de les principals raons que expliquen la manca d'inclinació dels votants d'un 

determinat partit a revelar la seva opció és que la formació per la qual va a votar no 

sigui ben vista en el seu entorn o comunitat. 

Ja s‟especulava amb el “vot ocult” i amb la possibilitat de que tornés a repetir-se a les 

eleccions dels EEUU després de l‟experiència viscuda amb el Brexit.Una altra opció era 

votar a Hillary Clinton només per el fet de odiar a Trump i a la seva forma de ser. 

Als Estats Units hi ha una expressió per a definir quan les enquestes s‟equivoquen, 

anomenada “efecte Bradley”. Aquesta expressió té orígens a l‟any 1982, quan l‟alcalde 

de Los Angeles, Tom Bradley, va perdre les eleccions a governador de Califòrnia 

encara que havia anat per davant sempre a les enquestes. La raó era que Bradley era 

negre y la gent que no anava a votar per ell no volia semblar racista als 

enquestadors.El 2008, amb Barack Obama com a candidat, aquest efecte va quedar 

desmentit. Els enquestadors estaven molt preocupats sobre la possibilitat que votants 

blancs estiguessin dient a les entrevistes telefòniques que votarien per Obama i al 

final no acabessin fent-ho. 

No està clar el motiu pel que la gent amaga el seu vot a Trump considerant que els 

seus partidaris acudeixen de forma multitudinària als seus mítings, sense por a 

expressar les seves preferències polítiques i les seva opinió en relació a tot allò que 

els agrada dels EEUU. Una opció és que pot haver-hi gent que no digui que vota per 

Trump per por a ser acusada de racista. 

Els anomenats "white angry men" (homes blancs 

cabrejats), han estat una de les claus del triomf del 

magnat en aquestes eleccions. El vot ocult (aquell 

que no s'atreveix a dir en públic per por de ser 

rebutjat), d'aquest sector de la població ha portat a 

Donald Trump fins a la Casa Blanca.I és que l'ideari 

defensat pel republicà durant la seva campanya ha connectat amb gran part de la 

societat blanca que des de fa alguns anys no estava contenta amb com marxava el 

país. Aquesta part de l'electorat ha votat a Trump per la por de perdre el seu lloc 

privilegiat en uns Estats Units cada vegada més diversos i dividits. 

De tots els votants blancs nord-americans, un 59% ha donat suport a Donald Trump. 

L'aspirant demòcrata no ha sabut "connectar" amb aquest sector més conservador de 

la població tant bé com ha fet el seu rival. 

La crisi econòmica que ha afectat Estat Units, ha provocat que molts ciutadans de 

classe mitjana s'hagin decantat per votar Trump i els valors de classe treballadora que 

ha transmès durant la seva campanya.En nivell d'ingressos, el republicà s'ha portat un 
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major percentatge de vots entre els electors amb rendes més altes. No obstant això, 

cal destacar que si es compara amb 2012, Donald Trump ha millorat en 5 punts el 

percentatge que va aconseguir Romney a la franja d'ingressos més baixa. 

A la victòria de Trump ha sigut fonamental a més del vot ocult, el vot rural i el del 

treballador blanc de baix nivell d‟escolaritat. Hi ha tres estats (industrials) als que 

desde 1992 guanyaven tradicionalment els demòcrates: Pennsilvanià, Michigan i 

Wisconsin. A aquests estats Donald Trump ha aconseguit 100.000 vots de treballadors 

amb baixa escolaritat. Aquesta va ser la clau essencial.   

Es pot considerar que pràcticament totes les enquestes fetes sobre aquestes eleccions 

han sigut  un fracàs, encara que hi ha alguna que se n‟ha salvat. L‟enquesta feta per 

“Inventor‟s Business Daily/TIPP tracking poll” va preveure que el candidat republicà 

mantenia un avantatge de dos punts percentuals sobre Clinton. Els analistes 

consideraven l‟enquesta com a sorprenent encara que les enquestes fetes per 

“IBD/TIPP tracking poll” són les que més encert històric té avui dia.    

El president elegit democràticament ha sabut conservar feus tradicionalment 

republicans y ha aconseguit també fer-se amb estats demòcrates. Destaca, per 

exemple el cas de Florida (el qual va recolzar a Barack Obama), però que no ha volgut 

a Hillary Clinton.A més del vot ocult cap a Trump, que també va venir de la part 

afroamericana i de gent hispana. Clinton no ha sabut atraure a aquest vot que va ser 

clau per a Obama. 

L'exemple més palmari d'aquest desastre és la ciutat de Detroit, en l'Estat de 

Michigan, on més de la meitat de la població ha votat a Trump. Aquesta capital, la 

major del món pel que fa a la indústria del motor, ha passat en quatre dècades de 

tenir el major ingrés per càpita dels Estats Units a estar en fallida i ser una urbs  

fantasma.  

3.3.3 RECOLZAMENT DE BARACK OBAMA a favor de Clinton 

El president dels Estats Units, Barack Obama, va iniciar una ferotge campanya per 

donar suport a la candidata demòcrata, Hillary Clinton, a una setmana de les eleccions 

nord-americanes del 8 de novembre. 

Obama va utilitzar els dies que van transcórrer d'aquesta setmana per oferir discursos 

en els estats clau i en aquells on els votants eren els més indecisos. El mandatari 

nord-americà va aprofitar el seu índex d'aprovació situat en un 58%. 

L'avantatge de Clinton va passar de 5 punts a 2 punts a arrel de l‟escàndol dels 

correus electrònics i la conseqüència va ser la reobertura d'una investigació contra la 

demòcrata per part de l'FBI.Pel que fa a aquest assumpte, Obama va recordar que 

l'FBI va realitzar una investigació "exhaustiva" sobre l'ús per part de Clinton d'un 

servidor privat de correu electrònic per a tractar assumptes oficials quan era 

secretària d'Estat entre 2009 i 2013. 

No obstant això, els correus van llançar informació sobre possibles omissions i errors 

comesos per Clinton durant la seva gestió com a secretària, els quals van poder 
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provocar la mort de cinc nord-americans, entre ells l'ambaixador dels Estats Units a 

Líbia després de l'atac terrorista a l'ambaixada nord-americana al país africà. 

Clinton va perdre popularitat entre els llatins i afro descendents després de l'anunci de 

l'FBI fent trontollar la seva avantatge i, per tant, la seva victòria. Així ho van 

demostrar dades preliminars d'alguns estats. Per tant, el pla rescat d'Obama era la 

“carta sota la màniga” de Clinton. Ara sabem que no va ser suficient.  

 

3.4.  ESTADÍSTIQUES DARRERA LA VICTÒRIA DE TRUMP 

L'origen ètnic, l'educació i el sexe han estat les variants determinants per a la 

victòria de Donald Trump en les eleccions dels Estats Units.Altres variants,  com 

l'edat i la zona de residència (rural o urbana) han jugat també un paper 

important, però no han influït tant radicalment perquè s'han mantingut més 

estables.Així es desprèn de les dades de l'Enquesta Electoral Nacional, elaborada 

per un consorci de mitjans per l'empresa Edison Research. 

En línies generals, es pot concloure que els candidats van obtenir els vots dels 

grups que s'esperava. En el cas de Trump el perfil és el d‟homes grans, blancs, 

sense formació superior i de zones rurals. En el cas de Hillary són dones, minories 

i joves urbans. Però mentre el primer va complir els seus objectius i mobilitzar als 

seus seguidors, molts potencials votants de Clinton es van quedar a casa (cosa 

què no havien fet amb Obama). 

Com s'esperava, Hillary va obtenir el vot de les minories (aclaparadorament en el 

cas dels afroamericans: gairebé 9 de cada 10), mentre els blancs van preferir a 

Trump. Aquest suport, però, va ser menor que a Obama, a qui el 2012 van donar 

el seu vot un 93% d'afroamericans, un 71% de llatins i un 73% d'asiàtics. Obama 

va aconseguir més vots fins i tot entre els blancs (39% enfront de 37% de 

Hillary). 

Curiosament, Trump ha millorat els números del rival republicà d'Obama, Mitt 

Romney, entre les minories, mentre que ha obtingut un punt menys del vot blanc, 

que constitueix el 70% del cens. El llenguatge directe, de vegades groller i 

agressiu de Trump semblava tenir un clar destinatari: les capes menys formades 

de la població blanca, davant les que Trump s'ha presentat com un exemple de 

"home del carrer" fet a si mateix. I li ha funcionat.Gairebé 7 de cada 10 blancs 

sense estudis superiors han votat pel magnat. Es tracta de la major diferència des 

de 1980.  

L'equació no ha funcionat en sentit invers: tot i que Clinton ha guanyat entre els 

llicenciats, amb autoritat si eren membres d'una minoria, molts titulats blancs van 

optar per Trump, el que va equilibrar la balança i va permetre al republicà resistir 

entre aquest grup. De nou, l'origen ètnic ha estat fonamental. 

Tal com s'esperava, els joves han triat la candidata demòcrata. Però de nou han 

demostrat menys entusiasme per Hillary del que van mostrar per Obama ja que 

Hillary va obtenir cinc punts menys que Obama entre aquest col·lectiu. 
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I arribem a un col·lectiu que semblava clau en aquests comicis, el de les dones. 

L'oportunitat històrica de fer seure a una dona al Despatx Oval s'ha esfumat, en 

part, perquè el gènere ha influït menys que la raça o l'educació. Mentre Hillary ha 

guanyat una majoria de vot femení total, Trump ha retingut un important 42%, 

gràcies al suport de les dones blanques de menor formació. 

Les grans ciutats han votat demòcrata. Però al candidat republicà li ha estat igual. 

La seva xarxa de suports, treballada des de baix, s'ha estès pels suburbis i les 

zones rurals, on la ideologia més reaccionària té la seva base. La diferència és 

palmària: ni més ni menys que el 62% d'entorns rurals o ciutats petites van donar 

suport a Trump, el que li ha permès guanyar en vot electoral, si bé no en el 

directe. 

Els nord-americans amb rendes més baixes han votat demòcrata (Clinton), tot i 

que cal tenir en compte que en aquest col·lectiu es troben molts membres de 

minories ètniques. En canvi, les classes altes i mitjanes han preferit al magnat, 

exemple d'èxit empresarial i partidari de rebaixar els impostos als més rics. 

Una última dada important de destacar: el 78% dels que consideren que la 

situació econòmica de la seva família és pitjor que fa un any han cregut que el 

milionari era la solució. 

 

3.5.  CONSEQUÈNCIES DEL TRIOMF DE TRUMP 

Després de la victòria de Trump molts temen per les conseqüències econòmiques i 

socials que poden comportar les promeses populistes del candidat republicà. 

El magnat nord-americà ha promès implantar una sèrie de mesures d'allò més 

controvertides. Aquestes són algunes d'elles: 

 

Economia: Les propostes en economia es basen en baixar impostos a taxes 

de la Segona Guerra Mundial, amb un límit del 15% per a qualsevol 

empresa. Eliminarà l'impost de guanys a més de 73 milions de llars, així 

com deduccions i exempcions que vegi innecessàries. 

Immigració: La proposta d'immigració de Donald Trump s'ha convertit en 

un dels seus emblemes: l'aixecament d'un mur fronterer amb Mèxic per 

frenar el nombre d'immigrants que arriben d'aquest país és la mesura més 

polèmica del candidat republicà. Però a més vol reduir el nombre de visats 

que lliura EUA i deportar 11 milions d'indocumentats i no concedir la 

nacionalitat als seus fills. Cerca negar l'entrada als EUA de tots els 

musulmans. 
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Salut: La proposta en sanitat de Trump és revocar l‟ Obamacare' i crear un 

compte d'estalvi de salut familiar exempta d'impostos. 

Educació: El republicà té com a proposta en Educació eliminar els 

estàndards educatius que persegueixen la unificació del sistema educatiu als 

Estats Units. Aquests estàndards avaluen els estudiants a nivell federal des 

de l'Educació Infantil fins a finalitzar el Batxiller. 

Armes: Defensor a ultrança de la Segona Esmena, la proposta de Trump fa a 

les armes només proposa castigar de manera més severa als que emprin les 

armes per cometre crims. Promet una llei que protegeixi els usuaris d'armes. 

Medi ambient: Donald Trump promet en assumptes del Medi Ambient 

cancel·lar els Acords de París que fixen mesures per reduir les emissions de 

gasos d'efecte hivernacle i impulsar la producció de carbó. 

Política exterior: Les propostes de Donald Trump en política exterior es basen 

en aprofundir en les relacions amb Rússia, rebutjar l'acord de desarmament 

nuclear amb l'Iran i acostar postures amb Cuba. En matèria de terrorisme, 

planteja matar els familiars de terroristes. Amenaça de trencar qualsevol tipus 

d'acord comercial internacional si no milloren les condicions per als EUA. Vol 

cancel·lar el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (NAFTA). 

Conflicte racial: Sobre el conflicte racial, Trump garanteix que amb ell la 

seguretat tornarà als carrers dels EUA després dels últims disturbis racials per 

la mort d'homes de raça negra a mans de la policia, a qui defensa sense 

fissures. 

 

Trump representa en somni americà que ven en el seu programa electoral. Va 

guanyar amb el discurs que cerca reprendre la influència econòmica, política i militar 

en el món, pressionant a la burocràcia i creant polítiques d‟eficiència. Trump significa 

extrapolar els valors dels empresaris a l‟àmbit polític.  

 

El poder legislatiu i judicial serà qui realment posi fre a Trump i intentarà que no 

s‟excedeixi perquè, sobre tot, EEUU sempre respon a un equilibri de poders. Hem anat 

confirmant (desenvoluparem més endavant en els apartats corresponents) que la 

independència de poders és manté i que Donald Trump, malgrat els intents 

dictatorials que hagi pogut maniobrar, té la seva potestat limitada.  
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3.6.  ENQUESTA 

S‟ha realitzat una enquesta a través de la plataforma que facilita Google i que ha 

possibilitat poder enviar-la a contactes propers a través del telèfon mòbil.  S‟ha tancat 

l‟enquesta quan s‟havien aconseguit 100 respostes considerant aquesta dada una 

mostra representativa suficient per extreure conclusions. Cal dir que algunes 

preguntes permetien escollir més d‟una opció.  

La intenció de l‟enquesta era conèixer el grau de seguiment que van tenir les eleccions 

presidencials dels EEUU (2016), analitzant les causes dels resultats. També es vol 

confirmar si temem les repercussions internacionals de l‟administració de Trump i si 

els enquestats estan alienats amb algunes de les polítiques que està implementant. 

Semblava important també saber si coneixen les limitacions de Trump com a 

President i la possibilitat de que aquest s‟enfronti a un “impeachment”. Finalment, 

conèixer la opinió sobre quin serà The Trump Impact! segons els enquestats.   

Valoració: Dels 100 enquestats, el 54% eren homes i el 46% eren dones. El 43% 

eren menors de 18, el 16% tenien entre 18 i 35 anys, el 34% tenien entre 36 i 50 

anys i la resta, el 7% eren majors de 50 anys.  

 

 

Valoració:Dels 100 enquestats el 70% va fer un seguiment ocasional de les 

presidencials i un 28% va fer un seguiment diari. A més, el 58% d‟ells es va 

sorprendre molt amb els resultats, un 31% es va sorprendre una mica, i només un 

11% assegura que sí que esperava que Trump fos el guanyador de les eleccions. 
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Valoració:De les 100 enquestes, el 95% considera que Hillary Clinton estava més 

preparada per assumir la responsabilitat que implica la presidència dels EEUU. Això es 

troba en la línia d‟allò que les estadístiques defensaven.  

 

 

Valoració:Dels 100 enquestat només el 53% reconeix saber què és el vot ocult. El 

73% creu que l‟origen del vot ocult era que la gent no volia ser identificada amb un 

ideari tan intolerant, el 32% creu que no es pot confiar en les enquestes i el 2% creu 

que no va existir el vot ocult. 

 

Valoració:Dels 100 enquestats, el 88% creu que les decisions de Trump afecten a la 

resta d‟Estats (Europa), el 12% creu que sí que afecta però només en allò que té a 

veure amb polítiques econòmiques, i el 2% creu que les decisions de Trump no 

afecten a Europa en cap sentit. Alhora, el 73% té por de les tensions internacionals 

que ja s‟han creat, el 24% se sent inquiet pel fet que Trump sigui un dels homes més 

poderosos de món, i el 5% creu que no hi ha conseqüències internacionals.  
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Valoració:Dels 100 enquestats, el 65% creu que el President està limitat pel Congrés 

i el Senat, mentre que el 34% considera que el President no té limitacions.  

 

Valoració:Dels 100 enquestats, el 53% creu que els votants de Trump estan penedit i 

que farien “marxa enrere” si poguessin. El 76 % considera creu que no serà elegit de 

nou president dels EEUU.   

 

 

Valoració:Dels 100 enquestats, el 79% entén que el racisme són a) Manifestacions 

violentes i b) Marginació i distinció positiva / negativa d‟altres races, cultures, 

religions, ideologia, etc. Només el 9% considera que és només la a) Manifestació 

violenta i el 17% la opció de b) Marginació i distinció positiva / negativa. Cal dir que la 

opció correcta és la que ha escollit la majoria.Per altra banda, el 86% creu que la 

tendència actual del racisme als EEUU amb Trump com a President augmenta. El 13% 

creu que es manté igual i l‟1% creu disminueix o no existeix.  
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Valoració:Dels 100 enquestats, el 97% valora negativament que Trump inverteixi 

més en l‟Exèrcit que en Sanitat i Educació. Alhora, el 69% considera que utilitza les 

xarxes socials de forma irresponsable, el 15% veu correcte que digui allò que pensa i 

el 17% se sent indiferent davant les seves declaracions.  

 

 

Valoració:Dels 100 enquestats, el 60% assegura saber què és un impeachment. El 

52% creu possible un impeachment contra Trump. 

 

 

Valoració:Dels 100 enquestats, el 77% creu que la publicitat que li van fer els 

mitjans de comunicació (factor clau) el va beneficiat ja que l‟exposició en els mitjans 

sempre ajuda, malgrat pugui ser negativa. Només el 23% creu que l‟exposició en els 

mitjans no el va beneficiar perquè gairebé sempre el criticaven.  

Finalment,  el 80% creu que The Trump Impact! serà negatiu i el 12% Positiu.  
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3.7.  ENTREVISTA NURIA NET (Periodista Univision) 

A continuació es presenta l‟entrevista realitzada a Nuria Net, 

periodista resident als EEUU que ha seguit el tema de Donald 

Trump en context pre- electoral, electoral y post-electoral.   

Ha estat  una entrevista realitzada per mail 

(NURIA@UNIVISION.NET) de forma asincrònica.  L‟entrevista 

és l‟únic text del treball que apareix en castellà, fidel al arxiu 

enviat per Nuria Net, donat que el català (malgrat el coneix) 

no és la llengua amb què millor s‟expressa.   

 

¿Puedes decirme cuál es tu formación profesional? ¿Siempre quisiste ser 

periodista? 

Siempre fui buena en la escritura y leía muchas revistas. Una vez llegué a Nueva York 

para estudiar la Universidad de Columbia, hice prácticas en varias revistas. Luego, al 

graduarme en 2004 trabajé en el New York Times como asistente y luego en la revista 

Latina, donde estuve a cargo de la sección de música y varias columnas. En 2004 fui 

una de los fundadores del medio digital Remezcla.com. En 2010 hice un posgrado en 

periodismo de arte y cultura, otra vez en Columbia. 

¿Puedes hablarme de tu recorrido profesional y cómo acabaste trabajando en 

Univisión? ¿Cuál es tu trabajo en Univisión actualmente?  

Estando en Nueva York durante mis estudios pude aprovechar para hacer varias 

prácticas en diferentes revistas y medios mientras estudiaba. En la universidad tuve 

un programa de radio de música en español, y de ahí mi interés por cubrir la música 

latina y la cultura latina en Nueva York y en Estados Unidos. Luego de pasar por el 

New York Times, la revista Latina, trabajé en MTV lanzando el canal de música latina 

MTV Tr3s. He escrito para varias revistas y periódicos también. En 2008, dejé mi 

puesto en MTV para trabajar a tiempo completo en Remezcla, y tras una breve pausa 

para el posgrado de 2010-2011, me incorporé a Univision para lanzar una página web 

de noticias en inglés, proyecto que luego se convirtió en el lanzamiento del canal de 

cable Fusion (parte de Univision). En Fusion hice un poco de todo, mayormente fui la 

“Managing Editor” del equipo digital. Esto significa coordinar los periodistas y 

productores de videos en el día a día, servir como puente con los programas de 

televisión, gestionar proyectos. Luego me incorporé a Univision digital como editora 

de la sección de música. He trabajado en inglés y en español, sobretodo cubriendo 

temas de la comunidad latina en Estados Unidos, sobretodo cultura y música.  
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Contexto pre-electoral:  

¿Cómo vivisteis que alguien como Donald Trump quisiera presentarse a las 

elecciones presidenciales de EEUU? 

En la redacción de Univision se tomó muy enserio el comportamiento de Trump desde 

el principio, ya que el magnate lanzó su campaña insultando a los mexicanos e 

inmigrantes, o sea, nuestra audiencia. Lo vivimos muy carne propia pues nuestro 

periodista estrella, Jorge Ramos, fue expulsado de una conferencia de prensa de 

Trump durante la campaña. Le grito “Regresa a Univision” implicando que se fuera a 

“su país” o a Univision. Luego Trump publicó en su Instagram el teléfono personal de 

Ramos, y hasta el día de hoy no le ha concedido una entrevista ni a Ramos ni a 

Univision. Esta represión de la prensa y censura lo tomamos muy enserio siendo un 

medio hispano y con el historia de represión a la prensa que aún se vive en muchos 

países latinoamericanos como Venezuela. 

La prensa tradicional sacó a la luz varios de los escándalos de Trump (declaraciones 

machistas, acusaciones de acoso sexual,  evasión de impuestos, etc.).  En una 

segunda etapa, manteniéndose así hasta las primarias, son las televisiones 

(especialmente la CNN) el gran aliado de Trump regalándole una gran cantidad de 

tiempo de exposición gratuita.  Dada la irreverencia constante de Donald Trump en 

todas sus apariciones públicas, esta exposición constante televisada se convirtió, sin 

duda, en un negocio muy rentable para las cadenas de televisión.  

Con sinceridad, ¿cuál crees que ha sido el papel que ha jugado la prensa en la 

elección de Donald Trump como candidato republicano para las elecciones a 

Presidente de los EEUU 2016? 

Aunque en Univision seguimos muy de cerca la campaña de 

Trump, sinceramente no pensábamos que iba a ganar las 

elecciones. Yo estaba en la redacción la noche de las elecciones y 

el equipo de política tenía todo preparado para que ganara Hillary. 

Fue un verdadero caos a última hora cambiar en curso y hacer 

sentido a lo que había pasado. Como CNN y otros medios, 

cubrimos al personaje de Donald Trump asumiendo que su 

comportamiento extravagante no iba a ser tolerado por los 

votantes. Como muchos medios, no profundizamos en la afinidad 

de Trump tuvo con un sector de la población que estaba muy descontento (una 

audiencia que definitivamente no es la audiencia de Univision, ya que nos centramos 

en un público inmigrante o hijos de inmigrantes, que hablan español, y no la 

población americana en general).  También pensábamos (y Jorge Ramos lo dijo 

muchas veces), que los latinos iban a ser el voto decisivo para que Trump perdiera. 

Una vez ganó las elecciones, nuestro redactor en jefe Borja Echevarría envío a un 

equipo de periodistas a los estados donde Trump ganó para tratar de entender a los 

que votaron por Trump. 
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¿Cuándo realmente la prensa en EEUU se dio cuenta que Donald Trump tenía 

opciones reales de convertirse en el candidato republicano a las elecciones 

presidenciales de EEUU? 

Por lo que leí después de las elecciones, la prensa y la propia Hillary Clinton se 

empezaron a dar cuenta 48 horas antes cuando Hillary. Pero no tengo mucho 

contexto, tendría que buscar. 

¿Cómo de difícil es mantenerse en el papel de “periodista imparcial” en un 

caso como éste en el que, debes tener una posición claramente definida? 

En Univision, al tener una audiencia muy específica que es una minoría en este país, 

decimos abiertamente que no somos ni de izquierdas ni de derechas pero si somos 

“pro-inmigrante”. No vamos a ser imparciales cuando Donald Trump o alguna persona 

poderosa ataca e insulta a los latinos en este país, nuestra audiencia y una población 

que tiene muy pocos derechos, muchos son indocumentados. Univision en muchos 

casos es la voz y la única fuente de información y liderazgo de nuestra audiencia. Esto 

no significa que no seamos imparciales ante la verdad o los hechos y siempre 

buscamos hablar con ambas partes. Jorge Ramos ha intentado entrevistar a Donald 

Trump y hacerle preguntas y este se ha negado. 

¿Crees que, a pesar  de sus intentos en el pasado de entrar en política, le 

benefició presentarse como el modelo “antiestablishment”? 

Sí, definitivamente su estilo poco convencional y grosero lo distinguió de los políticos 

convencionales que no tienen afinidad con la audiencia. La gente le “perdona” que sea 

grosero porque lo ven como alguien auténtico y que va a defender a esos americanos 

que han sido “olvidados” ahora que las minorías, la diversidad, la tecnología, y leyes 

como el matrimonio gay atentan contra los valores tradicionales a los que estaban 

acostumbrados ciertos sectores. Ahora estos sectores rurales se ven sin trabajo, sin 

líderes que hablan o se ven como ellos, en un Washington DC muy distanciado de su 

realidad. Tampoco se ven reflejados en medios de comunicaciones con base en Nueva 

York o California que son “las élites mediáticas y liberales” que están completamente 

enajenados de su realidad. La ironía más grande es que Donald Trump es rico, de 

Nueva York y no tienen nada en común con las comunidades que lo siguen. Pero, ha 

podido conectar con ellos al identificar su descontento y echarle fuego a su frustración 

para alistarlos a su causa de “hacer América grande otra vez”.  

Muchos acusan que el estancamiento y las élites ni sirven ni representan al 

pueblo.¿Crees que hubiera obtenido el mismo resultado si la alternativa por el 

partido demócrata hubiera sido una diferente a Hillary Clinton? 

Correcto. Sí, porque la marca “Clinton” tiene mucho bagaje y representa más de lo 

mismo, el establishment. Eso la perjudica más que el hecho de ser mujer, en mi 

opinión. A Bernie Sanders se le vio como alguien muy de extrema izquierda pero 

quizás hubiera podido contra Trump. Quien sabe, ya que ahora sabemos que hubo 

factores como Rusia y la conferencia de prensa del Director de la FBI, James Comey, 

que perjudicaron a Hillary en la recta final.  
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Contexto electoral  

A pesar de haber ganado las elecciones presidenciales por el sistema de colegios 

electorales, Hillary ganó a Trump el voto electoral por 2.8 millones de votos 

ciudadanos.  Trump aseguró,  sin pruebas, que hubo 3 millones de votos fraudulentos 

a favor de Hillary Clinton (personas que votaron en dos estados, ilegales no 

registraron que pudieron votar, votos de personas fallecidas, etc.).  

¿Crees posible esta acusación dado el sistema de garantías electoral que 

ofrece unas eleccionespresidenciales?¿No eliminaría este hecho la validez de 

este proceso? 

No hay prueba alguna que demuestre que pude haber fraude alguno. Como Trump no 

ganó votos populares, está obsesionado con el tema haciendo acusaciones y 

mandando a hacer investigaciones.   

Existe mucha literatura al respecto del Rusiagate. La interferencia de Rusia en las 

elecciones presidenciales de EEUU está siendo investigada judicialmente a un alto 

precio. ¿Crees que los estadounidenses lo asumen y legitiman/perdonan 

porque puso de manifiesto una falta que la propia Hillary Clinton tuvo que 

reconocer públicamente? 

Muchos americanos sí, pero por razones que se me hacen incomprensibles, a sus 

seguidores parece no importarle Rusia y muchas otras cosas. Todo cabe bajo la 

sombrilla de “Fake News” del presidente a todo lo que no le cae en gracia.  

¿Crees que estas elecciones representan la esencia de la democracia 

considerando todo lo que ensombrece sus resultados?  

Hasta que no se sepa con certeza el impacto de Rusiagate es difícil saber. Pero en 

general, el hecho que Trump haya ganado más votos electorales aunque haya perdido 

el voto popular, sí refleja la democracia nortemericana.  

¿Crees que realmente Donald Trump representa los valores tradicionalmente 

republicanos? 

Sí, porque ha sobrepasado lo “políticamente incorrecto” y sentimientos racistas y anti-

inmigrante que muchos republicanos y sus seguidores piensan pero hasta ahora no se 

atrevían a decir.  

Entre la multitud de diagnósticos realizados por expertos, se considera que el “voto 

oculto” ha estado una de las claves del éxito en los resultados electorales que hicieran 

a Donald Trump Presidente. ¿Qué crees que dice eso de la sociedad americana?  

¿Cuáles consideras tú que fueron las verdaderas claves del éxito de la 

campaña de Donald Trump? 

Se dirigió a un sector de la sociedad olvidado por los políticos tradicionales, se vendió 

bien como un “outsider” que podía defender los intereses de esta gente olvidada y sin 

prospecto de trabajo, atrajo a gente que le tiene miedo al cambio y la sociedad que 

cada vez es más diversa con su discurso racista.  
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Siendo Donald Trump ya el candidato republicano la prensa gastó grandes esfuerzos 

en sacar a la luz todas sus mentiras llegando a contabilizarlas y creando estadísticas 

representadas en mentiras /  minuto.  ¿Por qué crees que, a pesar de ello, 

Donald Trump ganó la confianza de voto de millones de estadounidenses? 

Parece difícil de creer pero su “autenticidad” y su personalidad valió más a su base 

que cualquier mentira o agresión sexual que se le acusara. 

Los numerosos apoyos a Hillary Clinton en la campaña electoral (cantantes, 

deportistas, personalidades, el propio Obama y la gran mayoría de la prensa) no 

consiguieron sus frutos. Has cubierto periodísticamente algunos de los actos 

organizados a favor de Hillary.¿Por qué crees que en esta ocasión el nivel de 

influencia que se presupone a estos actos de apoyo no ha llegado a calar 

realmente en la intención de voto de los estadounidenses? 

Sí, cubrí un acto en Miami organizado por Jennifer Lopez y otras estrellas. Pero era 

como “hablarle a Noe de lluvia”. O sea, esa gente no había que convencerlos. De 

cierta manera funcionó, porque Hillary ganó 2 millones de votos más. Pero aun así 

perdió. De verdad es un misterio.  

Conociendo su trayectoria. ¿Es Donald Trump el claro ejemplo de que “el dinero 

todo lo puede”?  

Si, el dinero y ser un hombre blanco.  

Contexto post- electoral.  

¿Cuál crees que fue el sentimiento de la sociedad estadounidense al conocer 

los resultados electorales que proclamaban a Donald Trump Presidente de los 

EEUU? 

¿Cómo de relevantes fueron las protestas / celebraciones en contra/favor  

del resultado?? 

Fue un shock nacional y ha sido un periodo de reflexión y de darnos que existen dos 

Américas que no conviven ni se conoce.  Se convocó la marcha de las mujeres en 

Washington DC, que fue multitudinaria. Y desde entonces, ha habido un despertar 

entre las mujeres y la juventud en estar más involucrados en la política y lo que está 

pasando a nivel local: llamando a sus representantes en el congreso, asistiendo a 

reuniones generales en los ayuntamientos, etc. Ya se han visto los resultados: Virginia 

eligió a su primer delegado transgénero y Ray Moore perdió las elecciones en Alabama 

anoche. 

En el trabajo he incluido un apartado bastante extenso sobre los “beneficiados por la 

Administración de Trump”. Multimillonarios, ricos  y familia son los más destacados.  

¿Cuál consideras que ha sido el más beneficiado de todos ellos?  ¿Por qué? 

Los que Trump nombró a su gabinete. Gente como Betsy DeVos, una millonaria que 

fue nombrada por Trump a ministra de Educación, entre otros.  
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Del mismo modo, existe un apartado que secuencia “los caídos de Trump” (fiscales, 

director del FBI, directores de comunicación, etc). ¿Quién crees que ha sido el más 

perjudicado por su administración? ¿Por qué? 

Michael Flynn ha sido el más perjudicado pero ahora que está colaborando con la 

investigación de Muhler, quizás sea el gran aliado que ayude a derrocar a Trump 

exponiendo lo que verdaderamente ha hecho. El director del FBI, James Comey, no 

parece haber sido perjudicado. Al contrario, fue calumniado por su rol en las 

elecciones pero ahora puede salir favorecido en la opinión pública por su rol en la 

investigación también. 

El Post denunció que Trump compartió con Rusia información clasificada y que pidió al 

jefe del FBI que no lo investigara. Detractores y opositores dentro del partido 

demócrata están alentando un “impeachment” contra el Presidente. Bill Clinton y 

Andrew Johnson tuvieron que enfrentarlo en su momento.  Incluso el presidente de 

los EEUU tiene sus facultades limitadas y parece que a Donald Trump no le gustan 

mucho los límites. ¿Crees posible que Trump tenga que enfrentar un 

“impeachment”  en el futuro no muy lejano? 

Espero que por la investigación de Rusia y haber mentido en el asunto Flynn. 

Los expertos clasifican los primeros 100 días de Trump como Presidente de los EEUU 

un auténtico fracaso considerando lo que “vendió” en la campaña electoral. Sus tres 

medidas estrellas no han podido ser implementadas.   

- Sus medidas migratorias han sido frenadas por los tribunales de justicia.  

- Trató de destruir la reforma sanitaria (Obamacare) aprobando la suya propia. 

Ni siquiera el partido republicano la apoyó y no llegó al Congreso.  

- No ha conseguido la aprobación del presupuesto para la construcción del muro 

con Méjico y hasta hace poco aun defendía que sería Méjico quien correría con 

el gasto.  

¿Quiénes crees que son los más decepcionados por esta falta real de 

resultados inmediatos prometidos? 

El propio partido Republicano es el que está quedando fatal, no pueden ni lograr 

consenso con la reforma sanitaria, etc.  

Trump ha suspendido recientemente el programa de alivio migratorio para jóvenes 

“dreamers” conocido como DACA. Esto ha suscitado reacciones de todo tipo. Este 

programa era también rentable económicamente ¿Cuáles crees que han sido los 

motivos de la Administración de Trump para suspender este programa? 

Apelar a su base de conservadores. Fue una de sus promesas en la campaña pero no 

hace sentido de un punto de vista humano, moral, ni económico.  
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Es sobradamente conocida la guerra dialéctica de Trump con Corea del 

Norte.Irresponsable, por ambas partes. Tal es el temor a las consecuencias que el 

Senado estudia limitar la capacidad de Trump para lanzar una guerra atómica 

¿Existe miedo real a que esto acabe con una guerra nuclear entre EEUU y 

Corea? ¿Crees que es consciente la sociedad de lo que eso significaría 

realmente? 

Hay miedo pero el presidente es tan hábil distrayendo a la población con otros 

escándalos, que el periodo de concentración es muy pobre.  

Siendo boricua ....¿cómo estás viviendo el trato que Donald Trump, Presidente 

de EEUU, ha dado a tu país natal tras el Huracán María? 

FATAL! Debería no sorprenderme pero me sorprendió el maltrato y lo insultante que 

fue su trato.  

La popularidad registrada de Donald Trump tras sus primeros 100 días de mandato ha 

caído.  Mark Twain dijo... “es más fácil engañar a la gente, que convencerlos de que 

han sido engañados”.   

¿Crees que es eso lo que está pasando con Donald Trump? ¿Crees que las 

promesas electorales de Donald Trump son lo que realmente querían los 

estadounidenses? 

Buenísima cita de Mark Twain! Es un profeta! 

Finalmente…como periodista…¿Qué pregunta crees que se me ha olvidado 

hacerte  ? ¿Por qué crees que hubiera debido hacerla? 

Tus preguntas e investigación han sido excelentes y lamento no poder abundar más 

en los temas por falta de tiempo y de expertise. Un periodista de Univision, Fernando 

Peinado, ha regresado a vivir a España y acaba de publicar un libro sobre su cobertura 

de la campaña electoral.  

Se llama Trumpistas. Quizás allí encuentras más información. 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-periodista-fernando-peinado-presenta-

sevilla-libro-trumpistas-causas-triunfo-donald-trump-20171210101233.html 

 

¡¡¡¡Muchas gracias por todo Nuria!!!  

 

 

 

 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-periodista-fernando-peinado-presenta-sevilla-libro-trumpistas-causas-triunfo-donald-trump-20171210101233.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-periodista-fernando-peinado-presenta-sevilla-libro-trumpistas-causas-triunfo-donald-trump-20171210101233.html
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APARTAT 4. VISIÓ POLÍTICA 

Donald Trump no ha parat quiet des de que va ser elegit President dels EEUU. Aquest 

apartat permetrà conèixer la història del sistema polític i valorar el procés electoral, la 

seva estructura, així com la seva afiliació política, i valorar si les promeses realitzades 

en campanya electoral són fidels a les seves primeres accions com a President. A més, 

permetrà valorar quines són les persones i organismes que l‟envolten i les seves 

limitacions com a President. Volem saber les limitacions que té com a President i la 

regulació de les campanyes electorals per confirmar si són realment transparents i 

independents.  

La relació amb Rússia també és quelcom que enfosqueix la seva elecció com a 

President i allò que podria tornar-lo en candidat per un “impeachment”. O no ?  

 

4.1.  SISTEMA POLÍTIC DELS ESTATSUNITS 

La Constitució de 1787 estableix la forma de govern i 

garanteix els drets i llibertats del poble nord- americà. 

Aquesta llei regula la divisió de competències entre el 

Govern Federal i els Estats establint que tota 

competència que no sigui concedida de forma explícita 

pel govern Federal quedarà en mans dels Estats de la 

Unió. També distribueix el poder del Govern Federal en 

tres poders (legislatiu, executiu i judicial) i estableix un sistema de contrapesos i 

control (conegut com “checks and balances”) per garantir l‟equilibri entre elles. 

Finalment inclou 27 esmenes posteriors (1791) anomenades “Bill of Rights” que 

garanteixen la llibertat d‟expressió, religiosa, de premsa, el dret de reunió, el dret a 

presentar demandes contra el Govern i una sèrie de drets individuals en aspectes 

processals i procediments criminals.   

EstatsUnits forma una república federal constitucional, amb un govern en forma 

de règim presidencialista basat en la separació de poders: executiu, legislatiu i 

judicial.  

A continuació es detalla es què consisteix cadascuna de les següents afirmacions.  

-Federalisme:és un sistema polític en què les funcions de govern es troben 

repartides entre un poder central i uns Estats associats (sistema del que EEUU és 

pioner). El Govern Federal exerceix competències mínimes de forma exclusiva amb la 

finalitat de garantir la unitat política i econòmica en matèries tals com la política 

exterior i defensa (en contraposició a un govern centralitzat). La resta de 

competències corresponen als Estats federats o s‟exerceixen de forma coordinada en 

ambos nivells de govern (és el cas de l‟Educació). Sota el poder general es troba el 

dels 50 Estats i finalment el poder local (que té com a unitat administrativa bàsica el 

“comtat”). Cada estat disposa d‟un governador electe i d‟una legislatura pròpia.  
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-Règim presidencialista:en aquest sistema de govern (contrari al parlamentarisme) 

el President concentra tot el poder executiu ja que compleix amb la dualitat de ser: 

Cap del Govern i Cap de l‟Estat. El poder executiu està totalment separat del poder 

legislatiu (el President és escollit pels votants en eleccions presidencial independents 

de les de la legislatura). No hi ha cap vincle entre el poder executiu i el partit polític 

majoritari al Congrés (els membres del gabinet presidencial no poden ser membres 

del Congrés).  

 

 

A continuació el desglossament de la separació de poders:  

-Poder executiu: format pel President, el Vicepresident, el Ganivet del 

President compost pels 15 Secretaris de Departaments (l‟equivalent als 

Ministeris), l‟Oficina del President (oficina administrativa) i les agències 

independents del Govern (com ara la CIS, FBI o la FDA).  

El President és alhora Cap de Govern, Cap d‟estat i Comandant en cap de les 

Forces Armades.  

Entre les seves funcions trobem les següents: 1) Poder de firma i veto de 

Projectes de Llei aprovats pel Congrés (el vot de 2/3 del Congrés i el Senat 

podrien anular el veto del President); 2) Capacitat per emetre ordres 

executives); 3) Poder per negociar Tractats internacionals (que hauran de ser 

ratificats per 2/3 del Senat); 4) Poder per atorgar indults o suspensions 

temporals d‟execució de la sentència de delictes federals (excepte a 

condemnats per judici polític).  

A més, té la potestat de nomenar als Caps de més de 50 Comissions federals 

independents, així com ambaixadors i altres oficines federals.  

Malgrat l‟anterior, les següents designacions són susceptibles de ratificació del 

Senat: 1) Magistrats de la Cort Suprema; 2) Jutges de tribunals federals 

menors; 3) Gabinet de Secretaris de Departament; 4) Caps d‟agència. 
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-Poder legislatiu:format per la Cambra de Representants i el Senat que 

conformen el Congrés, el qual té la facultat exclusiva de promulgar lleis, 

declarar la guerra i poders substancials d‟investigació. La Seu és el Capitoli de 

Washington DC.  

La Cambra de Representants (House of Representatives) està integrada per 435 

representants, designats proporcionalment pels Estats d‟acord amb la seva 

població. Els membres de la cambra són escollits cada 2 anys (sense límit de 

mandats per cada escó). El President de la Cambra (speaker) és escollit pels 

representats i es torna el tercer a la línea de successió a la Presidència (darrera 

del President i Vicepresident).  

Algunes de les responsabilitats exclusives de la Cambra són: 1) Facultat de 

portar a judici polític el President i als Jutges de la Cort Suprema; 2) Capacitat 

d‟escollir al President en cas d‟empat; 3) Aprovar qualsevol tractat en matèria 

de política exterior;   

Cinc territoris i possessions dels EEUU tenen representació a la Cambra però 

sense dret a vot (el Districte de Columbia, Samoa Americana, Guam, Puerto 

Rico i les illes Verges). Els membresde la cambra són escollits cada 2 anys 

(sense límit de mandats per cada escó).  

El Senat està integrat per 100 senadors (2 per cada estat) i tenen un mandat 

de 6 anys (sense límit en el nombre de períodes que poden servir). 1/3 del 

Senat en renova cada 2 anys. El Vicepresident dels EEUU serveix com a 

President del Senat i pot emetre el vot decisiu en cas d‟empat en el Senat. 

Facultats exclusives del Senat són: 1) Confirmar les designacions presidencials 

abans esmentades (Cort Suprema, tribunals federals menors i llocs clau de 

l‟executiu); 2) Aprovar els tractats internacionals negociats pel President; 3) 

Actuar en qualitat de jurat en cas de Judici polític contra el President o algun 

membre de la Cort Suprema.   

-Poder judicial: Està constituït per la Cort Suprema, els tribunals d‟apel·lació, 

els jutjats federals de districte i els tribunals especials (com ara el Tribunal de 

Comptes).   

Els jutges federals són nomenats pel President i ratificats pel Senat i exerceixen 

el seu càrrec de forma vitalícia llevat que existeixi contra ells un judici polític a 

la Cambra de Representants (amb l‟aprovació del Senat). Els tribunals federals 

tenen competència exclusiva per interpretar la llei, determinar-ne la 

constitucionalitat i aplicar-la a cada cas de forma individual.  
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4.2PROCÉS ELECTORAL ALS EEUU 

Les eleccions lliures són la columna vertebral de la democràcia així com un factor 

essencial que facilita la transmissió pacífica del poder. Les eleccions concedeixen al 

poble la capacitat de poder escollir al seu representant i, d‟aquesta manera, a la 

persona que considerin més adient per influir en la orientació del govern, així com en 

el seu propi futur. Els EEUU porten sent una democràcia representativa des de l‟any 

1788, quan es va aprovar la constitució del país. Malgrat l‟anterior, la tradició electoral 

es va iniciar a l‟etapa colonial (amb origen a la història de Gran Bretanya). El procés 

del sufragi universal ha evolucionat amb la intenció de garantir el seu dret a tots el 

homes i dones a partir de 18 anys que siguin ciutadans nord-americans. 

La intenció en aquest capítol és analitzar el procés electoral modern i el seu 

funcionament a nivellfederal, estatal i local. A nivell federal, als EstatsUnits es 

practiquen dos tipus d‟eleccions: 

4.2.1 ELECCIONS PRIMÀRIES 

Es duen a terme abans de les eleccions generals i pretenen decidir qui serà el 

candidat d‟un partit polític a les eleccions generals. Des de principis del s.XX aquest 

ha estat el primer recurs per escollir els candidats (que hauran de seguir la ruta 

establerta) amb poques excepcions (en alguns Estats els candidats d‟un partit són 

elegits a través del sistema “caucus” que es basa en una assemblea partidària amb els 

ciutadans registrats i afiliats al partit). 

Tant els republicans com els demòcrates, es regeixen per diferents regles en les 

eleccions primàries als EstatsUnits. Els governs estatals i locals determinen les dates 

de les eleccions primàries i de les assemblees electorals. Aquestes dates i el temps 

que transcorre entre una elecció primària i la general influeixen considerablement per 

determinar el moment en què els candidats iniciaran campanya,així com la forma en 

què gastaran els seus fons. Distingim entre eleccions primàries Partidistes (el partit 

celebra la seva pròpia elecció i pot ser en diverses dates) i No partidistes (els 

candidats competeixen per ser nominats, independentment del partit al que pertanyin. 

Les Eleccions Primàries Partidistes poden ser: 1) Obertes (no importa la afiliació del 

ciutadà que podrà votar a la primària del partit que desitgi (però només a una)); 2) 

Tancades (només poden votar els afiliats o els declarats independents que es registrin 

com a partidaris abans de l‟elecció); 3) Semi- Tancades (els votants registrats d‟un 

partit només poden votar en les primàries del seu partit i els independents han 

d‟escollir-ne un sense necessitat d‟afiliar-se).  

La identitat dels candidats presidencials que seran designats pels principals partits 

polítics s‟acostuma a conèixer abans de les convencions que els designen ja que 

guanyen el favor de la major part dels delegats abans de concloure la temporada 

d‟eleccions primàries i assemblees electorals. És per això que actualment aquestes es 

consideren simples cerimònies i s‟aprofiten per treure‟n rendiment polític, ja que 

acostumen a ser televisades i permeten presentar el candidat i diferenciar-se dels 

opositors.  
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Els moments més importants d‟aquestes són el discurs d‟obertura (realitzat per un o 

diferents dirigents del partit), l‟anunci del candidat, la lectura de la llista de vots de 

delegats per les delegacions estatals i la ratificació de la “plataforma” del partit 

(document que defineix el partit en els temes “importants”).  

4.2.2. ELECCIONS GENERALS 

Es celebren cada dos anys per elegir els 435 membres de la Cambra de Representants 

i cada quatre anys per triar President. Així mateix, durant aquestes eleccions es tria 

un terç delscent membres del Senat. Per raons històriques, les eleccions generals per 

elegir el President es realitzen sempre el primer dimarts després del primer dilluns del 

mes de novembre. Als EstatsUnits no hi ha una entitatencarregada d'administrar les 

eleccions a nivell nacional i són els Estats a través de les seves Secretaries d'Estat les 

que s'encarreguen dels seus processos electorals. És per això que es va crear 

l'Associació Nacional de Secretaris d'Estat.  

El Col·legi Electoral funciona únicament perl'elecció presidencial i la Comissió 

d'Assistència Electoral, com centre nacional de l'administració de eleccions. El Col·legi 

Electoral s‟entén com un grup de ciutadans designat pels Estatsper emetre vots pel 

President i Vicepresident en nom dels seus ciutadans. El procés de selecció dels 

electors és organitzat per cada estat i normalment els partits polítics escullen als 

electors a les convencions estatals del partit, o per mitjà d'un vot celebrat entre els 

membres del comitè central del partit.Els votants de cada estat, en votar per el 

President i el Vicepresident, trien els electors el dia de l'elecció general. 

El Col·legi Electoral, no el vot popular, tria al President, però els dos vots estan 

estretament relacionats.El sistema del Col·legi Electoral atorga a cada estat tants vots 

electorals com membres tingui al Congrés. Hi ha un total de 538 vots al col·legi 

electoral. Un candidat per a President ha d'obtenir 270 vots per guanyar. La majoria 

de els Estats tenen un sistema eliminatori de vot, en el qual el candidat que obté la 

majoria del vot popular en l'estat s'emporta tots els vots electorals d‟aquell estat. Els 

vots electorals s'envien aleshores a Washington, on es compten en presència del 

Congrés al gener. 

Cal afegir que les eleccions primàries i les convencions locals de nominació no són la 

única via per fer-se pas a la papereta de vot electoral a la que accediran els votants 

en unes eleccions generals. Podran figurar també candidats independents (no afiliats a 

cap partir polític important) sempre i quan representin un grup determinat de firmes 

dels seus partidaris. Alguns Estats inclús inclouen a la papereta de vot un espai en 

blanc amb la intenció que el votant proposi candidats no designats per partits o 

partidaris. En alguns Estats i localitats les paperetes de vot inclouen consultes sobre 

propostes politiques (referèndum) i la opció de presentar propostes per part dels 

ciutadans (iniciatives).  

En termes generals, la afluència d‟electors (inclús a les presidencials) és més baixa als 

EstatsUnits que a la majoria de democràcies, reduint- se encara més en els darrers 

anys. De fet, és un dels països de la OCDE (Organització per a la Cooperació i el 

desenvolupament Econòmic) on la afluència és més baixa. L‟any 1960 es registra el 
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64% de participació mentre que en 1996 aquesta és de poc més del 50%. De fet, des 

de l‟any 1968 cap elecció presidencial no ha superat el 60% de participació. Com a 

referència podem valorar les primeres eleccions d‟ Obama (2008), que aportaven 

esperança i il·lusió a comunitats i generacions senceres (les del “yes, we can”), que 

van registrar un 57% de participació baixant al 54.9% en l‟any 2012. 

Les darreres eleccions generals a la presidència d‟EstatsUnits celebrades l‟any 2016 

impedien a Obama presentar-se a un tercer mandat ja que el límit està establert per 

la Vigèsima segona Esmena Constitucional (ratificada l‟any 1951). A la recta final de 

les eleccions eren Hillary Clinton i Donald Trump els candidats amb opcions reals que 

es disputaven la presidència i, malgrat l‟enrenou mediàtic generat per l‟atípic de la 

situació i tot el què estava en joc (especialment considerant la disparitat entre els 

seus programes electorals), la participació registrada va ser del 55.4% 

Les causes d‟aquesta baixa participació són diverses però entre les més importants 

destaquen les següents: 1) a diferencia d‟altres democràcies, el votants d‟EstatsUnits 

s‟han de registrar per poder votar i el registre varia d‟un estat a un altre; 2) el vot és 

voluntari; 3) fatiga del votant per escollir en diverses eleccions al més d‟un milió de 

càrrecs polítics populars de tot el país. Als EstatsUnits es vota tot: congressistes cada 

dos anys, alcaldes o governadors d‟estat, sheriff, directors d‟educació pública de la 

ciutat, fiscals i a vegades, jutges. En aquest nivell els graus de participació són 

menors quedant sovint per sota del 20%.  

Les estadístiques indiquen que la participació acostuma a decréixer quan els votants 

es troben satisfets amb la situació o quan creuen en la victòria inevitable d‟un 

candidat (enquestes). Per contra, la afluència pot augmentar quan la competència 

entre candidats és molt renyida o quan a l‟elecció es dirimeixen assumptes 

controvertits.  Aquestes dades han fet que moltes organitzacions socials denunciïn un 

sistema de representació democràtica contraproduent, que crea “supervotants” que 

participen en tot mentre que la immensa majoria és queda al marge.  

4.2.3. REQUISITS DELS CANDIDATS 

Tots els càrrecs federals d‟elecció han de complir determinats requisits que es troben 

regulats als Articles I i II de la Constitució dels EstatsUnits.  

El candidat a la presidència dels EstatsUnits ha de ser ciutadà de naixement, tenir 35 

anys com a mínim i residir als EstatsUnits durant mínim 14 anys. El Vicepresident ha 

de complir els mateixos requisits, encara que no pot provenir del mateix estat que el 

President (segons la Dotzena Esmena a la Constitució dels EEUU).  

Els candidats de la Cambra de Representants dels EEUU han de tenir com a mínim 25 

anys, ser ciutadans nord- americans des de fa 7 anys o més i ser residents legals de 

l‟estat al que pretenen representar al Congrés. Els candidats del Senat han de tenir 

mínim 30 anys, haver estat ciutadans nord-americans com a mínim 9 anys més i ser 

residents legals de l‟estat al que pretenen representar. En la mateixa direcció, podem 

ampliar que aquells càrrecs estatals o locals han de complir els requisits establers per 

les jurisdiccions pertinents.  



The TRUMP IMPACT 2017 
 

 

 

42 
 

4.3 ELS PARTITS POLÍTICS: BIPARTIDISME 

EstatsUnits es va convertir en el segle XIX a la primera nació que va tenir partits 

organitzats a nivell nacional i que va transferir el poder executiu d'una facció a una 

altra per mitjà d'eleccions. 

Existeixen només dos partits polítics: el Partit Republicà i el Partit Demòcrata. 

Aquests dos partits polítics compten amb un suport electoral d'àmplia magnitud, tant 

el Partit Republicà com el Demòcrata tenen alts nivells de suport de tots els grups 

socioeconòmics i ètnics importants de la població. 

4.3.1. PARTIT DEMÒCRATA 

Quan els EstatsUnits d‟Amèrica (els 13 Estats recent independitzats) es disposaven a 

escollir el seu primer President no existien els partits polítics organitzats tal com els 

coneixem avui dia. D‟aquesta manera George Washington es va presentar de forma 

independent i va guanyar formant el govern amb altres líders de diferents tendències. 

Va ser aleshores quan van començar a organitzar-se i sorgir en partits polítics, tant 

fora com dins del seu propi partit de govern encoratjats pel Secretari d‟Estat Thomas 

Jefferson i el Secretari del Tresor Alexander Hamilton. Quan Washington va finalitzar 

el segon mandat ja estaven establerts dos partits clars: el Partit Demòcrata –

Republicà de Jefferson i el Partit Federalista de Hamilton.   

Ja aleshores es va destacar el bipartidisme que encara pateix els EstatsUnits, a 

excepció de l‟aparició ocasional de tercers partits que han fracassat en el seu intent de 

fer-se lloc a la carrera cap a la Presidència (alguns d‟aquests parits han estat: el Partit 

Socialista, el Partit Verd, o el Partit Reformista de Ross Perot).  

Federalistes: partidaris d‟un govern federal fort que s‟entenia com a “centralista”. 

Promovien el desenvolupament dels EEUU com a país manufacturer i comercial 

entenent les necessitats de la regió urbana i comercial (essencialment el nord-est del 

país). Van entrar en crisi l‟any 1812 (a causa de la guerra angloamericana) i va 

desaparèixer.  

Demòcrata- Republicà: partidaris d‟un govern federal limitat i d‟una major autonomia 

dels Estats federats (representaven més els interessos del sud). Recolzaven el 

desenvolupament d‟una economia agrícola (esclavista). Van dominar l‟escenari polític 

nacional des de 1812 fins el 1824 ja que es va tornar la única opció política (quan va 

desaparèixer el partit federalista). En aquell any els candidats a la presidència eren 5 

del mateix partit i va guanyar Andrew Jackson (únic candidat d‟origen humil) però no 

amb la quantitat de vots suficient, cosa què va ocasionar que fos la Cambra de 

Representants la que escollís President que es va decantar per John Quincy Adams.  

Jackson va abandonar la formació i va fundar el partit demòcrata convertint-se en 

President dels EstatsUnits en l‟any 1828. L‟any 1834 un grup de legisladors es va unir 

per oposar-se a Jackson i va fundar el Partit Whig que defenia un elitisme polític basat 

en el talent (defensaven que havien de governar els “més capaços”).  
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Eren partidaris de la llibertat empresarial, la iniciativa privada, l‟expansió del govern 

federal i l‟estímul al desenvolupament del país. Whigs i demòcrates es van alternar 

durant anys en el poder fins l‟any 1852 que va ser el punt àlgid del debat sobre 

l‟esclavitud. 

Aquells que defenien l‟abolicionisme (de l‟esclavitud) van abandonar els seus partits 

(tant demòcrates com Whigs) per fundar el Partit Republicà. L‟anterior va provocar 

que el Partit Whig desaparegués i que el Partit Demòcrata quedés molt dividit (els 

delegats del nord i del sud tenien postures confrontades).  

Després de la Guerra Civil 1861 el Partit Demòcrata va sorgir com a formació 

conservadora en el Sud mentre que el Partit Republicà representava els ideals 

progressistes del Nord. Ja en el segle XX ambos partits van començar a recórrer el 

camí invers per convertir-se en els partits que coneixem avui dia.  

El Partit Demòcrata ha tingut la tendència a adoptar una actitud més expansiva dels 

poders del govern federal i dóna suport al increment de les despeses per intentar 

resoldre problemes socials a nivell nacional, i afavorir la reglamentació federal com a 

instrument per millorar les pràctiques empresarials. Assumeix la representació deles 

famílies treballadores per més de 200 anys. Assegura que ha lluitat per la igualtat 

d'oportunitats i justícia equitativa per a tots els nord-americans.  

En el marc del procés electoral del 2008, el partit va insistir en la creença que cada 

nord-americà, qualsevol que sigui la seva passat o la seva situació actual, ha de tenir 

l'oportunitat de poder accedir a una bona educació, tenir una ocupació digna, crear i 

brindar progrés a la seva família, viure en un ambient sa i jubilar-se amb dignitat i 

seguretat. 

El símbol del partit demòcrata és un “ase” donat que era malnom 

amb què Andrew Jackson era conegut(per la seva poca 

intel·ligència) i tossudesa). Malgrat l‟anterior, Jackson va 

aprofitar-ho al seu favor i ho va utilitzar com a símbol de la seva 

campanya electoral defensant que l‟ase és un animal per sentir-

se orgullós (treballador i modest). Thomas Nast (il·lustrador) va 

començar a dibuixar-lo en caricatures de premsa anys després, 

quedant-se com la mascota del Partit.   

4.3.1.1.Partit demòcrata a les eleccions primàries 

Les normes estableixen que els delegats de la convenció nacional s‟han de repartir de 

forma proporcional sobre la base de vot popular. Els demòcrates tenen la figura del 

anomenats “súper- delegats” que malgrat ser líders del partit, funcionaris electes i ex 

Presidents, no estan obligats a recolzar el candidat en particular, encara que aquest 

hagi guanyat les primàries en el seu respectiu estat. La seva funció és fer que una 

nominació que sigui tant tancada que corri el risc de afectar a la unitat del partit i/o a 

les seves possibilitats en l‟elecció.   
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4.3.2. PARTIT REPUBLICÀ 

Va ser fundat el 20 de març de 1854 després de la desintegració del “Partit Whig” 

(partit liberal) per activistes que s'oposaven a l'esclavitud i a la presidència del 

candidat demòcrata – republicà Andrew Jackson.  En 1856, els republicans van ser 

reconeguts com unpartit nacional quan John C.Freemont va ser designat candidat a la 

presidència. Curiosament el nou partit es va anomenar republicà en honor a Thomas 

Jefferson (fundador del partit demòcrata – Republicà al que pretén fer oposició).  

Els primers anys de la seva història el partit era considerat progressista ja que defenia 

l‟abolicionisme, el proteccionisme comercial i l‟estímul de l‟economia per mitjà de la 

inversió en obres públiques i infraestructura. El partit era molt acceptat al nord però 

repudiat al sud ja que necessitaven mà d‟obra (per treballar el camp) i el lliure comerç 

per vendre els seus productes a Europa.  

L‟any 1860 el partit guanya per primera vegada les eleccions amb el candidat 

Abraham Lincoln, cosa què indigna al Sud ocasionant que aquests abandonin els EEUU 

per formar la Unió d‟Estats Confederats. Aquest fet donarà lloc a una Guerra Civil que 

conclourà amb la victòria del Nord que acaba amb la divisió del país. Durant l‟etapa de 

reconstrucció de la Guerra Civil els republicans guanyen el recolzament dels Estats del 

sud gràcies al vot dels antics esclaus però posteriorment el van perdre quan els blancs 

van recuperar el seu dret a vot que havia estat suspès com a represàlia pel seu paper 

en el seu intent de secessió.  

Malgrat l‟anterior, el partit republicà aconsegueix un predomini gairebé absolut en el 

govern federal. El predomini del partit republicà (des de l‟any 1869 fins 1932 tots els 

Presidents són republicans llevat de dues excepcions) acaba a causa de la greu crisis 

econòmica i social (Gran Depressió) de la història que va tenir lloc l‟any 1932 i els 

manté en l‟oposició fins l‟any 1953. Les cinc legislatures que va protagonitzar en 

aquest període el partit demòcrata va posicionar a aquest més cap a l‟esquerra (ja 

que van introduir reformes socials i van guanyar el favor de la classe treballadora) i al 

partit republicà més prop de la dreta.  

A la dècada dels 50 Eisenhower (heroi de la II Guerra Mundial) va recuperar la 

Presidència pels republicans.  

En canvi, a la dècada dels 60 es transformen les bases del partit republicà que 

irònicament guanya el recolzament del sud conservador i blanc, perdent els seguidors 

afroamericans. L‟anterior és ocasionat per una ferma defensa dels drets dels 

treballadors per part del partit demòcrata.  

A la dècada dels 70, l‟escàndol del Watergate durant el govern de R. Nixon va debilitar 

molt el partit.  

Posteriorment el govern del demòcrata Jimmy Carter coincideix amb una greu crisi del 

petroli, cosa què li fa perdre popularitat i ocasiona que la societat exigeixi un canvi 

radical que culmina amb la victòria de Ronald Reagan l‟any 1980.  
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Aquesta legislatura marca una nova etapa en el partit (coneguda com Revolució 

Conservadora) que es posiciona cap al liberalisme econòmic. Per tant, el partit 

defensa la reducció d‟impostos, de la despesa pública, dels programes socials i de la 

mida de l‟estat. Es defèn l‟economia de mercat i es torna a l‟esperit individualista del 

pioners creant una nova i estable etapa republicana que va continuar fins a la victòria 

de Bill Clinton (1993).  

El següent President republicà va ser George Bush que va governar quasi tota la 

dècada del 2000 apropant el partit a afroamericans i llatins. Per contra, la seva 

política d‟assumptes exteriors, així com la seva política econòmica genera opositors 

tant dins del partit com entre els votants que en 2008 es van decantar pel candidat 

demòcrata Barack Obama.  

Tradicionalment, aquest partit ha donat suport a la limitació de poders federals i 

protegit l'autoritat dels governs estatals i locals.  

El símbol del partit és l'elefant i va ser estampat pel 

caricaturista Thomas Nast com a resposta a l‟ase demòcrata i 

va utilitzar aquest animal perquè en una vinyeta va voler 

plasmar la derrota electoral l‟any 1877 dels republicans davant 

l‟ase demòcrata. L‟elefant simbolitza un animal intel·ligent però 

dòcil i fàcil de sotmetre. Malgrat aquesta connotació negativa 

els republicans el van adoptar com a símbol.  

4.3.2.1. Partit republicà a les eleccions primàries 

En el cas del Partit Republicà, diversos Estats adopten el sistema de "tot per al 

guanyador", pel qual el candidat amb més vots s'emporta tots els delegats que atorga 

aquest estat. La direcció local de cada partit en cada estat té independència per 

determinar les seves pròpies regles.Per a l'obtenció de la candidatura presidencial es 

requereixen 1.191 delegats. 

4.3.3. OBSTABLES AL TRENCAMENT DEL BIPARTIDISME 

Els tercers partits i els candidats independents han estat un fenomen periòdic a la 

política nord-americana. Sovint els partits principals eviten portar a primera línea els 

problemes més controvertits que afecten a la societat, cosa què si posen de relleu els 

tercers partits i els candidats independents. Malgrat l‟anterior, la realitat és que 

normalment aquests naixen i moren (o són absorbits pels grans partits) en una 

mateixa elecció. Cal considerar però que, tal com s‟ha presentat en els apartats 

anteriors, el Partit Republicà va sorgir com un tercer partit (1850) i és l‟únic que ha 

aconseguit ser realment important (en un context de debat intens per l‟esclavitud).  

Es considera també que els dos grans partits ofereixen al votant alternativa suficient i 

es troben oberts a noves idees, refusant històricament els votants els extrems polítics.   

Existeixen proves que els tercers partits poden tenir una influència important en el 

resultat d‟una elecció.   
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4.3.4. EL FINANÇAMENT DE LES CAMPANYES 

La llei federal dicta la forma correcta en què les posicions federals poden recaptar 

fons, qui els poden aportar i en quines quantitats poden fer-ho. En el sistema nord-

americà, els candidats a la Presidència recapten centenars de milions de dòlars per fer 

campanyes dirigides a un país amb més de 100 milions de votants. El procés pel qual 

es reuneix i es gasta els diners està exhaustivament reglamentat. Un candidat a la 

presidència ha d'establir una organització de campanya que es coneix com el seu 

Comitè polític. Aquest ha de tenir un tresorer i obtenir el seu registre a la Comissió 

Federal d'Eleccions (FEC) qui supervisa i aplica les lleis de finançament.  

Un cop registrats, els comitès polítics ja poden començar a recaptar fons per a les 

campanyes. Cal informar la FEC sobre els fons recaptats, així com sobre les despeses. 

Hi ha límits legals pel que fa a les sumes que els ciutadans individuals i els comitès 

individuals poden aportar per als candidats que afavoreixin. Per tant, un candidat a la 

presidència que desitgi reunir centenars de milions de dòlars per a la seva campanya 

ha d'atreure a milers de contribuents. 

Les empreses i els sindicats laborals poden gastar directament quantitats il·limitades 

de diners per triar o derrotar candidats sempre i quan no ho facin en concert amb les 

organitzacions de campanya dels candidats. Per a la seva campanya, el candidat 

necessita contractar personal, disposar d'espai d'oficines i viatjar, fer 

investigacions,expedir documents detallant les seves posicions, anunciar-se per ràdio i 

televisió, en publicacions i en Internet, així com presentar-se en públic en moltes 

ocasions i en esdeveniments per recaptar fons. Els candidats a la presidència tenen la 

aclaparadora tasca d'organitzar les seves campanyes per a les primàries en cada un 

dels estats, i més tard, si resulten nominats, desenvolupar la seva campanya per a 

l'elecció general a tot el país. 

Les despeses augmenten invariablement d'una elecció a la següent. A més dels 

candidats, els partits polítics, gastaran diners per influir en les eleccions altres grups 

d‟interès. Perexemple, una innovació recent en la canalització de fons per les eleccions 

és la "organització política 527", anomenada així per al·ludir a una secció del codi 

fiscal dels Estats Units. aquests grups s'organitzen sobretot amb la finalitat d'influir en 

la selecció, nominació, elecció o designació d'individus per a un càrrec públic federal, 

estatal o local. Les organitzacions polítiques 527, com MoveOn i Swiftboat Veterans 

for Truth, no estan regulades niper la Comissió Federal d'Eleccions ni per comissions 

electorals estatals, i tampoc estan subjectes als mateixos límits que els PAC 

(proveïdor autoritzat per certificació de CFDI) en les aportacions. Els detractors 

d'aquests grups i altres similars afirmen des de fa temps que les elevades despeses 

que es realitzen en les eleccions dels Estats Units combinats amb la dependència de 

fonts privades per obtenir fons, evoquen l'espectre d'una influència indeguda de 

patrocinadors rics i de grups d'interèspoderosos sobre la política pública. En vista dels 

enormes despeses que les campanyesmodernes impliquen, certs individus 

summament rics financen les seves pròpies campanyes per ocupar càrrecs públics i 

cap regla el prohibeix.  
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4.4CALENDARI ELECTORAL(ELECCIONS PRESIDENCIALS) 

El calendari que determina quan són les eleccions es va definir poc després de la 

independència dels EstatsUnits d‟Amèrica i s'ha mantingut fins a l'actualitat. Posarem 

com exemple les darreres eleccions a la Presidència d‟EstatsUnits.  

 

PRIMERA FASE  

Entre 01 de febrer i el 14 de Juny de 2016.- Eleccions Primàries dels partits. 

S‟obre el procés d‟elecció dels candidats a través del sistema “caucus” (com és el cas 

de Iowa) o del sistema de primàries. A continuació els resultats:   

 

 

SEGONA FASE  

18 de juliol de 2016.- Convenció del Partit Republicà. 

Es celebra a la ciutat de Cleveland (Ohio) ja que aquest és un estat clau per 

aconseguir la victòria a les presidencials. Tots els delegats republicans viatgen a Ohio 

per recolzar el candidat Donald John Trump que va aconseguir 1144 vots dels 1237 

que necessitava per guanyar la nominació. Malgrat l‟anterior els altres 3 candidats es 

van retirar: Ted Cruz (551 vots), John Kasich (167 vots) i Marco Rubio (161 vots).  

25 de juliol de 2016.- Convenció del Partit Demòcrata. 

Es celebra a la ciutat de Filadelfia i serveix per assentar les bases del projecte 

legislatiu del nominat definitiu a la presidència. A les eleccions primàries Hillary 

Clinton es torna la candidata escollida a ratificar amb 1807 vots dels 2383 necessaris, 

aconseguint 548 vots del “súper- delegats” demòcrates, decisius per a la seva 

nominació. Per contra Berni Sanders havia aconseguit només 1517 vots i 46 

addicionals atorgats pels “súper- delegats”.  
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26 de Setembre de 2016.-Primer Debat Presidencial. 

Els aspirants a la presidència dels dos partits s‟enfronten per primera vegada en un 

debat a la Universitat de Hofstra (Nova York). Va acabar sent una batalla on ambdós 

candidats es van passar 90 minuts creuant acusacions. Els candidats van discutir 

sobre plans econòmics i de treball, les tensions racials i política exterior. La major part 

dels analistes i els estadistes van donar a Clinton com a guanyadora del primer debat.  

09 d‟Octubre de 2016.-Segon Debat Presidencial. 

És la segona oportunitat dels aspirants per diferenciar-se. Va tenir lloc a SanLuis 

(Misuri) i aquesta vegada, a diferència de l‟anterior, els candidats ni es donen la mà 

per saludar-se. De nou els analistes donen a Clinton com a guanyadora però 

reconeixen que Trump va superar les expectatives.   

19 d‟Octubre de 2016.- Tercer Debat Presidencial. 

És la darrera oportunitat dels aspirants de derrocar públicament al candidat de 

l‟oposició. En aquesta ocasió es va realitzar a la Universitat de Nevada, Las Vegas 

(Nevada). Es van abordar temes d‟immigració, economia, Cort Suprema i Deutes. Fins 

i tot van haver-hi acusacions d‟eleccions manipulades per part de Trump a Clinton.  

08 de novembre de 2016.- Elecció presidencial. 

Es realitza el primer dimarts després del primer dilluns del mes 

de novembre. La decisió es va prendre en funció de l'organització 

i costums de l'època. Novembre perquè no és hivern i el transport 

era més fàcil i el primer dimarts després del primer dilluns per 

evitar que el dia de les eleccions coincideixi amb la celebració de 

Tots Sants, l'1 de novembre. Contra tot pronòstic, Donald John 

Trump guanya les eleccions. 

19 de desembre de 2016.- Designació formal del Col·legi Electoral 

El primer dilluns després del segon dimecres de desembre, els electors del Col·legi 

Electoral emeten formalment els seus vots. 

06 de gener de 2017. El Congrés verifica i certifica el resultat. 

El Congrés rep els vots electorals dels Estats amb l'objectiu de recontar i certificar 

el resultat. 

20 de gener de 2017.Investidura. 

El President jura el càrrec a les escales del Capitoli davant el President del Tribunal 

Suprem, iniciant oficialment el seu mandat. 
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4.5PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS 2016 EEUU 

Considerant l‟interminable quantitat d‟anuncis de nous candidats i renuncies, els 

ciutadans es van trobar amb la opció final de poder avaluar els programes electorals 

dels dos aspirants que representen els principals partits polítics i que detallem a 

continuació:  

4.5.1. CANDIDATA  PARTIT  DEMÒCRATA:  HILLARY 

CLINTON 

Les propostes de la ex senadora d‟EstatsUnits pretenien continuar 

amb el llegat del govern d‟ Obama, encara que incloent un viratge a 

l‟esquerra en alguns assumptes per acontentar a les bases del partit 

demòcrata que van donar suport al senador Bernie Sanders, el seu 

rival a les eleccions primàries. Clinton, encara que se la va catalogar 

d‟utilitzar una retòrica massa tècnica, comptava amb un minuciós 

programa de govern. Malgrat l‟anterior, el fet que Trump gairebé no 

hagués detallat propostes concretes va alterar els plans de Clinton 

sobre entrar a un debat a fons sobre estratègies. 

Economia 

Els discursos proteccionistes de Trump i Sanders van obligat a Clinton a rebaixar el 

seu entusiasme pel lliure comerç i allunyar-se de posicions que havia donat suport en 

el passat. La demòcrata s'oposava al tractat de lliure comerç entre els EstatsUnits i 11 

països del Pacífic perquè al·legava que no incorporava suficients proteccions als 

treballadors nord-americans que es podien veure afectats per la rebaixa d'aranzels. 

Cal considerar que com a secretària d'Estat d‟ Obama entre 2009 i 2013, Clinton 

defensava amb entusiasme el TPP(Trans -Pacific Partnership). 

Clinton considerava necessari una pujada del salari mínim federal dels 7,25 dòlars / 

hora actuals a 12 dòlars, amb la possibilitat que cada Estat ho incrementés més. La 

part més d‟esquerres del partit defensava un augment fins als 15 dòlars. Obama va 

advocar per un ascens fins als 10 dòlars. És a dir, la candidata se situava a mig camí. 

L'augment salarial es va convertir en una bandera electoral dels demòcrates davant la 

urgent desigualtat d'ingressos als EUA. Però el domini republicà del Congrés havia 

impedit l'avanç de qualsevol proposta en aquest sentit. 

Política exterior 

Clinton oferia continuar amb la política exterior de Obama, però més robusta que la 

seva. No era un secret que, com a secretària d'Estat, la candidata defensava una 

estratègia més intervencionista. Clinton va suggerir que faria servir més múscul 

militar a la campanya contra l'Estat Islàmic, també anomenat ISIS, però, igual que 

Obama i bona part de l'opinió pública nord-americana, rebutjava un desplegament 

massiu de tropes.La candidata va donar suport amb reserves a l'acord sobre el 

programa nuclear iranià, pel que era possible que elevés el to cap al règim de Teheran 

si es convertia en Presidenta. 
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Assumptes socials 

El continuisme amb Obama també era patent en assumptes socials, com la defensa 

del matrimoni igualitari , el dret a l'avortament, o l'aposta per endurir l'accés a les 

armes. En d'altres, com la reforma sanitària i la regularització dels immigrants 

indocumentats, la candidata demòcrata prometia anar més enllà que el President. 

Clinton proposava que les matrícules universitàries fossin gratuïtes en universitats 

públiques i per a famílies que guanyessin fins a 125.000 dòlars a l'any. També donava 

suport a la proposta d‟ Obama de fer gratuïtes determinades diplomatures. 

Sanitat  

És una de les grans defensores de la reforma sanitària del President Obama (cosa què 

ja defenia des dels anys 90) i ha proposat ampliar-la amb la finalitat de garantir que 

encara més nord- americans tinguin accés a una assegurança mèdica i a una atenció 

assequible.  

 

4.5.2. CANDIDAT  PARTIT  REPUBLICÀ:  DONALD J TRUMP 

Immers en l'univers conservador, les propostes de Donald Trump 

suposaven una combinació sorprenent: receptes clàssiques del 

Partit Republicà amb altres que trencaven amb dogmes de la 

formació i que estaven més a prop del Partit Demòcrata o connecten 

amb l'extremisme de dretes. La seva candidatura va estar una de 

les claus de la seva campanya ja que era una persona aliena al món 

de la política (outsiders), malgrat ja havia realitzat petits contactes / 

intents el passat.   

Economia 

El magnat d'hotels i casinos atribuïa al lliure comerç la pèrdua de llocs de treball per 

deslocalitzacions i un suposat declivi dels EstatsUnits. El republicà s'oposava al tractat 

de lliure comerç entre els EstatsUnits i 11 països del Pacífic (TPP), i es mantenia amb 

Mèxic i el Canadà (NAFTA - North American Free Trade Agreement ). Prometia tornar 

a negociar (presumia de ser un gran negociador) els acords i frenar l'arribada de 

productes estrangers mitjançant la imposició d'un aranzel del 45% a totes les 

importacions des de Xina i del 35% a la majoria d'importacions de Mèxic.  

Proposava castigar, sense oferir més detalls, a les empreses que traslladessin la seva 

producció fora dels EstatsUnits. Defensava el fet d'augmentar la inversió en 

infraestructures, el que xoca amb el consens republicà d'evitar un Govern expansiu. 

Alhora, Trump abraçava dues posicions clàssiques republicanes: proposa rebaixar 

impostos i desconfia d'una pujada del sou mínim. 
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Política exterior 

El multimilionari defensava una estratègia més agressiva, reforçant la despesa militar, 

per exemple en la lluita contra l'Estat Islàmic. Alhora, advocava per uns EEUU més 

aïllacionista en temes internacionals, qüestionant el seu paper com a policia del món, 

en línia amb la cautela exterior del President Barack Obama. Però el candidat va més 

enllà i trenca amb els consensos de tots dos partits en qüestionar el compromís dels 

EstatsUnits amb la clàusula de defensa col·lectiva de l' OTAN i la no proliferació 

nuclear a Àsia, i en mostrar-se proper al President rus Vladímir Putin. Trump també 

dóna suport l'ús de la tortura contra sospitosos de terrorisme, fet que suposa un 

retorn al discurs de la por imperant després de l'11-S. 

Assumptes socials 

Trump defensava algunes idees dels republicans, com la defensa del dret a portar 

armes o el qüestionament del impacte del canvi climàtic. Malgrat l‟anterior, evitava 

adoptar un discurs agressiu en contra del matrimoni igualitari o l'avortament. Sobre 

aquest últim va manifestar que encara que abans era partidari de l‟avortament, en 

l¡actualitat el testimoni de persones que no havien avortat l‟havien fet canviar 

d‟opinió. El republicà abraçava les tesis més extremistes del partit en immigració, el fil 

conductor de la seva campanya, al·legant que calia restringir-la perquè suposa una 

amenaça a la seguretat del país. Proposa construir un mur a la frontera amb Mèxic, 

que assegura pagaria el país veí, deportar als 11 milions d'indocumentats que es 

calcula hi ha als EstatsUnits i imposar una prohibició a l'entrada de persones 

musulmanes a EstatsUnits com a solució per minimitzar l'amenaça jihadista. 

Trump gairebé no es va manifestar en temes d‟educació però denuncia un 

intervencionisme excessiu del Govern federal. També critica que l‟elevada despesa de 

l‟estudiant no es tradueixi en una posició més destacada en els rànquings 

internacionals. En relació a l‟educació universitària, proposa mitigar l‟elevat 

endeutament dels estudiant però de nou sense presentar cap proposta concreta.  

Trump es va mostrar ferm en el seu discurs de llei i ordre en immigració, però va 

evitat explicar com ho executaria.  Va mostrar alguns indicis que seria pragmàtic, per 

exemple insinuant que no imposaria restriccions als immigrants altament qualificats i 

que podria suavitzar la prohibició a immigrants musulmans. 

Sanitat  

Tal com defensa el Partit Republicà, Trump proposava demanar al Congrés que 

anul·lés la Reforma Sanitaria del President Obama (Obamacare). Aquest sistema 

Sanitari ha canviat des de 2010 la cobertura mèdica de 20 milions de persones que 

ara gaudeixen d‟una assegurança mèdica que cobreix les seves contingències de 

salut. Encara que Trump va declarar l‟any 1999 que creia en un sistema sanitari 

universal públic, la seva postura política per les darreres eleccions és que aquesta 

cobertura no és adient per EEUU. Per contra, Trump defensa ara un nou sistema que 

inclogui rebaixes fiscals a aquelles persones que adquireixin una assegurança mèdica i 

que redueixi el preu de les cobertures.  
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4.6EL PODER DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ A LA POLÍTICA 

El paper dels mitjans de comunicació és informar als ciutadans sobre els partits, els 

seus programes i candidats, així com contribuir a la formació d'opinions informades 

entre l'electorat. 

Aquesta funció pot incloure la difusió o transmissió de material informatiu 

proporcionat per l'organisme electoral; de manera complementària o alternativa, els 

mitjans de comunicació poden produir els seus propis materials informatius o 

educatius sobre les eleccions. 

La comesa general de la cobertura dels mitjans durant les campanyes electorals és 

difondre informació de manera justa i objectiva. Això es pot aconseguir, per exemple, 

mitjançant mesures com una justa distribució de temps de transmissió entre tots els 

partits i candidats, acords "voluntaris" per a una cobertura noticiosa equitativa o 

debats entre els candidats o líders partidistes. En primer lloc, és crucial assegurar que 

cada partit o candidat independent compta amb accés als mitjans de comunicació, 

sobretot a la ràdio i la televisió, ja que la majoria dels electors s'informen sobre la 

política a través d'aquests mitjans. Això vol dir que un mitjà no ha d'influir en l'opinió 

pública atorgant tractament diferent als diversos partits i candidats. 

En alguns casos, els mitjans busquen la simpatia del partit en el govern, ajudant-los a 

manipular la informació al seu favor, amb la intenció d‟aconseguir unamajor cobertura 

o tractament favorables. Els intents de manipulació poden produir-se mitjançant el 

disseny dels programes, els informes o les notícies, els programes d'anàlisi, i fins i tot 

en els programes no noticiosos, com els d'entreteniment. 

Les lleis i reglaments relacionats amb el paper dels mitjans en les campanyes 

electorals poden determinar: 

- Si els partits i candidats disposen de temps gratuïts per publicitat. 

- La fórmula per distribuir els temps/espais entre els diferents partits i candidats. 

- Si es permet la publicitat comercial o pagada. 

- Si es limiten les despeses de publicitat. 

- Si s‟imposen restriccions als temps o continguts de les transmissions electorals. 

- Els deures dels mitjans per difondre material informatiu o d'educació electoral. 

- Si es garanteix el dret de rèplica. 

- Si es poden publicar els resultats dels sondejos i enquestes d'opinió. 

- Si s'apliquen algunes disposicions relacionades amb la difamació o la calúmnia. 

Es pensa que els mitjans de comunicació de caràcter públic tenen un deure especial 

per publicar o transmetre les declaracions de tots els partits contendents. S'accepta 

generalment que els mitjans de comunicació públics tenen certa obligació de permetre 

als partits i candidats comunicar-se directament amb l'electorat sobre bases 

igualitàries, en tant que els mitjans privats tenen el dret de publicar o transmetre amb 

major freqüència les declaracions dels partits polítics o candidats de la seva 

preferència. 
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Eleccions EEUU 2016 

Malgrat les constants crítiques i atacs contra Trump (New York 

Times, el Washington Post, la NBC o la CBS ens altres), aquest ha 

resultat escollit President. 

Alguns mitjans estan tractant d'entendre perquè ha passat aquest fenomen. El New 

York Times, per exemple, ha demanat que els demòcrates deixin d'avergonyir als 

votants de Trump i tractin d'entendre les injustícies que els han portat a votar el 

magnat.La mateixa premsa s'ha inundat d'anàlisi sobre els resultats de les eleccions i 

sobre el paper dels propis mitjans durant la campanya. 

Cal tenir present que la premsa en sentit tradicional va estar la protagonista que va 

donar veracitat a les paraules dels candidats en una primera etapa, posant a 

disposició dels votants la informació necessària (Washington Post, New York Times). 

Va ser el Post qui va revelar la gravació de 2005 en què Trump pronunciava unes 

paraules agressives contres les dones (fixant definitivament la seva imatge de misogin 

i desembocant a les acusacions d‟assetjament sexual). Y va ser el Times qui va filtrar 

que Trump es va passar una dècada sense pagar impostos federals.  

En una segona etapa són les televisions (especialment la CNN on Trump havia tingut 

en el passat el seu propi programa) el millor aliat de Trump, donant-li una gran 

quantitat de temps d‟exposició gratuïta (discursos, mítings i declaracions sense 

verificació de dades), cosa què segurament no era bona per Amèrica però molt 

rentable per la cadena de TV.  

Tot va començar a canviar després de les primàries. Es van començar a verificar 

dades i rectificar declaracions de Trump, a més d‟escriure nombrosos editorials 

demanant el vot contra Trump, inclús des d‟aquells diaris que portaven dècades sense 

recolzar un candidat republicà  (com el Dallas Morning News). En aquesta campanya 

han dit clarament que un candidat mentia quan ho feia, sense disfressar la realitat, 

cosa poc habitual a la cobertura política de la premsa, especialment escrita. La costum 

hauria estat presentar les “versions” dels candidats i deixat que el lector decidís.  

Trump es va desviar tant de la pràctiques i costums de la política (insultant i mentint 

impunement) i va forçar a la premsa a adaptar-se, convertint-se de forma involuntària  

en el nou objectiu de Donald Trump, que els va acusar de corruptes entre altres 

desqualificacions. El curiós es que enclou la CNN, que tant el va ajudar a les 

primàries, en el mateix discurs.  

El que es pot treure en clar és que els mitjans han format part de l'estratègia política 

dels partits però també és cert que ja no són l'únic agent mediàtic. I que no sempre 

aconsegueixen el seu propòsit a causa de múltiples agents externs. Entre ells, la 

irrupció de les noves formes de comunicació, com Internet i les xarxes socials, que 

aniran cobrant cada vegada més importància a costa de la baixada dels mitjans, si és 

que no ho han fet ja. 
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INTERNET COM A EINA DE CAMPANYA 

Els candidats i els seus partidaris s'han afanyat a adoptar Internet com una eina per a 

les seves campanyes. Ha resultat ser un mitjà eficaç i efectiu per a sol·licitar fons als 

possibles partidaris i per divulgar les estratègies i experiència de cada candidat.  

En les darreres eleccions presidencials els correus electrònics i els blocs van exercir un 

paper destacat. Les organitzacions de campanya s'esforcen per aprofitar el poder 

creixent de les xarxes socials i d'aparells mòbilscom els telèfons intel·ligents i les 

tauletes. La possibilitat de compartir vídeos a llocs com Youtube ha estat una font 

d'oportunitats i dificultats per a les campanyes polítiques.  

Els candidats han aprofitat aquesta tecnologia per produir vídeos sobre les seves 

campanyes. En altres ocasions, s'han gravat moments en què els candidats estaven 

desprevinguts i han dit ofet alguna cosa que no dirien o farien en públic, i la seva 

relliscada s‟ha difós innombrables vegades per Internet i televisió. 

 

4.7ANÀLISIS DELS PRIMERS 100 DÍES DE TRUMP AL GOVERN 

L‟anàlisi dels primers 100 dies de poder de Donald Trump com a Presidentdels EEUU 

són un reflexa del seu estil polític real, de la seva credibilitat, així com dels seus 

compromisos i limitacions. 

Com en tot anàlisi, hi ha diverses perspectives possibles però cal dir que la major part 

de la premsa acreditada, així com dels experts consultats, considera que els primers 

100 dies de govern han estat un autèntic fracàs, considerant les expectatives que va 

“vendre” Donald Trump a la campanya electoral. Malgrat l‟anterior, veurem també la 

visió d‟experts amb una opinió discordant al consens majoritari.  

A continuació es presenta la opinió coincident de la major part de la premsa 

=FRACÀS  

Els primers cent dies de la presidència de Donald Trump s'han caracteritzat per tres 

característiques molt preocupants quepodrien marcar la resta de la seva permanència 

a la Casa Blanca: improvisació, falta de previsió i incertesa. 

Trump ha vist com tres de les seves mesures estrella no han pogut ser executades, en 

gran part a causa de la manca de preparació i realisme per convertir promeses 

electorals en efectives mesures de la seva administració. 

En dues ocasions les seves polèmiques mesures migratòries han estat 

frenades en sec pels tribunals de justícia. Després de retirar el projecte, a 

causa del caos administratiu generat per una mesura adoptada a corre-cuita, 

Trump va presentar un nou pla. I una altra vegada va ser paralitzat, fins a dia 

d'avui, per la justícia federal.  
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No hem d‟oblidar el l'agre enfrontament que va tenir en aquest context amb la 

fiscal general de l'Estat (Sally Yates), destituïda als pocs dies que Trump jurés 

el càrrec després de recordar al President que per sobre de la seva voluntat hi 

ha la Constitució. 

Després, Trump va tractar de destruir la reforma sanitària(Obamacare) 

introduïda per Obama aprovant la seva pròpia. Però ni tan sols va ser recolzada 

pel Partit Republicà i no va arribar a votació per part del Congrés.  

Finalment, tampoc ha aconseguit l'aprovació d'un pressupost per construir el 

polèmic mur amb Mèxic.Fins fa pocs dies encara defensava que es construiria 

a càrrec de Mèxic. 

A més, Trump ha introduït un element en la seva forma de governar que es salta 

qualsevol procediment establert, incloent al seu propi grup de col·laboradors: el seu 

compte personal de Twitter.En les llargues nits davant del televisor, segons ell mateix 

ha revelat, li agrada utilitzar la xarxa social. I ho fa igual per amenaçar Corea del 

Nord, pressionar la indústria automobilística, atacar a la premsa, criticar aliats com 

Alemanya o discutir amb l'actor i ex governador de Califòrnia Arnold Schwarzenegger.  

Realment ningú sap el que pot arribar a dir el president quan activa el seu compte. 

Allò que habitualment gestiona un equip de comunicació (que analitza i avalua a 

discreció sospesant la repercussió de qualsevol intervenció pública), Donald Trump ho 

fa segons el seu criteri personal i sense considerar que cada paraula seva activa 

ressorts a les borses, ministeris de Defensa i cancelleries de tot el món. 

Però sens dubte un dels elements més preocupants de la gestió de Trump és la 

incertesa sobre el procés de presa de decisions.Continua l'interrogant sobre el 

veritable paper de Trump (donat que els negocis prosperen en paral·lel a les gestions 

governamentals) o el dels militars nomenats per a llocs clau, com James Mattis 

(Secretari de Defensa), i Herbert Raymond McMaster (Conseller de Seguretat). 

Amb aquest escenari resulta molt reveladora la frase pronunciada pel President en 

una entrevista que ha realitzat darrerament: "Pensava que seria més senzill”. La 

veritat és que només aquesta afirmació és ja una clara senyal de perill. Ningú va dir 

que fos fàcil, excepte ell, durant la seva campanya. 

Dels primers 100 dies de legislatura de Donald Trump, els mes destacables son: 

- 20 de Gener: Discurs d‟inauguració 

Trump arriba a la Casa Blanca i dóna un discurs en el què explica 

claríssimament que per davant de tot està sempre “Amèrica i els seus 

ciutadans”. Dóna a entendre que vol es afavorir el populisme i el nacionalisme.   

 

- 27 de Gener:Negativa migratòria 

Prohibeix per decret l‟entrada a EEUU d‟immigrants de set diferents països de 

creença musulmana. 
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- 3 de Febrer:Primer cop judicial a la negativa migratòria. 

Un jutge de Seattle, a traves de la sol·licitud del fiscal general Bob Ferguson, va 

paralitzar l‟ordre presidencial a tot el país. Per tant, les aerolínies ja podien 

acceptar a aquells passatgers que estiguessin afectats per aquella prohibició. 

  

- 13 de Febrer:Dimissió de Michael Flynn pels seus llaços amb Rússia. 

Primera dimissió del equip polític de Trump i, sorprenentment, la  dimissió es 

del conseller de Seguretat Nacional. Al desembre, va tenir una reunió amb 

l‟ambaixador rus i, més tard, va mentir a alts càrrecs sobre la reunió (inclòs el 

vicepresident). Es creu que van parlar del ciber espionatgei es sospita del 

possible xantatge de Rússia. 

 

- 24 de Març:Fracàs del pla de la reforma sanitària. 

Trump retira el seu projecte al no comptar amb els vots suficients.  

 

- 7 d’Abril:Atac directe  en contra de l‟exèrcit de Síria. 

59 míssils impacten contra la base de Shayrat en resposta a un atac químicque 

El Asad contra civils a Idlib. L‟anterior ho va fer de forma unilateral i sense 

l‟aprovació del Consell de Seguretat de la ONU (Organització Nacions Unides).  

 

A més de les valoracions negatives de la gestió dels primers 100 dies de govern de 

Donald Trump, també hi ha experts que opinen que el que ell ha realitzat durant 

aquests 100 dies aportarà, en un futur, una nació molt més pròspera i, per tant, un 

=ÈXIT  

Un exemple el trobem en qui es presenta com James Nava, malgrat anomenar-se 

Jaime Nava Rueda i haver nascut a Valladolid.  

Aquest senyor és analista d‟intel·ligència, especialista en estratègia militar i 

operacions especials, inversor internacional, consultor polític (de defensa i de 

seguretat), i escriptor de best sellers, amb vuit novel·les publicades fins avui. 

Segons aquesta persona 100 dies de presidència no és un temps suficient per a fer 

balanç, però no dubta que Donald Trump ha aconseguit metes molt importants i ha 

assentat les bases per a propers èxits. 

Considera que des del primer dia que va assumir el poder:  

“Trump ha lluitat a favor dels treballadors i els ciutadans americans, ha 

complert les seves promeses electorals a una velocitat sorprenent i algunes no 

s'han concretat encara pels impediments del Congrés o el poder judicial, però 

estan en vies de implementar –se”. 
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Defensa que el president Trump ha fet possible que es creïn milers de noves 

ocupacions (més de 600.000 fins ara); ha retirat als Estats Units de l‟acord amb la 

TPP, tal com va prometre; està protegint les fronteres de la immigració il·legal de tal 

manera que aquesta s'ha reduït en un 70%; ha prioritzat comprar producte americà i 

contractar americans, cosa què considera beneficia les empreses americanes; ha fet 

front als perjudicials acords comercials; tornarà a negociar el NAFTA amb Mèxic i 

Canadà; a més d‟estar treballant en nous acords bilaterals infinitament millors amb 

altres països. 

Al·lega que està avançant en la reforma del pla de salut, i en una rebaixa d'impostos 

generals per a empreses i individus; ha tornat el lideratge mundial als Estats Units i 

ha afeblit i exterminat a radicals yihadistes; ha enfrontat a la manipulació dels grans 

mitjans de comunicació, posant en evidència les notícies falses i manipulades; alhora 

pensa que el disseny del mur a la frontera amb Mèxic avança a l'espera dels fons per 

a la seva construcció; a més considera que Trump gaudeix del favor dels ciutadans, al 

marge de l'opinió que intenten divulgar alguns mitjans. 

La confirmació de Neil Gorsuch (jutge conservador i constitucionalista) com a jutge del 

Tribunal Suprem és un triomf històric del President Trump, i segons la seva opinió 

només això ja justifica parlar d'èxit en aquests 100 dies. Considera que Trump ha 

tornat així l'hegemonia conservadora al Tribunal Suprem, que té una influència 

decisiva en multitud d'assumptes. 

Segons aquest, hi ha hagut molts més èxits en aquests 100 dies, com l'enfortiment de 

les Forces Armades amb un increment del pressupost.  

A més, Trump ha revelat el muntatge d'escoltes a què va ser sotmès per 

l'Administració d' Obama, un escàndol que considera que els mitjans han silenciat 

vergonyosament, tant als Estats Units com a l'estranger. 

Assegura que en aquests 100 dies, el President Trump ha fet revisar el funcionament i 

els objectius de l' OTAN i exigit major contribució dels socis europeus, desempolsant 

una organització que es quedava obsoleta per moments; ha canviat la dinàmica de 

col·laboració amb la Xina, atraient al gegant asiàtic a polítiques de veritable aliança i a 

moure d'una vegada en tema de manipulació de divises. 

Declaració de James Navas publicades per ell mateix:  

“ En 100 dies el president Trump ha enfortit les inversions empresarials al país 

amb incentius i canvis normatius.Les reformes que estan al caure, en salut, 

impostos, defensa i immigració, seran de tal calat que Trump seguirà recollint 

èxits i més suports entre el poble americà”.  

Una interpretació imparcial sobre la visió “optimista” de James Nava sería la que 

considera que l‟estratègia de Trump és una estratègia a llarg termini, mentre que 

reconeix que a curt termini realment no s‟ha aconseguit (malgrat els intents) cap de 

les promeses realitzades a la campanya electoral.  
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4.8COMPARATIVA DELS PRIMERS 100 DÍES D’ALTRES PRESIDENTS 

En l‟apartat anterior ja s‟ha analitzat de forma subjectiva i 

objectiva els primers 100 dies en el càrrec del President 

Donald Trump. Les seves accions (i declaracions) han 

ocasionat una baixada en la seva popularitat, que ha passat a 

ser del 45,5% al 41.7% 

A continuació es presenten un resum dels primers 100 dies dels dos presidents que el 

van precedir (Barack Obama i George W Bush).  

4.8.1. BARACK OBAMA 

Cerimònia d‟inauguració: 20 de gener de 2009 

És imperatiu considerar que es va trobar un context de crisis 

econòmica (pèrdua de llocs de treball, sistema bancari en crisis, 

col·lapse del mercat immobiliari i la confiança en mínims), amb una 

industria automobilística fracassada i amb 80.000 soldats en 

desplegats en escenaris de guerra.   

En els primers 100 dies Obama va executar el següent: 1) Va firmar una llei d‟estímul 

econòmic de 724.000 milions d‟euros (dia 29); un rescat financer a la indústria 

automobilística (dia 70); un programa d‟ampliació de la cobertura mèdica a menors i 

una llei de despesa de 377.000 milions d‟euros. A més, va començar a preparar el 

terreny per una llei de reforma sanitària (Obamacare – aprovat en 2010). També va 

autoritzar un atac amb franctiradors contra uns segrestadors d‟un buc de càrrega 

nord-americà (pirates somalis).  

La popularitat del President Obama va baixar del 68% al 65%. Malgrat l‟anterior, 

aquesta xifra és molt elevada, situant-se per sobre de la que va aconseguir Reagan 

després del intent d‟assassinat.  

4.8.2. GEORGE W BUSH 

Cerimònia d‟inauguració: 20 de gener de 2001 

Cal recordar que va arribar al poder amb sospites de frau electoral en 

el recompte. En els primers 100 dies Bush va executar el següent: 1) 

va presentar la Llei de Reforma  Educativa “Cap nen enrere” (dia 3) en 

la que va estar treballant fins aconseguir-ne l‟aprovació 1 any després) 

; 2) va llançar bombardejos aeris per imposar una zona d‟exclusió 

aérea a Irak: 2) Va impulsar una gran reducció dels impostos que 

ambdues Cambres van aprovar (de més d‟un bilió de dòlars).  

En el seu dia 72 Bush ha de disculpar per la mort d‟un pilot xinès i per violar l‟espai 

aeri quan un avió espia nord- americà va xocar amb un avió de combat xinés. La 

tripulació nord-americana va tornar a casa després d‟11 dies. La popularitat del 

President Bush va augment del 57% al 62% 
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4.9LIMITS I RESPONSABILITAT DEL PRESIDENT  DONALD TRUMP 

En punts anteriors ja hem pogut veure que les mesures que Donald Trump prometia 

implementar en el seu mandat estaven limitades per la ratificació del Congrés i/o el 

Senat. Malgrat l‟anterior, creiem que es precís aprofundir una mica més amb la 

intenció de, posteriorment, poder avaluar les possibles responsabilitats sobre els seus 

actes com a President.  

4.9.1. LIMITACIONS DE PODER DE DONALD TRUMP 

Donald Trump té potestat per realitzar les següents accions:  

- Pot deixar d‟aplicar l‟Acord de París sobre el canvi climàtic.  

- Pot suspendre el programa d‟ acollida dels refugiats.  

- Derogar les ordres executives d‟ Obama. També aquelles que van oferir a 

milions d‟indocumentats la possibilitat de viure als EEUU.  

- Canviar les prioritats dels agents d‟ immigració (memoràndum nov/14).  

- Política exterior: Enfortir les relacions d‟ EEUU amb països com Rússia, Xina o 

Corea del Nord ó Suspendre l‟acord nuclear amb Iran.  

- Coma comandant en cap pot canviar el desplegament de tropes i llançar un 

atac contra un altre país. L‟exèrcit no pot desobeir les ordres de Trump, inclús 

si ordena un atac nuclear.  

Donald Trump NO té potestat per realitzar les següents accions:  

- Impulsar una esmena constitucional que limiti els mandats dels congressistes 

(ho ha d‟instar 2/3 de dels estats o un vot qualificat de les dues Cambres del 

Capitoli que hauria de ratificar ¾ parts dels estats de la Unió).  

- Construir el mur con Mèxic. Trump va dir que el construiria, el pagaria i després 

se‟l cobraria al país veí. El Senat ha d‟acceptar el cost sense garanties de 

devolució (25.000 milions de dòlars aproximadament) i no sembla probable que 

accepti un cost que augmentaria considerablement el dèficit i tindria efectes 

negatius en l‟economia de les ciutat frontereres.   

- Accelerar les deportacions ja que requeriria ampliar el personal i el pressupost i, 

per tant, passar per l‟aprovació de les dues Cambres del Congrés.  

- Política exterior: hauria de sotmetre a votació del Congrés detalls com canvi de 

distribució d‟ajuda al desenvolupament o un pla per canviar la despesa militar 

(tot allò que afecti als pressupostos).  

- Només el Congrés pot declarar la Guerra.  

- Determinades nominacions, com ara Jutges de la Cort Suprema.  

Cal tenir present que el President electe no ha guanyat més vots que Clinton i que els 

republicans han perdut escons al Senat i a la Cambra de Representants. Els 

republicans tenen una majoria mínima (tres vots podrien canviar el sentit de la 

votació). A més, el seu propi partit està patint una crisi d‟identitat per la desconfiança 

d‟alguns senadors cap a la figura de Trump, cosa poc habitual en un partit governant 

(normalment passa quan el partit està a l‟oposició).   
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4.9.2. ÉS POSSIBLE UN “IMPEACHMENT” CONTRA TRUMP ? 

Als Estats Units la paraula impeachment sona més fort que mai. Surt de la boca dels 

detractors de Trump i també dels demòcrates, que no ho van recolzar i estan 

convençuts que no està complint amb les seves funcions com indica la Constitució. 

Es necessari entendre que un impeachment és un procés pel qual en un judici polític 

un President pot ser destituït del seu càrrec. Darrerament són diversos els 

congressistes demòcrates que entenen que és temps de sotmetre a Donald Trump a 

aquest procés. Un és Al Green, de Texas, que en una conferència de premsa va fer la 

comanda sense pèls a la llengua. Un altre és el senador Dick Durbin, que va assegurar 

sobre el seu president: "Una vegada més va creuar la línia respecte de l'obstrucció de 

la Justícia", d'acord al publicat pel diari The Guardian. 

Però ... hi ha realment raons suficients per demanar-ho? 

Segons la Constitució d'Estats Units, poden arribar a aquesta instància aquells polítics 

que estiguin acusats i condemnats per "traïció, suborn o altres delictes greus". En els 

últims dies, Donald Trump es va veure embolicat en un escàndol que podria complicar 

la seva situació: The Washington Post va denunciar que va compartir informació 

classificada per Rússia i The New York Times va assegurar que li va demanar al cap 

del FBI que no avancés en una investigació que el podria complicar. 

En el primer dels casos, si bé el fet de donar informació confidencial podria ser 

considerat en algun punt traïció a la pàtria, és cert que Trump, com a President, té el 

poder per prendre aquesta atribució. En el segon dels casos, la situació seria una mica 

més complexa i el republicà podria ser acusat d'obstrucció de la Justícia. James 

Comey, el director del FBI expulsat pel President, era qui liderava la investigació que 

acusa Rússia d'haver intervingut en les eleccions presidencials per beneficiar el 

republicà. En aquest cas, si Trump va prendre la decisió d'apartar-lo de l'agència per 

interès propi, la seva actitud podria ser assenyalada com un delicte greu. 

Com seria el procés? 

Duraria mesos. Primer, el judici hauria d'obtenir el vistiplau de la majoria dels 

integrants de la Cambra de Representants dels EUA, la cambra baixa del Congrés. 

Això vol dir que 238 dels 435 membres haurien de votar de forma positiva.Segon, el 

judici seria portat al Senat, on seria presidit per John Glover Roberts Jr., l'actual 

President de la Cort Suprema.Tercer, després del judici, el Senat hauria de decidir si 

Trump mereix ser condemnat o absolt. 

Podria Donald Trump ser en veritat destituït? 

Dos terços del Senat haurien de votar a favor de la seva expulsió. Amb la configuració 

actual del Senat sembla poc probable llevat que consideressin al Vicepresident Mike 

Pence més idoni. No són pocs els republicans que veuen a la mà dreta de Trump com 

el polític que millor i amb major respecte representa els valors del partit. 
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Hi ha antecedents a Estats Units? 

El primer va ser el d'Andrew Johnson el 1868, acusat de destituir al secretari de 

Guerra després de la guerra civil. El problema va ser que va violar la llei perquè no 

tenia autoritat suficient per prendre aquesta decisió. Va ser portat a judici, però 

recolzat pel Senat i va conservar el seu lloc. 

Després va succeir l'escàndol de Bill Clinton, que va haver de sotmetre a un 

impeachment en 1998 per dues raons: va obstruir a la Justícia i va cometre perjuri en 

contra del país a mentir deliberadament i davant del gran jurat federal en declarar 

que no havia tingut un romanç amb Mónica Lewinsky. Va ser absolt de tots el càrrecs.  

El cas semblant va ser el de Richard Nixon pel famós Watergate. El president 

republicà anava a ser enjudiciat per l'escàndol després del robatori de documents de 

la seu del Comitè Nacional del Partit Demòcrata dels Estats Units i el posterior intent 

d'encobriment. Però no va arribar a aquesta instància ja que va renunciar abans. De 

fet, va ser l'únic president nord-americà a fer-ho. 

 

4.10 CONNEXIONS AMB RÚSSIA 

La denúncia sobre presumptes nexes entre Donald 

Trump i el govern de Vladimir Putin es remunta a 

temps de la campanya electoral però no va ser fins el 

passat 06 de juliol que Donald Trump va reconèixer 

públicament que Rússia va intervenir en les eleccions 

del seu partit. Malgrat això es va afanyar a culpar a 

Barack Obama de no fer res al respecte ja que pensava 

que seria Clinton qui guanyaria.  

L‟anterior passa enmig del Rusiagate, un cas que oficialment està investigant la 

relació de la campanya de Donald Trump amb el Kremlin (govern de la federació 

russa) que voldria arribar a la Casa Blanca.  

Les claus del cas són les següents:  

Maig de 2016: surten a la llum els primers informes que assenyalen que el Partit 

Demòcrata ha estat atacat per pirates informàtics. 

22 juliol 2016:Wikileaks publica 20.000 correus electrònics piratejats del Partit 

Demòcrata. En ells, es mostra que la Direcció va treballar en contra de Sanders i en 

favor de Clinton. El FBI obre una investigació i ja hi ha experts que apunten a una 

ingerència de Rússia. 
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19 agost 2016: el Cap de campanya de Trump, Paul Manafort, dimiteix després de 

ser acusat de tenir vincles amb Rússia. Els dies anteriors, The New York Times havia 

publicat que Manafort va rebre al llarg de sis anys gairebé 13 milions de dòlars d'un 

partit ucraïnès alineat amb el Govern de Putin. 

7 octubre 2016: En un comunicat conjunt, la Direcció d'Intel·ligència Nacional, el 

Departament de Seguretat Nacional i la Comunitat d'Intel·ligència dels EUA acusen 

formalment a Rússia d'atacs al seu sistema electoral. 

El mateix dia del comunicat, la cadena NBC publica una polèmica gravació en què 

s'escolta a Trump fer comentaris masclistes. En qüestió d'hores surten a la llum nous 

mails de Clinton. 

29 desembre 2016: Barack Obama expulsa 35 diplomàtics russos i imposa sancions 

al país després de la conclusió del FBI sobre la ingerència russa. Mentrestant, Putin es 

manté en silenci i Trump escriu un Twiten suport a Putin. 

De fet, aquest mateix mes Trump tria a Rex Tillerson com a cap de la diplomàcia 

nord-americana. La principal crítica que va rebre aquesta elecció va ser precisament 

els seus llaços amb Rússia, ja que com CEO de la petroliera Exxon Mobil, Tillerson va 

conrear una relació personal i propera amb Putin. 

14 febrer 2017: Michael Flynn, conseller de Seguretat Nacional, dimiteix. La premsa 

havia revelat en els dies anteriors que el general va tenir contactes amb l'ambaixador 

de Rússia a propòsit de les sancions d'Obama. Un fet que també suposava un delicte. 

1 març 2017: The Washington Post publica que Jeff Sessions es va reunir en plena 

campanya amb l'ambaixador de Rússia. 

3 març 2017: La Casa Blanca admet que Jared Kushner, l'assessor i gendre del 

president dels Estats Units, Donald Trump, també es va reunir amb l'ambaixador rus a 

Washington, Serguei Kislyak, encara que si escau ho va fer durant el període de 

transició, un cop l'empresari novaiorquès ja havia guanyat les eleccions. La Casa 

Blanca confirma la trobada entre Kushner i Kyslyak, que va ocórrer durant el mes de 

desembre a la Torre Trump de Manhattan en el marc d'una processó d'empresaris, 

ambaixadors, polítics, celebritats i fins i tot mandataris per les oficines del llavors 

president electe. 

20 març 2017: El FBI confirma davant el Congrés que la campanya de Trump estava 

sent investigada pels seus nexes amb Rússia. L‟anterior va ser avalat pel Departament 

de Justícia ja que es presumia la possibilitat de comissió de delictes.  

Recordem també que : Paul Manafort (Director campanya electoral) va treballat per 

un multimilionari rus i pels pro- russos a Ucrania; Carter Page (assessor de 

campanya) va tenir el telèfon intervingut sota la sospita de treballar com espia rus 

(van intentar reclutar-lo al 2013); Roger J. Stone Jr (assessor de campanya) va 

contactar amb “hackers” per Twitter per aconseguir informació de Clinton.  
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09 maig 2017: Polèmic acomiadament del director del FBI que va informar 

públicament sobre la investigació (James Comey). El Govern va al·legar altres causes, 

encara què el propi Trump va declarar que va fer fora a Comey per “fanfarró” i per no 

controlar correctament l‟agència (FBI).  

Malgrat l‟anterior, el New York Times va publicar que tot era a causa de les 

indagacions i que, en febrer, Trump ja li havia demanat a Comey que arxivés el cas.  

10 de maig 2017: Trump es va reunir amb el canceller de Rússia (Sergei Lavrov) i 

l‟ambaixador rus dels EEUU (Sergey Kislyak) a la Casa Blanca. El Post informa (cosa 

què confirm Trump posteriorment des de Twitter) que en aquesta reunió Trump va 

entregar informació nacional classificada en relació al grup jihadista Estat Islàmic.  

17 maig 2017: El Departament de Justícia nomena Robert Müller (advocat que va ser 

director del FBI) com l‟encarregat de les investigacions sobre els nexes entre Trump i 

Rússia.  

25 maig 2017: Jared Kushner és inclòs a les investigacions del Rusiagate de forma 

oficial. Es pretén confirmar què va parlar el gendre de Trump quan es va reunir al 

desembre amb Sergey Kislyak i el banquer Serguei Gorkov.  

8 juny 2017: James Comey declara davant el Senat i sota 

jurament tot allò que va fer Trump per frenar les investigacions, a 

més d‟al·legar que el mandatari el va difamar “Allò que han dit des 

del Govern han estat pures mentides”.  

Aquest testimoni podria motivar un procés d‟impeachment contra Trump que acabaria 

amb la destitució de Trump. Això podria passar si es determina que Trump va cometre 

un delicte d‟obstrucció a la justícia. Li correspon al fiscal Robert Müller determinar-ne 

la responsabilitat.  

Segons el New York Times (juliol 2017), Donald Trump Junior va ser informat a 

principis de juny de 2016 (quan si tan sols les eleccions primàries havien conclòs) que 

Rússia estava tractant d‟influir a les eleccions del seu país.  

El Times cita tres fonts d‟informació que afirmen que el fill de Donald Trump va rebre 

aquesta informació a través d‟un correu electrònic en què es plantejava la celebració 

d‟una reunió amb l‟advocada russa Natalia Veslenitskaya (que els darrers anys ha 

estat intentant que s‟aixequin les sancions dels EEUU a Rússia).  

Aquest mail va ser enviat per Bob Goldstone (ex periodista britànic i ex representant 

de multitud d‟artistes als EEUU) qui té una relació professional amb Trump des de fa 

més de 4 anys.    
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4.11 BENEFICIATS I PERJUDICATS PER DONALD TRUMP 

Des de que Donald Trump pren possessió del càrrec el 20 de gener té el compromís 

de formar el nou govern. El President va configurar inicialment un Gabinet amb 

militars d‟alt rang, conservadors ortodoxes i empresaris multimilionaris.  

A continuació analitzarem els principals “beneficiats” així com els “caiguts” de Trump 

en els seus primers mesos com a President dels EEUU.  

4.11.1. BENEFICIATS DE L’ADMINISTRACIÓ DE TRUMP 

Donald Trump està posant a punt l'equip de govern més ric de la història moderna 

d'Estats Units. Si el govern de George W. Bush va ser batejat el 2001 com "l'equip 

dels milionaris" per una riquesa conjunta d'uns 250 milions de dòlars, aquesta xifra és 

només una desena part del "tresor" de Wilbur Ross, elegit com a Secretari de 

Comerç.Ross té un patrimoni d'uns 2.500 milions de dòlars. Altres membres del 

gabinet de Trump tenen també poca experiència política però un patrimoni i relacions 

immillorables. El grup de multimilionaris poderosos del President el completen:   

Betsy DeVoscom a Secretaria d’Educació.Esposa del fill del fundador d'Amway, 

que va heretar una fortuna de 5.400 milions de dòlars. El seu germà (Erik 

Prince), és un ex SEAL de la Marina dels EEUU i fundador de Blackwater USA. 

Empresària, política i activista té experiència a política (Presidenta del Partit 

Republicà de Michigan). Ha estat advocada del sistema escolar de Detroit i 

membre de la Junta directiva de la Fundació per l‟Excel·lència en l‟Educació.  

Steven Mnuchincom a Secretari del Tresor.Banquer de Wall Street, productor 

de cinema i exadministrador de fons. Va treballar 14 anys a Goldman Sachs, on 

va treballar també el seu pare durant 30 anys (milionari). El seu patrimoni 

actual es de 300 milions de dòlars segons la revista Forbes.  

També ha nomenat alguns empresaris ricsmolt poderosos:  

Rex Tillerson ha estat nomenat Secretari d’Estat. Era president i conseller 

delegat del gegant energètic Exxon Mòbil. L‟empresari de 64 anys manté una 

excel·lent relació amb Vladimir Putin que en 2013 el va condecorar amb la 

Ordre de l‟Amistat. Patrimoni de 325 milions de dòlars.  

Andrew Puzder nomenat Secretari de Treball. Advocat, escriptor i home de 

negocis. Exdirector executiu de CKE Restaurants (fastfood). Va treballar com 

advocata la pràctica privada portant casos d‟alt perfil actiu en el moviment pro- 

vida. És un gran defensor de la desregulació laboral i crític amb la reforma 

sanitària. Opositor enèrgic contra la pujada del SMI a15 dòlars/hora.  

Linda MacMahon nomenada Directora d’Administració de Petites Empreses. 

Junt amb el seu marit són els fundadors de l‟empresa World Wrestling 

Entertainment (WWE), un negoci d‟èxit centrat en la organització i divulgació de 

programes de lluita lliure a escala global.  
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A més d'haver donat semblants càrrecs a aquests milionaris i empresaris, també ha 

inclòs en el seu equip electoral (79 persones en total) a tres dels seusfills: 

Ivanka Trump  : càrrec oficial no remunerat (assessora) de la Casa 

Blanca subjecta a les mateixes regles que altres treballadors federals. Ivanka és una 

empresària, socialité i model, que es troba cada vegada més involucrada a la 

presidència del seu pare. Ocupa un despatx i té accés a informació confidencial d‟alt 

nivell participant activament en reunions de caire internacional.Ha renunciat a la seva 

posició dins de l‟empresa familiar, així com a representar la seva marca.  

Donald Trump Jr   : actualment ocupa la posició de Vicepresident 

executiu dels negocis de l‟empresa familiar. Va ajudar a la campanya electoral i un 

cop escollit aquest President del EEUU considera “avorrit” tornar al negoci familiar, per 

la qual cosa es troba interessat en postular- se com a Governador de Nova York (la 

posició d‟alcalde la troba menys interessant). 

Eric Trump   : actualment ocupa la posició de Vicepresident 

executiu de Desenvolupament i Adquisicions de l‟empresa familiar. Té  una vinya i una 

bodega (Virginia) i va crear la Fundació que porta el seu nom per recaptar fons per 

l‟Hospital d‟Investigació Infantil San Judes.Va col·laborar a la campanya electoral i de 

moment, malgrat trobar-se molta  prop del seu pare, no sembla que vulgui 

protagonisme a la política. 

També hi ha col·locat un gendre en el grup:  

Jared Kushner, el marit d'Ivanka Trump (la seva filla favorita) és ara Assessor 

especial del President. És un home acostumat a grans reptes. Va posar-se al 

capdavant de l‟empresa familiar , amb multitudinàries inversions, a arrel de l‟ 

ingrés a la presó del seu pare, condemnat per evasió fiscal. Va saber guanyar-

se la confiança de Trump durant la campanya electoral. La seva funció serà 

implementar l‟agenda del President, per la qual cosa caldrà que es desprengui 

dels seus negocis, entre els que destaca un diari.   

Donald Trump, com a President dels EEUU, ha posat les seves empreses a mans dels 

seus fills Eric i Donald Trump Jr i ha renunciat al sou oficial, però segueix tenint accés 

als ingressos de la Companyia, tal com ha revelat el seu advocat.  

Membres del Comitè Judicial (demòcrates) de la Cambra de Representants van 

demanar al Departament de Justícia i a la Oficina Ètica Governamental “revisar les 

preocupacions de nepotisme i conflictes d‟interès” que sorgeixen a arrel de la 

contractació del seu gendre com assessor amb accés directe i privilegiat al President.  

Les lleis federals de EEUU contra el nepotisme impedeixen que els familiars del 

President ocupin càrrecs governamentals. Trump ha aconseguit salvar-lo gràcies a que 

la oficina d‟assessoria legal del Departament de Justícia va senyalar que el mandatari 

“te una autoritat especial per contractacions”. Cal tenir present que la posició 

d‟assessora (no remunerada) de Ivanka Trump està constantment qüestionada, no 

només pel govern d‟ EEUU, sinó també per el d‟altres països, com ara Xina i 

Alemanya.  
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De la mateixa manera diversos militars l’alt rang:  

James Mattis, com Secretari de Defensa. És un general returat. L‟anomenen 

“gos furiós” per al seva estratègia agressiva en el camp de batalla i també 

“monjo guerrer” per la seva actitud reflexiva i bagatge intel·lectual. 

Mike Flynn, com Conseller de Seguretat Nacional. General retirat de tres 

estrelles, de 57 anys, va estar un soci lleial a la campanya electoral. De retòrica 

islamofòbica, afinitat amb Rússia, i anti- Clinton serà l‟enllaç entre el President i 

els departaments relacionats amb la política exterior, militar i antiterrorista.  

John Kelly, com Secretari de Seguretat Interna. Militar i cap del Comandament 

Sud d‟ EEUU, que supervisa un àrea que avarca tota Amèrica Llatina al sud de 

Mèxic i el Carib. Segons el President “la persona adient per liderar la missió 

urgent de frenar la immigració il·legal i garantir la Seguretat de les fronteres”.  

Ryan Zinke com a Secretari de l’Interior. Ha estat el primer SEAL en arribar a 

la Cambra de Representants. Haurà de gestionar el canvi climàtic, un 

pressupost de 13.400 milions de dòlars i 70.000 treballadors.  

 

Finalment, aquells amb bagatge polític previ que ha posicionat estratègicament:  

Mike Pompeo com a Director de la CIA. Ha estat fins ara el candidat republicà 

per Kansas. “Enemic” de Clinton va arribar al congrés en 2010 amb el 

recolzament del grup ultraconservador del Tea Party. 

Jeff Sessiona com Fiscal General (Ministeri de Justícia).És un blanc que va 

créixer en el sud profund durant la segregació. Va perdre la nominació a Jutge 

federal per unes declaracions racistes en 1986. Senador i antic fiscal d‟ Alabama 

en els anys 80 va denunciar el frau electoral contra uns activistes que volien 

garantir el dret a vot dels afroamericans. La seva nominació ha estat marcada 

per declaracions despectives sobre els negres i bromes sobre el Ku Klux Klan. 

Scott Truitt com a Conseller de Medi ambient.Veterà fiscal d‟ Oklahoma que no 

creu en la contribució de l‟home al canvi climàtic i que els darrers anys s‟ha 

dedicat a bloquejar les regulacions de Barack Obama en aquest sentit.  

Rick Perry com Conseller d’Energia. Governador de Texas. Coneix bé el món 

del petroli però es desconeix si domina els pilars de l‟energia nuclear.  

Nikki Haley com Ambaixadora de la ONU.Estrella emergent dels republicans i 

governadora de Carolina del Sud. Filla d‟immigrants indis va criticar durament 

la campanya del seu propi partit.  
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Tom Price com a Secretari de Sanitat. Metge retirat i opositor a l‟avort vol 

revertir el llegat d‟ Obama. Representant de Geòrgia en 6 legislatures i ha 

proposat alternatives concretes a l‟ Obamacare (denúncia que interfereix en 

l‟habilitat de prendre decisions mèdiques i proposa mantenir un sistema 

d‟ajudes fiscals per a la compra d‟assegurances.  

Ben Carson com a Secretari de Vivenda. Metge (neurocirurgià pediàtric, 

escriptor i polític. Precandidat republicà electoral 2016 és el primer afroamericà 

en formar part del govern de Trump. Guardonat amb la Medalla a la Llibertat 

per Bush. Conegut per atrevir-se amb operacions d‟alt risc (separació de 

bessons siamesos entre altres). Figura conservadora per les seves opinions 

sobre temes socials, les seves receptes en llibres i esdeveniments sobre la 

responsabilitat individual, amb crítiques als subsidis a minories racials.  

David Shulkin coma  Secretari del Departaments dels Assumptes de Veterans. 

Especialitzat en la gestió de l‟atenció de la salut, professor, escriptor, etc. En 

2016 el nombre de veterans ascendia a quasi 19 milions de persones, del quals 

9.5 milions són majors de 65 anys. Es queda en la mateixa posició que ocupava 

en temps de Barack Obama que va ser qui el va nomenar en 2015.  

Elaine Chaocom aResponsable d’Infraestructures. Va ser Subsecretària de 

Transport i Secretaria de Treball amb Bush. És la persona encarregada de 

desenvolupar el pla d‟infraestructura d‟ EEUU i compta amb experiència en 

gestió pública.  

Cal fer una menció especial dins d‟aquest darrer grup de nomenaments amb 

experiència política prèvia Trump per Mike Pence, Vicepresident dels Estats Units.  

Es va doctorar en Dret a la Universitat d‟Indiana (on va nàixer). Va treballar com 

advocat i locutor de ràdio abans d‟entrar en política.  

Va ser governador d‟indiana entre 2013-2016 i coneix molt què es mou en els 

passadissos de Washington, on va estar 12 anys com a membre de la Cambra de 

Representants. Ha estat número tres del partit republicà. A la seva joventut va 

oposar-se fermament a l‟avortament i a favor de que el suprem revoqui la doctrina 

coneguda com Roev (limita la acció del govern per prohibir l‟avortament).  

El 14 de juliol de 2016, abans de la Convenció Nacional que nomenaria a Trump 

candidat republicà a les eleccions generals, es va fer públic que Pence seria el 

candidat a la Vicepresidència.  

Admirador de John F. Kennedy i Martin Luther King, Pence tindrà més pes que 

qualsevol altre Vicepresident ja que exercirà d‟enllaç entre els republicans i ajudarà a 

estructurar el govern. Pence es defineix a si mateix com “catòlic, conservador i 

republicà, en aquest ordre”.  Molts veuen en ell el possible substitut de Donald Trump 

com a President, ja que consideren que té una millor i major “talla política”.  
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4.10.2. CAIGUTS DE L’ADMINISTRACIÓ TRUMP 

La Casa Blancahauria de ser una de les institucions més estables del món però en 
els darrers mesos s‟han produït fins a 10 sortides de companys, algunes d'elles 

excepcionalment traumàtiques, i altres cantades per endavant. Aquest és el decàleg 

dels CAIGUTS de l'administració Trump, fins al moment. 

Sally Yates. Fiscal General de l'Estat (20/01/17– 30/01/17) 

Va ser nomenada com fiscal general provisional fins que el Senat nord-americà 
confirmés la persona que substituiria l'anterior responsable del departament, 

Loretta Lynch. Va ser destituïda per ordenar al Dep. de Justícia que no defensés 

l'ordre executiva del president referent a immigració i restriccions de viatge. 
 

Michael Flynn. Responsable de Seguretat Nacional (20/01/17– 13/02/17) 

Tot just dues setmanes més que Yates va aguantar en el càrrec Michael Flynn. La 

raó de la seva sortida, com la majoria de les polèmiques referents a l'actual 
presidència nord-americana, va tenir a veure amb Rússia i amb les seves converses 

amb l'ambaixador del Kremlin als Estats Units, Sergey Kislyak. Segons Flynn, les 

seves xerrades amb Kislyak havien estat ocasionals i centrades únicament en 
"felicitacions de Nadal" i condol per la mort del cor de l'Exèrcit Roig en un accident 

aeri. Més tard, investigacions periodístiques i un advertiment de la pròpia Fiscalia 

van alertar que Flynn podria estar mentint, i que en les seves converses s'hauria 
parlat també sobre el maneig de les sancions imposades als oficials russos per 

l'administració Obama. Després de diverses jornades de versions 

contradictòries,Trump va acabar per destituir Flynn en base a un "problema de 

confiança". 
 

Preet Bharara. Fiscal del Districte Sud Nova York (13/08/09– 11/03/17) 

El 10 de març, el nou fiscal general, Jeff Sessions, va demanar per carta als fiscals 
de districte nomenats per Obama que renunciessin als seus llocs. Van ser en total 

46 els que van acabar sortint de l'administració, amb el cas paradigmàtic de Preet 

Bharara, que es va negar a enviar la seva carta de renúncia, i va assegurar haver 
estat acomiadat 22 hores després de negar-se a respondre una trucada telefònica 

del mateix president Trump. 

 

Katie Walsh. Subsecretària Gral. de la Casa Blanca (20/01/17– 30/03/17) 
La número dos dels ajudants de Trump va durar en el càrrec poc més de dos 

mesos. Walsh va sortir de la Casa Blanca després del fracàs de la primera proposta 

sanitària, que no va aconseguir el suport de les Cambres. 
 

James Comey. Director del FBI (04/09/13–09/05/17) 

Va ser en una trobada amb el president que Comey va registrar per escrit i en el 

qual Trump li demanava que "deixés" les investigacions sobre Flynn i la 
interferència russa, cosa què podria suposar una causa d'obstrucció a la justícia. 

 

D'aquí en endavant, Trump va traslladar als seus col·laboradors més pròxims la 
necessitat de trobar una raó per justificar la destitució de Comey. Això va succeir 

finalment el 9 de maig. Posteriorment, ha admès que la decisió va ser "personal" i 

que l‟hauria pres igualment si no hagués rebut la raó per destituir-lo. 

Actualment, Comey ja ha testificat tant al Congrés com al Senat per la interferència 

russa en les eleccions de novembre de 2016. 



The TRUMP IMPACT 2017 
 

 

 

69 
 

 

Walter Shaub. Dir. de l'oficina d'Ètica Govern. (09/01/13 – 19/07/17) 
Des que Trump va assumir la presidència, Shaub va expressar els seus dubtes 

sobre l'ètica empresarial del president i sobre la conveniència de traslladar els seus 

actius a un fons controlat pels seus fills. El director de l'oficina d'Ètica 
Governamental, nomenat per Obama el 2013, va acabar declarant que 

l'administració Trump estava "prop de ser una riota" i va presentar la seva dimissió. 

 

Siguin Spicer. Director de comunicació de la Casa Blanca (20/01/17 -

06/03/17 * 02/06/17– 21/07/17).  

Secretari de premsa de la Casa Blanca (20/01/17– 21/07/17) 

Realitzar la política comunicativa de la Casa Blanca és, probablement, un dels 

treballs més exigents del món. Si el “llogater” és Donald Trump, la tasca es torna 

impossible. Va assumir la direcció de comunicació de la Casa Blanca al gener i la va 

deixar el 6 de març de 2017 per centrar-se en la secretaria de premsa. 

Posteriorment, va tornar a compaginar els dos càrrecs fins que el 21 de juliol de 

2017 va presentar la seva dimissió per incompatibilitat. 

 

Michael Dubke. Dir. de Comunicació Casa Blanca (06/03/17–02/06/17) 

Va ser el substitut de Spicer quan aquest va deixar la direcció de comunicació per 

primera vegada. No va arribar als tres mesos en el càrrec. Era una persona que no 

havia participat directament en la campanya del President i que no comptava amb 

la confiança plena de Donald Trump. 

 

Reince Priebus. Cap de gabinet del President (20/01/17– 27/07/17) 

Ningú entra al despatx oval sense el permís o el coneixement d'aquest càrrec, i 

Priebus, es va prendre aquest treball de debò. Va arribar a esbroncar davant el 

president a un consultor de Seguretat Nacional que va accedir al despatx oval sense 

passar pel seu filtre. Va abandonar l'equip del President sota acusacions que el 

situaven en el centre de les filtracions d'informació a la premsa. 

 

Anthony Scaramucci. Dir. Comunicació Casa Blanca (25/07/17– 31/07/17) 

Tant Spicer com el mateix Priebus van traslladar al President Trump la seva 

"vehement" oposició a la contractació de Scaramucci. Només un dia després 

d'assumir el càrrec, el nou director de comunicació va concedir una entrevista a The 

New Yorker en la qual, entre altres coses, es referia a Priebus com "un filtrador" i 

"un puto paranoic esquizofrènic". L'endemà passat, Priebus renunciava al seu càrrec 

com a cap de gabinet i era substituït per John F. Kelly, la primera decisió va ser ... 

convèncer el president de la necessitat de prescindir d'Scaramucci. Només va durar 

sis dies al càrrec, el període més curt de la història d'aquest lloc. 
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APARTAT 5. VISIÓ PSICOLÒGICA 

En aquest apartat volem posar de relleu aquelles dades de caire més objectiu com són 

totes aquelles dades que fan referència a la Biografia de Clinton / Trump. Amb 

aquesta finalitat analitzem la seva vida personal, la carrera professional i la política.  

Perfil psicològic. Es presenten dades de tipus subjectiu, donat que, realment, tots 

aquests anàlisis han estat realitzats sense una interacció personal directa entre 

Donald Trump/ Hillary Clinton i qualsevol dels experts en la matèria. Així, valorem els 

trets característics de la seva personalitat, com a mínim la que mostra públicament.  

Destacable és la conclusió del professor de la Universitat d‟Oxford, Kevin Dutton, que 

realitza un estudi en el que determina el nivell de psicopatia d‟alguns personatges 

històrics rellevants (publicat en el seu llibre “La sabiduría de los psicópatas”).  

5.1. PERFIL DELS CANDIDATS.- BIOGRAFIA 

 

5.1.1 DONALD TRUMP 

5.1.1.1. Vida personal i familiar. Arrels i valors 

Donald John Trump, nascut a Nova York el catorze de Juny de l‟any 

1946, és un polifacètic presentador de televisió (showman), 

escriptor, empresari, polític i, sobre tot, “milionari”.És el quart de 

cinc germans: Fred, Jr. (mort), Robert S. Trump, Maryanne i 

Elizabeth. La seva germana gran, Maryanne Trump Barry, és jutge 

federal d'una cort d'apel·lacions. 

Tècnicament, Trump és fill d‟immigrants, Fred Trump (constructor d‟origen alemany) i 

Mary McLeod (mestressa de casa escocesa) però els seus orígens no són humils i la 

seva visió empresarial va estar avalada per la fortuna familiar.  

Nascut i criat en un barri del Borough novaiorquès de Queens (anomenat Jamaica), va 

anar al The Kew-Forest School a Forest Hills (Queens), al costat d'alguns de la seva 

germans. Als 13 anys, després de tenir problemes de conducta que van portar a la 

seva sortida de l'escola, els seus pares el van enviar a l'Acadèmia Militar de Nova York 

(NYMA) on es va graduar al 1964. 

Trump va anar a la Universitat de Fordham al Bronx durant dos anys, continuant els 

seus estudis a l'Escola de Negocis Wharton, perquè Wharton tenia un dels pocs 

programes d'estudi dedicats al sector immobiliari, on es va graduar el 1968 amb un 

Bachelor of Science en Economia i Antropologia. 

El 1977 Trump es va casar amb Ivana Zelníčková, amb qui va tenir tres fills: Donald, 

Jr. (31 de desembre de 1977), Ivanka (30 d'octubre 1981) i Eric (6 de gener de 

1984). El matrimoni es va divorciar en 1992. 
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El 1993 es va casar amb Marla Maples, amb qui va tenir una filla, Tiffany (13 

d'octubre de 1993). Es van divorciar el 8 de juny del 1999. 

El 22 de gener de 2005 es va casar amb Melania Knauss (nascuda a Eslovènia), a 

Palm Beach, Florida. Melània va tenir un fill anomenat Barron William Trump, el cinquè 

de Trump, el 20 de març del 2006. 

Trump té vuit néts: cinc del seu fill Donald Jr. (Kai Madison, Donald John III, Tristany 

Milos, Spencer Frederick i Chloe Sophia) i tres de la seva filla Ivanka (Arabella Rose, 

Joseph Frederick i Theodore James). 

Els seus tres primers fills (Ivanka, Eric i Donald 

Trump Jr) treballen a la Trump Organization. I 

encara que molts consideren que contractar als 

seus fills dins de les seves empresa pot ser 

negatiu pel negoci, Donald Trump considera als 

seus fills com les persones de major confiança, 

per la qual cosa els posiciona al capdavant de 

les seves empreses.  

Sobre la conversió de la seva filla Ivanka al judaisme va dir sentir-se orgullós: "No 

només tinc néts jueus, tinc una filla jueva i estic molt orgullós per això". 

Trump assegura que mai en la seva vida ha ingerit alcohol, cigarretes o altres drogues 

recreatives. S‟ha posat en evidència per la seva manca de transparència (cosa què 

dista, com a mínim aparentment, de l‟estil d‟altres Presidents). En aquest sentit, no fa 

pública la seva declaració de la renta, ni informa de qui entra o surt de la Casa Blanca. 

5.1.1.2. Carrera Empresarial. Interessos privats 

Va començar en l'empresa de béns arrels del seu pare Elizabeth Trump & 

Son.L‟objecte social d‟aquesta empresa era l‟arrendament d‟habitatge de classe mitja 

per  a Brooklyn, Queens i Staten Island. 

El 1971, es va instal·lar a Manhattan, on va participar en grans projectes immobiliaris 

i va usar una arquitectura vistosa per guanyar reconeixement entre el públic. Va fer 

plans per a adquirir i desenvolupar el "Penn Central" per 60 milions de dòlars. 

Després, amb l'ajuda d'una deducció fiscal de 40 anys del govern de Nova York, va 

treure de la fallida a l'Hotel Commodore del Grand Hyatt i va crear la Trump 

Organization. També va ser el fundador de l‟empresa d‟hotel i jocs d‟atzar Trump 

Entertaiment Resorts, que actualment és propietat de Carl Icahn (inversionista 

multimilionari que va fer una fortuna molt major que Trump de forma similar).  

Durant la seva carrera empresarial, Trump ha construït, renovat i gestionat 

nombroses torres d'oficines, hotels, casinos i camps de golf. Va posseir els concursos 

de bellesa Miss USA iMiss Univers des de 1996 fins al 2015, i ha prestat l'ús del seu 

nom a la marca de diversos productes. De 2004 a 2015, va participar a The 

Apprentice, un reality show de NBC.  
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La ciutat de Nova York tenia planejat construir el Centre de Convencions Jacob K. 

Javits en una propietat per la qual Trump tenia una opció de compra. Aquest va 

calcular que la seva companyia hauria pogut acabar el projecte per 110 milions de 

dòlars però la ciutat va rebutjar la seva oferta. 

El 1988, va adquirir el Taj Mahal Casino en una transacció amb Merv Griffin i Resorts 

International. Aquesta expansió, tant personal com comercial, va augmentar el seu 

deute considerablement. 

Cap a 1989, algunes males decisions comercials el van portar a la suspensió de 

pagaments. Trump va finançar la construcció d'un tercer casino, també anomenat Taj 

Mahal, sobretot amb “bons escombraries”. Encara que va reforçar els seus negocis 

amb préstecs addicionals i posposar el pagament d'interessos, cap a 1991, la creixent 

deute el va portar a la fallida comercial i gairebé a la personal. 

Els bancs i els propietaris de bons van perdre milions de dòlars, però van optar per 

reestructurar el deute per evitar perdre més diners en judicis. El Taj Mahal va sortir 

de la fallida el 5 d'octubre de 1991, amb Trump cedint el 50 per cent de la propietat 

en accions, als propietaris originals dels bons, a canvi de baixar les taxes d'interès 

dels préstecs i de més temps per cancel·lar el deute. 

A la fi dels anys 90 la seva situació financera va millorar. El 2001, va acabar la Trump 

World Tower, un edifici residencial de 72 pisos a prop de la Seu de l'Organització de 

les Nacions Unides. També, va començar a construir el Trump Place, un 

desenvolupament immobiliari amb diverses unitats al llarg del riu Hudson. Trump té 

propietats a la Trump International Hotel and Tower, un edifici de 44 pisos d'ús mixt 

(hotel i condomini) a Columbus Circle. Posseeix a més diversos centenars de milers de 

metres quadrats a Manhattan. 

Trump ha desenvolupat diversos projectes immobiliaris, com la Trump International 

Hotel and Tower d'Honolulu, Trump International Hotel and Tower de Chicago, Trump 

International Hotel and Tower de Toronto, i Trump Tower de Tampa. Mentrestant, va 

desenvolupar la Trump Towers Atlanta One en un mercat d'habitatge que té el segon 

major inventari d'aquest tipus de propietats sense vendre. 

En 2015, la Revista Forbes el va proclamar com la 324.ª persona més rica del món 

(113.ª en els Estats Units), amb un valor net de 4100 milions de dòlars. Al juny de 

2015, la revista Business Insider va publicar una declaració financera subministrada 

pel mateix Trump, amb data del 30 de juny de 2014. Segons el balanç seu patrimoni 

net és de 8700 milions de dòlars. D‟aquesta quantitat 3300 milions de dòlars 

corresponen a “Negocis de llicències de béns arrels, marques i desenvolupament basat 

en marques”, cosa què equival a dir que Trump valora el seu “caràcter / marca” en 

3300 milions de dòlars.  

Cal dir que Trump va heretar el negoci del seu pare però van ser les seves atrevides 

decisions les que van fer créixer l‟empresa, ubicant la fortuna de Trump entre les més 

importants del món.  
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5.1.1.3. Carrera Política  

Trump va buscar la nominació presidencial del Partit Reformista en l‟any 2000, però 

es va retirar abans que comencés la votació. Malgrat va considerar postular pel  

càrrec com republicà per a les eleccions de 2012, finalment va decidir no fer-ho.  

Al juny de 2015, va anunciar la seva candidatura per a les eleccions de 2016, i es va 

convertir ràpidament en el favorit entre els disset candidats a les primàries 

republicanes. Els seus rivals vam retirar la seva candidatura després de les primàries 

(i altres abans d‟arribar al terme d‟aquestes) i al juliol va ser nominat formalment en 

la Convenció Republicana juntament amb Mike Pence com el seu company de fórmula.  

La campanyava rebre cobertura mediàtica sense precedents, a nivell nacional i 

internacional.  

Moltes de les seves declaracions en entrevistes, xarxes socials i manifestacions de la 

campanya eren polèmiques o falses. Trump juga amb “hipèrbole” com una “forma 

innocent d‟exagerar i una forma molt efectiva de promició”, tal com manifesta a les 

seves pròpies memòries .... “Juga amb las fantasies de la gent”. 

Any 2011 

Un informe del Center for Responsive Politics va mostrar que durant dues dècades 

d'eleccions als Estats Units, Trump va contribuir a les candidatures tant de candidats 

republicans com demòcrates. 

En el mes d‟abril, va posar en dubte la nacionalitat del president demòcrata, Barack 

Obama. També va qüestionar que les seves notes fossin prou bones per entrar a la 

Harvard Law School. El 25 d'abril Trump va encapçalar una campanya perquè Obama 

acabés el debat sobre la seva ciutadania publicant el seu certificat de naixement en la 

seva integritat. L'endemà passat, Obama va fer un pronunciament oficial i va incloure 

el requerit document. Trump va presumir del fet en una conferència de premsa. 

Mentre s'especulava amb una candidatura republicana seva a les eleccions de 2012, 

una enquesta del Wall Street Journal / NBC News de març de 2011 el va posar com a 

líder, i un punt fins i tot per sobre del ex governador de Massachusetts, Mitt 

Romney.Una enquesta realitzada per la revista Newsweek al febrer de 2011 el va 

mostrar a pocs punts de Barack Obama, amb molts votants sense decidir-se a les 

eleccions presidencials de 2012. 

Una enquesta del Public Policy Polling publicada a l'abril de 2011 li donava nou punts 

d'avantatge en una eventual candidatura republicana. Alguns mitjans van entendre 

aquests projectes com una estratègia promocional per al seu xou The Apprentice. 

El 16 de maig de 2011, va anunciar que no llançaria la seva candidatura a les 

eleccions de 2012. 
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Any 2013 

Al gener de 2013, Trump va publicar un vídeo donant suport al primer ministre 

d'Israel, Benjamin Netanyahu, durant les eleccions parlamentàries d'aquest any, i va 

dir que "un primer ministre fort és un Israel fort". 

Va ser un orador central en la Conservative Political Action Conference. El públic va 

ser escàs. Trump va gastar més d'un milió de dòlars per explorar una eventual 

candidatura presidencial. 

A l'octubre, els republicans de Nova York van posar a circular un document que 

suggeria que es llançaria com a candidat a governador de l'estat en 2014 contra 

Andrew Cuomo, demòcrata.Trump va dir que, tot i que Nova York tenia problemes i 

els impostos eren massa alts, no estava interessat a ser candidat a governador.  

Any 2015 .- Precandidatura a les eleccions presidencials.  

Al febrer va decidir no renovar el seu contracte de The Apprentice, el que va generar 

especulacions sobre una eventual candidatura presidencial.Va rebre el premi Liberty 

Award a la Algemeiner Jewish 100 Gala per la seva contribució a les relacions 

binacionals. Trump va dir: "Tinc molts amics a Israel". 

El 16 de juny de 2015, a la ciutat nord-americana de Nova York, Trump va anunciar la 

seva precandidatura per a les eleccions de 2016 pel Partit Republicà, sota l'eslògan 

"We are going to make our country great again" (fem el nostre país gran de 

nou). En la seva presentació, Trump va criticar l'avanç de Xina en l'economia mundial 

i també la presència d'immigrants mexicans als Estats Units.Aquest va ser un discurs 

ple de controvèrsia ja que va fer comentaris despectius cap a Mèxic, catalogant els 

immigrants mexicans il·legals com "corruptes, delinqüents i violadors", indicant a més 

el seu desig de construir un mur entre les fronteres d'Estats Units i Mèxic, que hauria 

de ser pagat per Mèxic. Aquestes declaracions van causar l'enuig de la comunitat 

llatina dels Estats Units i van fer que diverses empreses (com NBC, Macy 's, i 

Univisión) tallessin relacions comercials amb Trump. 

En el primer debat dels precandidats republicans a la presidència dels Estats Units 

organitzat i transmès per la cadena nord-americana FOX News el 7 de desembre de 

2015, el precandidat Donald Trump va mantenir una postura que va ser objecte d'una 

gran polèmica. Va destacar que el sistema polític del seu país es troba 

presumptament «trencat» i que «ell i els Estats Unitsno tenen temps de ser 

políticament correctes», argument sustentat en què el país ha perdut protagonisme i 

competitivitat en l'escenari global. També va destacar que no descartaria la 

possibilitat de ser un candidat independent a la presidència del referit país si no 

arribés a ser nominat formalment com "Candidat Presidencial pel Partit Republicà" la 

qual cosa va ser objecte de crítiques dins de les files d'aquest partit. 

El ministre de l'interior d'Israel, Aryeh Dery, va expressar que l'assumpció de Trump 

com a president significaria l'ocàs i final del moviment jueu conservador i el judaisme 

reformista. Les manifestacions de Trump sobre no permetre l'entrada de musulmans 

als EUU van ser repudiades pel govern israelià per no respectar la llibertat religiosa. 
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Als Estats Units, la Lliga Antidifamació, el Comitè Jueu Nord-americana, la Conference 

of Presidents of Major American Jewish Organizations, el rabí Shalom Baum (president 

del Rabbinical Council of America), l'Assemblea Rabínica del moviment conservador, el 

Religious Action Center of Reform Judaism , la Reconstructionist Rabbinical Association 

i el National Jewish Democratic Council van repudiar les dites de Trump per 

considerar-les discriminatòries i contràries a l'esperit i els valors de la seva nació. 

Any 2016.- Candidatura presidencial  

La campanya presidencial de Trump va estar marcada per protestes i hostilitat dels 

seus adversaris. Diversos dels actes de la campanya de Trump van estar acompanyats 

per incidents de violència, sent el més important el que va ocórrer a Chicago, on 

partidaris i detractors es van enfrontar violentament després que la trobada es 

cancel·lés per mesures de seguretat. 

Trump va aconseguir vèncer en les eleccions primàries després de la retirada de tots 

els seus adversaris, i es va convertir oficialment en candidat a la presidència en la 

Convenció Nacional Republicana celebrada entre el 18 i el 21 de juliol del 2016. 

Trump va guanyar les eleccions generals del 8 de 

novembre de 2016 (amb 289 vots) contra la rival 

demòcrata Hillary Clinton (amb 218 vots), i va 

accedir al càrrec el 20 de gener de 2017 a l'edat 

de 70 anys, 7 mesos i 6 dies, el que el situa com 

la persona amb més edat en assumir la 

presidència; així mateix és la persona amb major 

riquesa en assumir aquest càrrec, la primera 

sense servei militar ni càrrec polític exercit anteriorment, i la cinquena en haver 

perdut l'elecció per vot popular. 

Durant les eleccions presidencials dels Estats Units de 2016, els mitjans de 

comunicació d'Israel van manifestar la seva preocupació que Trump resultés 

vencedor. La premsa israeliana el va descriure com el pitjor candidat de la història; 

antidemocràtic, racista, misogin i xenòfob, assenyalant que, segons les ambaixades 

israelianes, Trump no tenia una política coherent en relació al conflicte àrab-israelià. 

Els diaris van descriure el seu triomf com una victòria de l'antisemitisme. 

La plataforma de Trump advoca per la re- negociació de les relacions amb Xina i els 

acords de lliure comerç (com el TLCAN), l'aplicació de les lleis d'immigració i la 

construcció d'un nou mur al llarg de la frontera amb Mèxic. Defensa obtenir la 

independència energètica mentre s'oposa a les regulacions del canvi climàtic (Pla 

d'Energia Neta i l'Acord de París), la reforma dels assumptes dels veterans i la 

substitució de la Llei de Protecció al Pacient i Cura de Salut Assequible. Alhora vol 

reduir impostos en general i imposar aranzels a les importacions a empreses Offshore 

(empreses que es creen en paradisos fiscals). Una política exterior no 

intervencionista, incrementant la despesa militar, les «investigacions extremes» sobre 

immigrants musulmans per evitar el terrorisme islàmic, i una acció militar agressiva 

contra ISIS. 
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5.1.1.4. Origen de la seva fama 

El seu talent empresarial, el seu caràcter, els seus múltiples i 

polèmics matrimonis, així com la seva participació voluntària en el 

món de l‟espectacle, han fet que sigui impossible que no es parli 

de Donald Trump. Malgrat l‟anterior,  punt d‟inflexió de la seva 

fama es remunta l‟any 1987 (amb 40 anys) quan va oferir al 

periodista Tony Schwartz 250.000 dòlars i la meitat dels royalties 

per compartir l‟autoria de les seves memòries. Tony Schwartz va 

redactar un Best Seller titulat "Trump, the art of the deal" 

(L‟art dels negocis), el qual es va mantenir com a Best Seller 

durant 48 setmanes amb més d'un milió de còpies venudes. 

El que Schwartz va creure que simplement seria una oportunitat econòmica per a ell i 

una eina més d'autopromoció per a l'empresari, va esdevenir el text fundacional del 

mite de Trump. Va ser ell qui va fabricar la idea de fortuna, èxit i aguda visió per als 

negocis que avui s'associen a nivell internacional a la marca Trump.L'escriptor es va 

passar 18 mesos amb Trump per redactar el llibre i gran part s'ho va passar a les 

oficines del magnat (a les oficines de Nova York), on escoltava les seves converses 

telefòniques, viatjant en el seu helicòpter i passant caps de setmana sencers al costat 

de ell i la seva família a l'apartament ubicat al cim de la Trump Tower. Més tard 

Trump es va autoproclamar l'escriptor del llibre, tot i que els contractes editorials 

asseguren que va ser Tony Schwartz, sens dubte, qui el va escriure. 

Avui en dia, Tony Schwartz no podria estar més penedit del que va escriure. "Li vaig 

posar llapis de llavis a un porc", dir en una entrevista per a la revista New Yorker, en 

la qual va donar la seva visió sobre qui, en aquest moment, era candidat republicà a 

la presidència dels EUA.També va decidir fer una campanya activa en contra de la 

candidatura de Trump a les eleccions presidencials, provocant un enrenou mediàtic 

considerable. 

5.1.1.5. Claus del seu èxit electoral 

Allò que inicialment semblava l‟excentricitat d‟un peculiar milionari, es va convertir en 

realitat, malgrat ningú (tampoc les estadístiques) vaticinava que arribés a aconseguir-

ho. Trump ha superat totes les expectatives !! Les claus són les següents:  

1. Un relat simple i poderós enfront d'un altre desdibuixat. Donald Trump ha 

sabut llegir molt bé què li preocupava a la societat nord-americana i li ha ofert un 

missatge amb el qual identificar-se. Per contra, Hillary Clinton no tenia una narrativa 

il·lusionant i enèrgica, més enllà de continuar amb la tasca de Barack Obama, no 

permetre que Trump fos president o ser la primera dona elegida presidenta. 

2. Abanderar el vot antiestablishment. Trump, tot i ser multimilionari, és un 

'outsider' de la política, sense cap tipus d'experiència en gestió pública ni política. A 

més, Trump ha lluitat contra tots (el seu propi partit – demòcrata-, els mitjans de 

comunicació i els seus analistes, les enquestes, el món de l'espectacle i de l'esport, les 

borses internacionals ...), cosa què l‟ha beneficiat reforçant la seva imatge de 

candidat aliè al sistema. 
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3. Vot reactiu. Davant dos candidats impopulars, aquesta ha estat la campanya del 

mal menor, de l'elecció entre un candidat dolent i un altre pitjor. No es pot 

menysprear moralment o ridiculitzar els votants del teu adversari ja que els estaràs 

mobilitzant contra tu automàticament. S'ha parlat molt durant la campanya que els 

votants de Trump eren els blancs sense ingressos ni estudis de zones rurals enfront 

del cosmopolitisme de l'electorat de Hillary. Després hem vist que això no ha estat 

així, però l'orgull ferit de la classe treballadora nord-americana ja estava fet i va 

reforçar a Trump. 

4. Campanya de la por. Aquesta ha estat una campanya marcada pel menyspreu, la 

desconfiança i la incertesa. Sens dubte, una de les campanyes més negatives que es 

recorden on hi ha hagut molt de joc brut. Però en aquest tipus de campanyes qui més 

ha de perdre és el candidat racional, ja que les seves propostes queden tapades pel 

soroll i la intoxicació rival (millor insultar que argumentar). 

5. El mite del finançament. Donald Trump, amb una despesa en la campanya de 

700 milions de dòlars, s'ha imposat a Hillary que s'ha gastat 1.100 milions. Tot i que 

cal matisar aquest punt ja que la principal inversió es produeix en anuncis de televisió 

i aquí Trump ha jugat brillantment.  

6. El paper dels mitjans de comunicació. Trump, gràcies als seus altisonants, 

insultants i controvertides declaracions, estava constantment apareixent en televisió. I 

després els seus missatges eren reproduïts en les xarxes socials i difosos 

(gratuïtament) per altres mitjans, de manera que arribava més i millor als votants. 

7. L'abstenció de les minories. L'altre mite que ha caigut en aquestes eleccions és 

el que sense el suport de les minories, ja siguin hispans o afroamericans, es pot 

arribar a la Casa Blanca. 

8. El vot ocult. Després dels errors de les enquestes en les eleccions del Regne Unit, 

el referèndum del Brexit o dels acords de pau a Colòmbia, els sondejos tampoc han 

encertat el resultat. És cert que no es tracta d'una única elecció sinó de votacions en 

50 estats (més Washington DC) i majoritàriament han previst els resultats, però 

precisament on més falta feia que llancessin llum no han sabut detectar el vot ocult, 

l'espiral del silenci i vot final dels indecisos.  

9. La mala estratègia de comunicació de Hillary Clinton. Hillary ha comès errors 

greus en la seva campanya com ocultar la seva malaltia i no saber gestionar una 

resposta ràpida i convincent, deixar-se marcar l'agenda Trump i no liderar els temes 

que preocupaven als nord-americans. Trump, amb les seves mentides i amb els seus 

insults, ha estat més eficaç mostrant-se com un líder fort, sense pèls a la llengua, 

encarnant l'èpica del guanyador i lluitador contra tots. 

10. Triomf del vot passional. Barack Obama va triomfar perquè tenia carisma, va 

saber emocionar l'electorat i va simpatitzar amb ell basant el seu discurs en la il·lusió i 

l'esperança. En aquestes eleccions l'únic que ha sabut connectar emocionalment amb 

l'electorat ha estat Donald Trump. Hillary Clinton s'ha mostrat com la millor candidata 

possible, la més formada i amb experiència, però freda i incapaç d'aixecar cap passió. 
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5.1.2. HILLARY CLINTON 

5.1.2.1. Vida personal i familiar. Arrels i valors 

Hillary Diane Rodham Clinton, més coneguda com Hillary Clinton,va 

néixer a Chicago (Illinois) el 26 d'octubre de l'any 1947 i criada 

criada al suburbi de Park Ridge (Chicago) des de que tenia pocs 

anys.Filla de Hugh i Dorothy Rodham que tenien una petita 

empresa de productes tèxtils, era la més gran de tres germans. Va 

cursar educació primària i secundària a la Wellesley Collage de la 

seva ciutat natal, on va cridar l‟atenció pel seu brillant expedient 

acadèmic i per la seva participació en representació de l‟alumnat.  

Clinton es va graduar del Wellesley College el 1969 i va obtenir el seu títol de la 

Facultat de Dret de Yale (New Haven, Connecticut) en 1973. En aquella època torna a 

destacar per portar la direcció d‟una de les revistes de la Universitat i té el seu primer 

encontre amb Bill Clinton, que en 1975 es convertiria en el seu marit. En 1974 es 

gradua com a Doctora en Dret.  

Es va mudar a Arkansas i es va casar amb Bill Clinton el 1975 en una cerimònia 

modesta i discreta que va celebrar al saló de casa seva quan encara eren professors i 

acabaven d‟entrar en el món de la política (el seu marit). La seva única filla (Chelsea) 

va néixer l‟any 1980.  

5.1.2.2. Carrera Empresarial. Interessos privats 

Una vegada graduada com a Doctora en Dret (1974) va començar a treballar per la 

Children‟s Defense Found (Cambridge), dedicant gran part de la seva activitat a feines 

de recolzament i millora de la qualitat de vida de la infància. Va esdevenir la primera 

dona ascendida al Consell de direcció de la seva firma, a Arkansas.També va ingressar 

en el consell directiu de la companyia de distribució Wal-Mart, compaginant aquestes 

responsabilitats amb altres activitats empresarials. Es va traslladar a Arkansas per 

recolzar la carrera política que el seu marit Bill Clinton començava a forjar-se i va 

impartir classes de dret a la universitat estatal.Un dels capítols més destacats de la 

seva carrera legal va ser que va participar (1974) en l‟equip d‟advocats que va 

investigar Nixon (aleshores President dels EEUU) que estava sent investigat i 

enjudiciat políticament. Aquesta investigació va ser l‟element fonamental  de la seva 

dimissió (el primer President en abandonar el mandat).  

L‟any 1977, Hillary va cofundar Defensors per a Infants i Famílies de Arkansas, una 

organització sense ànim de lucre.L‟any 1978 Bill Clinton és escollit Governador 

d‟Arkansas i Hillary va ser designada per l‟ aleshores president dels Estats Units 

(Jimmy Carter) com a membre legal de la Legal Service Corporation (organisme 

lucratiu creat pel Congrés per assegurar a tots els ciutadans l‟assistència legal). Va 

arribar a ser la primera sòcia dona al Rose Law Firm l'any següent. Els mitjans de 

comunicació en els anys 1975, 1979, 1988 i 1991 van destacar la brillant carrera 

professional de Hillary Clinton, destacant-la entre els advocats més influents del país.  
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Com a “primera dama d'Arkansas”, va combinar les seves activitats laborals amb el 

recolzament a diverses organitzacions relacionades amb la infància : va dirigir un grup 

de treball per ajudar a la reforma de les escoles públiques d'aquest estat, va ser 

Presidenta del Comitè Educatiu d‟Arkansas, va participar en tasques assistencials a 

l‟Arkansas Children‟s Hospital i va cofundar el Servei Públic d‟Assistència Legal per a 

famílies i nenes.   

5.1.2.3. Carrera Política  

Malgrat no fer-ho d‟una manera directa, cal considerar que Hillary Clinton comença la 

seva carrera política, i per tant, a ser un personatge polític públic, des del moment 

que el seu marit es escollit Governador d‟Arkansas i ella agafa major protagonisme 

com a “primera dama d‟Arkansas”. Aquest protagonisme es torna major a la 

campanya de les eleccions presidencials del 3 de novembre de 1992 que portarien al 

seu marit a la Casa Banca i en les que Hillary Clinton ostentaria un paper rellevant. Ja 

aleshores van sortir rumors d‟infidelitat quan la cantant Jennifer Flowers va assegurar 

haver tingut relacions amb Bill Clinton durant 12 anys. Hillary va fer unes  

declaracions públiques recolzant al seu marit i reafirmant-se com a matrimoni amb les 

que es va guanyar la simpatia de les dones americanes, originant un nou reclam al 

vot: “Voteu al marit de Hillary”. La victòria del seu marit (demòcrata) la va convertir 

en primera dama dels Estats Units. El 20 de gener de 1992, després de la toma de 

possessió de Bill Clinton com el President 42 dels EEUU, es va traslladar a la Casa 

Blanca a viure. 

Hillary va representar el sector més avançat i va trencar amb l‟arquetip tradicional. És 

una dona forta que no tolera intromissions a la seva vida privada, protagonitzant 

enfrontaments amb periodistes i guanyant-se ser criticada per aquells que defenien un 

paper més tradicional de la primera dama.  

El President Clinton la va escollir per dirigir una Comissió especial sobre la Reforma de 

la Sanitat, sent aquest el sector més innovador durant el primer any de Bill Clinton en 

el càrrec. Malgrat l‟anterior, en 1994 quan passava un any des de que la Comissió va 

presentar el seu informe, es va anunciar que no es podia acordar cap proposta sobre 

sanitat i l‟informe es va arxivar. Després d‟aquest important contratemps, Hillary va 

decidir ocupar un paper sense transcendència pública. 

L‟any 1996 Bill Clinton és escollit President dels EEUU i Hillary va aprendre a oferir 

una imatge més submisa per “encaixar” en el paper de “primera dama dels EEUU”. En 

l‟any 1998 esclata l‟escàndol “Lewinski”, posant en risc la segona presidència del seu 

marit.Hillary va enfrontar-se a un dels pitjors moments de la seva vida pública i 

privada. Bill Clinton negava en una primera compareixença qualsevol relació amb la 

jove becària. Va ser acusar de perjuri i obstrucció a la justícia i finalment va 

reconèixer davant el “Gran jurat” (que tenia nombroses proves) que havia intentat 

amagar aquesta relació per salvaguardar la seva imatge pública, així com el seu 

matrimoni. Hillary, sota investigació pública, va ser obligada a emetre un comunicat 

en el qual reafirmava el seu compromís amb el seu matrimoni. Gran part de la 

societat va recolzar a Hillary i va passar de cop a primera línia acompanyant al seu 

marit durant la votació del Senat que valorava la seva destitució.  
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Hillary va ser triada en 2000 com la primera donasenadora de Nova York, sent 

reelegida en el càrrec en 2006. Sent candidata a la presidència el 2008, Hillary Clinton 

va guanyar més primàries i delegats que cap altra candidata dona, però va perdre la 

nominació demòcrata davant Barack Obama. Aquest la va escollir per desenvolupar el 

càrrec de Secretària d‟Estat. En aquest càrrec (2009-2013), Clinton va estar al 

capdavant de la resposta nord-americana a la Primavera Àrab, recolzant la intervenció 

militar a Líbia. Va ajudar a organitzar un aïllament diplomàtic i un règim de sancions 

internacionals contra l'Iran, en un esforç per forçar la reducció del programa nuclear 

d'aquest país; conduint finalment a l'acord multinacional per al Pla d'Acció Integral 

Conjunt en 2015. Després de deixar el càrrec (un cop finalitzat el primer mandat d‟ 

Obama), va escriure el seu cinquè llibre i va brindar conferències i discursos. 

Any 2016.- Candidatura presidencial  

Clinton va emprendre una segona candidatura a la presidència en 2016, rebent el 

major nombre de vots i delegats demòcrates. Va acceptar oficialment la nominació del 

seu partit per ser la candidata demòcrata a la Presidència dels Estats Units el 28 de 

juliol de 2016, al costat del seu company de fórmula a la vicepresidència, el senador 

Tim Kaine. Es va convertir en la primera dona candidata a ser nominada a la 

presidència per un partit polític important en la història nord-americana. Tot i guanyar 

el vot popular a nivell nacional, Clinton va perdre el col·legi electoral i la presidència 

davant el seu rival republicà, Donald Trump. Després de la seva derrota, el 2017 va 

decidir retirar-se de la vida pública per enfocar-se en el seu rol com a "ciutadana 

activista". 

A continuació la cronologia política de Clinton:  

Any 1983-1992 Hillary era encara primera dama d‟Arkansas quan va impulsar un 

programa que donava recursos a pares amb baixos ingressos per afavorir l‟educació 

dels nens abans d‟arribar a l‟escola infantil. 

Any 1992 Durant l'Administració de Bill Clinton, Hillary va pressionar per avançar la 

creació d'una assegurança mèdica de menors d'edat. Segons la seva campanya, avui 

8 milions de nens estan protegits gràcies al Children 's Health Insurance Program. Va 

ser el seu únic assoliment en matèria de salut després de fracassar la reforma 

sanitària que va promoure des de la Casa Blanca. 

Any 1995 Com a primera dama nord-americana, Clinton va defensar en un famós 

discurs a Pequín que "els drets de les dones són drets humans" i, posteriorment,  ha 

pressionat perquè el Consell de Seguretat de Nacions Unides aprovi una resolució per 

combatre la violència sexual contra les dones i nenes. 

Any 1996 Va promoure la reforma del sistema judicial que va endurir les penes per 

possessió de drogues durant la Administració del seu marit, Bill Clinton. 

Any 2000 La demòcrata demostra que no vol abandonar la política immediatament 

després de deixar la Casa Blanca amb el seu marit. Nova York és la seva següent 

parada. El 7 de novembre de l'any 2000 va guanyar les eleccions i el 3 de gener del 

2001 va jurar el seu càrrec com a senadora de Nova York. 
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Any 2001 Clinton era senadora per Nova York quan la ciutat va patir el pitjor atac 

terrorista de la seva història el 11 de setembre del 2001. Avui presumeix d'haver 

complert un paper clau en les ajudes als efectius d'emergències que van treballar en 

la resposta als atemptats.Durant la seva etapa com a senadora, Clinton va formar 

part del Comitè de Serveis Armats. Entre 2001 i 2006 va votar a favor de la Patriot 

Act que va limitar les llibertats civils en matèria de privacitat i endurir les lleis 

d'immigració, dins el marc de la lluita contra el terrorisme. Aquest any també va 

donar suport a la intervenció militar a l'Afganistan. 

Any 2002 El 2002 dóna suport a la resolució de guerra d‟Iraq, sota el mandat de 

George W. Bush, tot i que es va oposar a l' increment del nombre de tropes d‟ Iraq el 

2007, just abans de presentar la seva candidatura a la presidència.  

Any 2008 Clinton anuncia la seva candidatura a la nominació pel Partit Demòcrata a 

la presidència dels Estats Units. Unes duríssimes primàries l'enfronten a Barack 

Obama, contra el que acaba perdent. La candidata demòcrata reconeix la derrota i, 

després de diversos dies d'espera, decideix donar el seu suport oficialment a Obama, 

el qual acaba amb la presidència. 

Any 2009 El president Obama sorprèn a Clinton amb l'oferta que ocupi el càrrec de 

Secretària d'Estat. En acceptar es converteix en la tercera dona que lidera la 

diplomàcia nord-americana. La seva arribada al Departament representa un gir en les 

relacions exteriors nord-americanes, amb una estratègia de lideratge a través de la 

col·laboració i impulsant nous pactes amb nacions com Cuba o Iran. 

Any 2010 Clinton va fracassar en el seu primer intent de reformar el sistema sanitari 

quan era “primera dama” i en 2010 es va unir a Obama en les celebracions d‟allò 

atansat amb l‟Obamacare”. 

Any 2011 El dia 2 de maig de l'2011 EUA llanço l'operació per matar el líder d‟Al 

Qaeda (Osama Bin Laden) a Abbottabad, Pakistan. Clinton ocupava el càrrec de 

Secretària d'Estat en aquest moment. 

Any 2012El dia 11 de setembre de 2012 és va realitzar un assalt coordinat a 

l'ambaixada dels EUA a la ciutat Líbia acaba amb la vida de quatre persones, inclòs 

l'ambaixador nord-americà Chris Stevens. 

Any 2013La secretària d'Estat testifica davant un comitè del Congrés per detallar  

què ha passat a Bengasi i la resposta de l'Administració Obama. En un tens intercanvi 

amb els senadors, Clinton assumeix tota la responsabilitat pels atacs. La polèmica per 

l'atac a Bengasi s'estendrà durant més de tres anys, convertint-se en un dels 

principals obstacles a la seva candidatura a la Casa Blanca.Hillary Clinton deixa el seu 

càrrec sense aclarir el seu futur al febrer de 2013.Clinton anuncia el seu suport al 

matrimoni igualitari al març de 2013. Poc després de deixar el Departament d'Estat, 

anuncia un canvi de postura respecte al dret al matrimoni per a parelles del mateix 

sexe. S'havia oposat fins llavors, tot i que va arribar a votar dues vegades (2004 i 

2006) en contra de la llei federal que pretenia prohibir a tot el país. Al Departament 

d'Estat també va ampliar els beneficis als quals tenien accés les parelles.  
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Any 2014El dia 10 de juny Clinton entra en campanya. 

Any 2015Hillary Clinton anuncia que serà candidata a la presidència el 10 d'Abril.Als 

seus 67 anys aspira a succeir Obama a la Casa Blanca. L'exsenadora intenta un canvi 

d'imatge que l'acosti als votants en la campanya. El 22 d'octubre Clinton compareix 

11 hores al Congrés sobre l'atac a Bengasi. En la seva declaració, l‟execratòria d'Estat 

assumeix tota la responsabilitat pel que ha passat. 

Any 2016El 25 de maig Clinton admet el seu error en incomplir les normes en usar 

un correu electrònic privat.Una auditoria del Departament d'Estat conclou que la 

candidata demòcrata va ignorar les mesures de seguretat per simple comoditat. 

Hillary Clinton aconsegueix els delegats per ser candidata el dia 7 de juny. Té 2.383 

vots compromesos un dia abans de les últimes votacions de les primàries i supera així 

el nombre de delegats que necessita per segellar la seva nominació. El 9 de juny 

Barack Obama anuncia el seu suport a Hillary Clinton. El president afirma en un vídeo 

que farà tot el possible per aconseguir l'elecció de la candidata demòcrata.Finalment, 

el dia 28 de juny, l'informe final sobre l'atac al consolat dels EUA a Bengasi exculpa 

Hillary Clinton.La investigació liderada pels republicans atribueix les conseqüències de 

l'atac a la lenta resposta militar a Líbia.  

L'FBI decideix que no es presentin càrrecs contra Hillary Clinton pel cas dels correus el 

dia 5 de juliol.El dia 8 de novembre perd les eleccions contra el rival republicà Trump.  

5.1.2.4. Origen de la seva fama 

Hillary Clinton va formar part obligada de la vida pública a conseqüència de l‟entrada a 

la vida política del seu marit Bill Clinton com a governador Arkansas. S‟ha escrit molt 

sobre “els Clinton” i existeixen diverses biografies autoritzades i no autoritzades  

realitzades per periodistes,comentaristes polítics, ex amants, etc.  

Durant la campanya del 1992 a la presidència dels EEUU i el primer any d‟aquest 

coma  President, Hillary es va presentar a si mateixa com una professional d‟èxit, una 

companya “de feina” del seu marit que vivia en condicions d‟igualtat, amb profunds 

interessos i sòlides conviccions sobre els problemes socials dels nord-americans. En 

tot moment, des de l‟escola, passant per la universitat i tota la seva vida professional, 

ha estat una líder i una persona conscienciada i preocupada per les persones que han 

tingut les mateixes oportunitats que ella, el racisme i les relacions familiars. La seva 

trajectòria professional com advocada va estar moltes vegades públicament 

destacada, adquirint un reconeixement propi.  

Després de quasi arribar a la cima del poder a Washington, Hillary Clinton intenta re 

definir la seva imatge i rol d‟influència. Va declarar després de 5 mesos de silenci 

(després del fracàs a les eleccions) a la CNN: “estic de tornada com una ciutadana 

activa i part de la resistència”. Encara que el seu rol està per definir, ha tingut temps 

de re composar -se i de pensar quin serà el següent pas a la seva carrera professional 
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5.1.2.5. Claus del seu fracàs electoral 

El partit demòcrata i els analistes es passaran anys intentant buscar raons racionals 

per justificar la realitat del vot ocult que va fer que Hillary Clinton (demòcrata) perdés 

les eleccions contra un candidat tan impopular i polèmic com Donald Trump. A 

continuació podem veure algunes de les claus que ho van ocasionar:  

L'economia: Obama va ajudar a rescatar Estats Units de la crisi financer amb 

períodes de creixement de l‟ocupació. Desafortunadament per a Clinton, molts nord-

americans no són tan optimistes ja que aquest procés ha comportat una necessària 

decadència de les condicions salarials. Els salaris estancats i les desigualtats 

desorbitades són símptomes del malestar dels votants. Trump els va fer creure que 

això està causat per acords comercials dolents i una economia falsejada.Tot i haver 

estat ajudada per Sanders en aquesta direcció durant les primàries demòcrates, 

Clinton mai va trobar la resposta adequada. El seu sobtat canvi d'opinió va sonar poc 

convincent, en el millor dels casos, i profundament cínic, en el pitjor. Posteriorment, 

els correus electrònics filtrats ho van corroborar.Tampoc el socialisme de Trump va 

oferir moltes alternatives coherents, però el resultat va ser que Clinton no va 

aconseguir articular una defensa convincent del capitalisme nord-americà modern. 

Confiança: Els nord-americans van deixar de confiar en una candidata que 

pronunciava discursos pagats per Goldman Sachs (un dels grups de banca i inversió 

més gran del món) i que utilitzava la seva fundació per teixir una fosca xarxa de 

contactes. El fet que Hillary s'enfrontés fins a dos dies abans de les eleccions a 

l'amenaça que es presentessin càrrecs en contra seu per haver vulnerat la normativa 

relativa a la seguretat de les comunicacions virtuals dels alts càrrecsva danyar als 

Clinton, en gran part perquè va reforçar la noció que “els Clinton” creuen que estan 

per sobre de la llei. 

Missatges sense contingut: Clinton va fer campanya al voltant de la seva persona, 

cosa què també va propiciar la derrota. La campanya ha girat al voltant del missatge 

que ella era la candidata millor preparada pel càrrec. Encara que això era veritat, i 

més si es compara la seva trajectòria amb la inexperiència política de Trump, el 

problema és que aquest missatge va eclipsar idees i projectes que eren molt 

importants.Podria haver abordat milers de temes que eren rellevants pels ciutadans 

(sistema sanitari, mesures per mitigar el deute dels estudiants universitaris, etc.). 

Sondejos erronis: Sens dubte, en el moment de buscar culpables, cal assenyalar els 

sondejos. Alguns, com la pàgina web FiveThirtyEight, de Nate Silver, han assenyalat 

la possibilitat que els estats que tenen un vot fluctuant poguessin fer decantar la 

balança cap a Trump, però fins i tot en aquest cas i en la vigília de les eleccions es va 

considerar que les possibilitats de Trump per guanyar eren de menys del 30%.En els 

últims temps, aquests mètodes estadístics del segle XX han estat incapaços de 

preveure els resultats d'eleccions que s'han celebrat per tot el món.Sens dubte, un 

altre dels principals errors ha estat l'anàlisi de vot en funció de les estadístiques 

demogràfiques. Trump se situa a l'esquerra de Clinton en algunes qüestions i intenta 

atraure un creixent grup de votants que ja no s'identifica amb cap partit. No obstant 

això, els analistes estaven convençuts que si els demòcrates que estan registrats com 

a tals votaven per anticipat, o deien que votarien Clinton, aquests ho complirien.  
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5.2. PERFIL PSICOLÒGIC 

En sociologia i en psicologia existeixen evidències que la personalitat dels candidats i 

la seva estètica tenen un gran pes en el suport que recullen entre els electors, de 

vegades sent això més important que les seves propostes. 

5.2.1. DONALD TRUMP 

El que transmeten líders amb una personalitat tan marcada com Trump, pot arribar a 

eclipsar els plantejaments racionals del seu programa polític.  

Analitzem, doncs, els principals trets de personalitat de Donald Trump que l'han 

catapultat a la presidència. 

La faceta narcisista de Trump 

Donald Trump presenta uns trets narcisistes molt marcats. El que caracteritza a les 

persones narcisistes és una admiració excessiva per si mateixos. Volen ser admirats i 

tenir poder. Algú narcisista no mostrarà una estètica que no sàpiga que serà vista 

amb bons ulls per part de la majoria "rellevant". En la personalitat de Donald Trump 

aquesta tendència es plasma en la seva ostentació de la riquesa i les seves ganes de 

buscar admiració. 

Tant la Torre daurada que porta el seu cognom com el seu llibre Com fer-se ric, per 

exemple, mostren aquesta voluntat de posicionar-se com una figura a admirar. 

Megalomania “trumpiana” 

El narcisisme està molt relacionat amb una altra vessant de la personalitat de Trump: 

la seva megalomania, la creença que un mateix té molta importància sobre el que 

passa al seu entorn i que es té el poder i el dret de canviar la vida dels altres tal i com 

un vol.En el cas del nou president dels Estats Units, aquesta part de la seva 

personalitat basada en idees de grandesa es revela en la falta d'humilitat amb la qual 

ha tractat als seus rivals polítics, tot i que ells tinguessin més experiència en política i, 

per tant, tinguessin més capacitat per crear pautes d'acció polítiques eficaces 

(independentment del caire ètic d'aquests plans). 

Tendència a la manipulació 

Trump està on està perquè és un gran manipulador. El magnat nord-americà ha 

recollit molts vots gràcies al seu discurs imprecís i basat en idees poc definides, ideals 

per fer que el seu significat canviï amb el pas del temps d'acord a una lògica 

oportunista. Aquesta estratègia de discurs (que alguns anomenen populisme), és 

perfecte per guanyar vots de gent que històricament s'ha sentit ignorada pels polítics 

professionals i que estava esperant a algú que presentés un discurs estrident i 

rupturista per dipositar els seus confiances en aquesta força emergent. 

En definitiva, el discurs de Trump és indicat per manipular a les persones apel·lant a 

grans passions i idees fàcils d'entendre pel seu arrelament cultural en la societat 

occidental: la por a la invasió d'altres poblacions, la necessitat de re agrupar-se i 

defensar-se, el rebuig al discurs feminista que atempta contra "el natural", etc. Trump 

s'ha beneficiat de la crisi capitalista perquè ha sabut fer passar la seva defensa 

d'ideals desdibuixats per una defensa de pilars consistents de seguretat i benestar. 
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Pensa que el món gira al seu voltant  

Les persones narcisistes pensen que el món gira al seu voltant. El nou president dels 

Estats Units diu que està preocupat pels problemes de la gent, però la seva falta de 

sensibilitat cap minories revela que no es preocupa massa de qui no se li assembla.  

Hi ha moments en els seus discursos on sembla ser càlid, però Donald Trump no deixa 

de ser un "showman", i mostra una imatge que pot arribar a ser pertorbadora 

simplement per mantenir-se en el focus de la premsa, al marge del resultat. 

És racista 

El que realment li causa estupor a l'opinió pública és que Donald Trump sigui 

president després d'haver fet declaracions racistes. Una de les seves propostes és 

construir un mur que separi Mèxic dels Estats Units, la qual cosa revela la seva 

manera de pensar segregadora i excloent. 

En els seus discursos, no han deixat de sonar declaracions racistes i xenòfobes, no 

només contra els mexicans sinó també contra la comunitat musulmana. Això indica 

que Trump tendeix a categoritzar les persones segons uns conceptes molt rígids que 

marquen quina és la frontera entre "els seus" i "els altres". En aquest cas, el seu grup 

de referència està relacionat amb la idea de ciutadà nord-americà blanc i cristià. 

És autoritari 

Vicente Fox, expresident mexicà, va explicar en una entrevista que "estava més 

preocupat per l'autoritarisme de Trump que dels insults i menyspreus cap a Mèxic".De 

fet, en una clara manifestació d'autoritarisme, Trump va expulsar d'una roda de 

premsa al periodista mexicà Jorge Ramos, molt crític amb la seva política anti- 

immigració. De la mateixa manera, ha defensat la idea que faria que el país veí 

pagués la barrera que els separaria al llarg de la frontera, una postura molt allunyada 

de l'ànim conciliador i negociador que se sol esperar en un president. 

És prepotent i arrogant 

El cas anterior demostra la seva prepotència i la seva arrogància. Trump es creu 

superior als altres i tracta a les persones com si fossin inferiors. En multitud 

d'ocasions ha tractat a la gent amb menyspreu no per les seves idees, sinó per la 

seva "condició innata". Les seves mostres de masclisme són un exemple d'això, ja que 

mostren fins a quin punt creu que té raó sobre elles pel simple fet de ser home. 

És misogin 

Hem pogut veure en la seva campanya electoral com realitzava comentaris sexistes. 

S'ha parlat molt de com el president va tractar a Alicia Machado, l'elegida Miss Món el 

1996, d'origen veneçolà. Segons aquesta, "vaig viure moments molt humiliants. És un 

home dèspota, fred i calculador. Té molt poca consideració cap a la gent que ell creu 

que és inferior". Tot i que les acusacions de diverses dones contra Trump no se 

sostinguin en proves, hem pogut veure com el magnat ha estat "caçat” fent 

comentaris masclistes. 

D'altra banda, Trump és conegut pels seus intents d'utilitzar la condició de dona de 

Hillary Clinton, adoptant un paper dominant i fins i tot paternalista davant ella quan 

va ser el seu rival polític. 
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Menysprea als altres 

Trump menysprea als que considera que són inferiors. Es creu únic i critica 

constantment, intentant demostrar que és poderós i que és millor que els altres. 

Aquest és un altre dels trets característics de les persones narcisistes: la seva facilitat 

d'encasellar als altres en rols de submissió. 

Necessita ser admirat 

Una cosa que caracteritza també a les persones narcisistes és la seva constant 

necessitat d'admiració. En el cas de Trump, això es revela en diverses de les seves 

aparicions públiques en què busca captar el protagonisme amb un llenguatge no 

verbal expansiu i fins i tot fora de lloc, i fins i tot twittsseus en els quals parla de 

manera gratuïta sobre els seus èxits. Això li fa sentir especial i únic. 

No té empatia 

Les persones empàtiques saben posar-se en la pell dels altres i comprenen les seves 

emocions i les seves necessitats. Només cal escoltar el discurs de Trump durant 10 

minuts per adonar-se que no és precisament una persona empàtica. De fet, basa les 

seves idees en prejudicis i estereotips, per això ataca de la manera que ataca 

diferents col·lectius i minories. 

És extravertit 

Trump és clarament una persona extravertida, gaudeix quan està envoltat d'altres 

persones i li agrada expressar-se en esdeveniments públics. 

Sent ànsies de poder 

Trump té ànsies de grandesa i poder.Ser president dels EEUU vol dir tenir el món 

pràcticament sota el teu control, pot marcar l'agenda de la geopolítica i ser capaç de 

desestabilitzar altres països. La imprevisibilitat de Trump té en suspens la població 

mundial. 

És intolerant 

Les persones intolerants estan plenes de prejudicis, discriminen, no escolten, són 

autoritàries, etc. Totes aquestes característiques les presenta Donald Trump, que ja 

sovint ha manifestatel que té pensat fer amb bona part dels immigrants. 

És agressiu 

Trump és una persona agressiva i en alguna ocasió se l'ha vist atacant a moltes 

persones. De fet, les persones intolerants veuen a les altres persones com amenaces. 

No accepten la crítica i quan la reben solen actuar de manera hostil. En ser 

discriminatoris i fanàtics de les seves idees, solen ser agressius davant altres individus 

o grups. En realitat, l'hem vist emprar un discurs agressiu d‟"ells contra nosaltres". 

És fanàtic 

Trump és fanàtic de les seves idees, per això les defensa amb una passió 

desmesurada. Aquest fanatisme serveix per alimentar e conflicte entre grups però 

també entre persones, que poden experimentar un efecte contagi de l'essencialisme 

de Trump. De fet, just després del seu triomf es van registrar a Estats Units episodis 

d'enfrontament racial.La idea que l'anglès és l‟ idioma dels Estats Units, per exemple, 

ha estat expressada per ell mateix i ha calat en part de l'electorat, tot i que els EUA 

no tenen idioma oficial. 
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5.2.2. HILLARY CLINTON 

Hillary Clinton té una imatge pública molt diferent a la que pugui tenir Donald Trump.  

Analitzem els principals trets característics:  

La faceta compromesa de Hillary  

La família, la religió i el servei públic són els compromisos reals de Hillary Clinton. 

Molt compromesa amb els drets dels infants i en procurar un servei de salut decent 

universal per a tots.  

Única dona en un univers dominat per homes 

Porta gairebé 40 en la vida pública i 8 anys intentant posar el peu a la primera línia de 

la política. Ha estat la primera Secretaria d‟Estat dona i la primera candidata dona a 

unes Presidencials.  

Dona lleial, que va saber fugir del paper de víctima 

Malgrat patir un dels seus moment públics més difícils quan la infidelitat del seu marit 

es va confirmar públicament, Hillary va saber fugir del paper de víctima (dona 

enganyada) i va mostrar-se forta i contundent. La lleialtat i fidelitat cap al seu marit 

va ser ben valorada pel 60% apropiadament de la societat.  

Excel·lent comunicació no verbal 

Ja sigui de forma innata o perquè l‟han alliçonat, Hillary sembla una persona propera i 

sensible capaç de sentir empatia i connexió emocional real. El secret és mantenir el 

contacte visual quan parla i quan escolta.  

Experiència política  

És una dona molt preparada amb una experiència política de gairebé 40 anys. Malgrat 

tot, representa l‟ “stablishment”, cosa què possiblement va ser un factor important 

que va condicionar els resultats electorals.  

Se sent còmoda amb el contacte físic 

Normalment els adults acostumen a utilitzar el contacte físic amb més precaució. Els 

actes de manifestació d‟afecta acostumen a reservar-se amb el seu cercle més proper, 

però també amb actes públics amb la gent del carrer.  

Una dona incombustible 

És una dona lluitadora. Ha estat advocada de Chicago, Primera Dama dels EEUU, 

senadora, candidata a les primàries demòcrates i Secretaria d‟Estat amb Obama. És la 

dona més admirada, més criticada i més analitzada de la història dels EEUU. Va 

al·legar que ... “Fer-me àvia m‟ha fet pensar molt en la responsabilitat que tots tenim 

com administradors del món que heretem i que un dia deixarem en herència”. A 

col·lació d‟aquestes declaracions va assegurar que lluny de fer-la baixar el ritme, 

l‟havia impulsat    
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Imatge maquiavèl·lica. Dona freda, calculadora.  

Era una dona de fort caràcter i controvertits comentaris.Les seves declaracions eren 

massa contundents quan acompanyava al seu marit en els seus inicis polítics. Els seus 

assessors es van esforçar en suavitzar la seva imatge i alienar -se amb allò que 

s‟esperaria d‟una Primera Dama.  

Malgrat l‟anterior, mai s‟ha arribat a treure de sobre la fama de dona freda, 

calculadora i ambiciosa. La seva personalitat es va gestar en una família conservadora 

de classe mitja–alta. Li van ensenyar que ni la covardia ni la debilitat de caràcter eren 

acceptables.  Segons estadístiques publicades en 2015, només els nascuts després de 

80 la consideren “honesta” i “confiable”.  

Adopta una religió diferent a la dels seus pares 

És protestant, o així es defineix ella. Malgrat l‟anterior, va créixer en una llar amb 

creences metodistes, junt amb les seus dos germans, Hugh i Tony.  

És tolerant i oberta, evoluciona 

Recolza obertament i de forma activa el matrimoni homosexual. Malgrat l‟anterior, cal 

dir que la seva opinió a aquest respecte a anat evolucionant. En els seus inicis polítics 

defenia el matrimoni convencional. Uns anys després va recolzar la unió civil entre 

persones del mateix sexe i va defensar activament els drets de les persones gay.  

Ambiciosa. 

Sempre va ambicionar presentar-se a les presidencials però va saber fer-se camí, 

acceptar la derrota i reaccionar políticament.  

Conservadora i prudent 

Coneix els bastidors del món de la política així com el significat d‟ocupar el despatx 

oval. Els seus contactes i la seva experiència li atorgaven una avantatge competitiu.  

Discurs cridaner 

Té un to de veu en l‟exaltació del discurs que irrita a determinat tipus de votant i que 

hauria de corregir de cara a transmetre correctament el seu missatge.  

Creença en l‟ocultisme  

Sempre s‟ha sospitat que Hillary Clinton tenia una consellera espiritual que l‟ajudava a 

posar-se en contacte amb admirades personalitats ja mortes (Eleanor Roosevelt, etc). 

Aquest és un fet que fa desconfiar a la societat que no hi creu.  
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5.3. NIVELL DE PSICOPATIA DELS CANDIDATS 

La American Psychiatric Association dóna la definició clínica de psicopatia que s‟entén 

com el trastorn Antisocial de la Personalitat que ...“refereix un patró generalitzat de 

menyspreu, i violació, dels drets dels altres, que comença a la infància o a 

l‟adolescència avançada. Aquest patró ha estat també referit com psicopatia, 

sociopatia o trastorn dissocial de la personalitat”. 

Una visió no tant sanitària però més contemporània és aquella que sorgeix dels 

treballs de Cleckley (1941-1976) que va establir un seguit de trets interpersonals 

comuns: elevat egocentrisme, carència d‟empatia, absència de nerviosisme, 

manipulació, absència de remordiments, falta de sinceritat i incapacitat per establir 

relacions afectives amb els altres (considerant especialment l‟atribut de la disfunció 

afectiva en l‟àmbit interpersonal).  Es troba també un component conductual acreditat 

per molts altres autors que suposa una correlació amb la criminalitat, el consum de 

substàncies, violència institucional, ineficàcia dels tractaments, reincidència, etc.  

El psicòleg nord-americà Paul Babiak treballa en el camp: leadership developement 

(desenvolupament de lideratge) i issues management(gestió de problemes) i lloga els 

seus serveis amb la finalitat de trobar entre les files de l‟empresa (o fóra, si cal) bons 

psicòpates corporatius. El perfil és un treballador de sang freda, immune a l‟estrès i 

amb una pronunciada tendència a la mentida.  Segons Babiak “estan presents a 

qualsevol organització, també als governs. Per la seva pròpia naturalesa, als 

psicòpates corporatius els atrauen els negocis, el diner ràpid, l‟absència de regles”. 

Babiak comparteix amb Robert D. Hare (pare dels estudis moderns sobre el trastorn) 

el copyright i explotació del B-Scan, un nou test valoratiu disponible com a plicació 

Smartphone, per a que les empreses mesurin el nivell psicopàtic dels seus directius de 

tal manera que puguin avaluar els avantatges i inconvenients de mantenir-los. Hare 

cobra els drets d‟us cada vegada que un professional de salut utilitza el Psychopathy 

Check List (PCL) i opina que “allà on es pugui obtenir diner o prestigi, hi haurà un 

psicòpata ben vestit i intel·ligent a qui li atrauen aquestes coses i que ho farà molt bé 

per aconseguir els seus objectius”. El cànon psiquiàtric defineix psicopatia com algú 

incapaç de sentir empatia ni culpa, amb poderoses dotes per a la manipulació 

personal o sexual, gran capacitat verbal, compulsiva tendència a la mentida, 

egocentrisme maquiavèl·lic desproporcionat, propensió a l‟avorriment i encant 

superficial. Tal com diu Hare “manquen de totes aquelles qualitats que permeten a un 

ser humà viure en harmonia social” però gaudeixen segons Leopoldo Ortega- 

Monasterio (Professor Universitari de Psiquiatria i Criminologia) d‟un “perfil pervers i 

narcisista, inclús seductor” que ve molt bé si estàs al comandament.  

El psicòleg forense José Manuel Pozueco Romero adverteix que aquesta és la 

“pandèmia de la modernitat” i té clar que entre els líders polítics i financers abunden 

aquests “bojos sense deliri” tal com els va anomenar en el segle XIX el psiquiatra 

francès Philippe Pinel que va ser aquell que primer va definir la psicopatia. Posa 

especial alerta en el fet que el destí de la humanitat depengui de les fredes decisions 

que aquests individus perfectament posicionats prenguin. Aquest és un nou camp 

d‟estudi que s‟ha començat a desenvolupar darrerament en els últims anys. Sobrats 

llibres acadèmics i divulgatius parlen sobre aquest assumpte. 
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Segons Pozueco aquests “actuen a plena consciència i voluntat: saben perfectament el 

que fan, volen fer-ho i, a més, posen els mitjans necessaris per atansar els seus 

propòsits”. Abraham Lincoln, Richard Nixon, Bill Clinton, John F. Kennedy, Ariel 

Sharon, Madoff, Rupert Murdoch, Michael Milken (va inventar els “bons brossa”), 

l‟anàlisi de les seves personalitats tenen en comú el component de l‟egolatria i el 

desenteniment del dolor aliè.  

La nord- americana M.E. Thomas (pseudònim) admet obertament que és una 

psicòpata i ha escrit un llibre sobre el seu cas, alhora que coordina la web Sociopath 

World (punt de trobada de milers d‟usuaris). Té 40 anys, és advocada, es troba en el 

tram superior de la classe mitjana i sap treure partit a la seva psicopatia per “llegir als 

altres” i utilitzar-los a la seva conveniència. Va declarar: “Tenim avantatge en termes 

de competitivitat i raonem de forma diferent. Pensem com a depredadors i distingim 

les debilitats dels altres de forma natural i instintiva”.  

Darrerament sembla que s‟està creant l‟escenari idoni per a que els psicòpates es 

posin al comandament. El psiquiatra forense Michael Stone (creador de “The most 

evil”) opina que “molts polítics i dirigents d‟empreses pateixen problemes psicopàtics” 

i “alguns d‟ells, més homes que dones, són també malvats”. Posa el focus en el cas de 

Vladimir Putin i es lamenta que la major part dels russos el considerin “un gran home i 

no com el malvat tirà que és”.  Estudis recents acrediten la caiguda de la capacitat 

empàtica dels adolescents (en l‟any 2016 era un 40% menys intensa que en l‟any 

2000) i sembla evident que existeix una correlació entre el descens de l‟empatia i els 

valors que la societat avui en dia (materialisme, desig de ser únic, etc.).  

Esdevé molt important destacar que des de l‟any 1992 la psicopatia NO es considera 

una malaltia mental segons la OMS (Organització Mundial de la Salud). Allò que 

més se li assembla és el trastorn antisocial de la personalitat (associat a impulsos 

agressius i tendències delictives). Amb un impacte equivalent al dels esquizofrènics en 

termes d‟afectats, el psicòpates es mantenen impermeables al tractament. Són 

penalment imputables segons el Codi Penal però esdevé molt difícil enxampar-los. 

És innegable la connotació negativa que inclou la terminologia. 

Kevin Dutton, psicòleg experimental de la Universitat d‟Òxford 

defensa que podem aprendre moltes coses dels psicòpates ja que 

creu que podríem beneficiar-nos d‟actuar de forma “implacable, 

audaç, confiada, centrada, mentalment forta, encantadora i 

carismàtica” (totes aquestes també son característiques comuns del 

psicòpata típic). Dutton entén que cap d‟elles és un problema en sí 

mateixa i que el problema sorgeix quan “totes aquestes característiques 

s‟intensifiquen massa: és aquí quan l‟individu es converteix en disfuncional”. Així ho 

expressa en el seu llibre “La saviesa dels psicòpates” on també argumenta que 

adoptar certes característiques dels psicòpates ens pot ajudar professionalment 

(actuar amb confiança, no prendre‟s res a nivell personal o no auto flagel·lar -se quan 

quelcom no surt bé).  
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Dutton és dels que opina que, a vegades, ser implacable o tenir manca d‟empatia és 

imperatiu per portar una empresa gran. Cal considerar que si aquests persegueixen 

únicament els seus propis objectius portaran beneficis a l‟empresa en el curt termini 

però a llarg termini poden convertir-se en un problema (a ells els va molt bé mentre 

l‟equip sofreix). En el seu últim manual “La guia per l‟èxit del bon psicòpata” ofereix 

consells d‟auto ajuda per a que els lectors aprenguin a utilitzar la “enginyeria de 

precisió psicopàtica”. Signa el llibre amb Andy McNab (pseudònim d‟un membre del 

SAS – forces especials del Regne Unit per a les missions encobertes) a qui Dutton 

considera el perfecte psicòpata. Aquest militar ofereix cursos d‟ensinistrament per 

empresaris i polítics de tal forma que aprenguin a ser, en situacions límit, autèntics 

blocs de gel.  

Cal destacar que altres especialistes creuen que els psicòpates només representen 

entre l‟1-2% de la població i que la definició de Dutton és massa àmplia. Malgrat 

l‟anterior, Jonny Gifford, del Institut de personal i Desenvolupament (CIPD) coincideix 

amb Dutton que podem aprendre de determinades característiques dels psicòpates. La 

clau es troba en distingir quines conductes són veritablement ètiques i quines no ho 

són. Estudis recents adverteixen que es multiplica per cinc (o més) en els alts càrrecs 

públics i els dirigents financers.  

Està clar que hi ha determinades professions on la falta de sensibilitat envers els 

altres pot resultar útil i distanciar-se de la gent pot predisposar-te a l‟èxit. Un exemple 

podria ser un cirurgià que ha de tenir l‟habilitat de distanciar-se emocionalment de la 

persona que està operant per tal de no posar en risc el seu rigor professional. Segons 

Dutton “els mateixos trets de personalitat que predisposen a un assassí en sèrie a 

desmembrar un cadàver poden predisposar a un cirurgià a extirpar un tumor”. 

Considera la psicopatia com el “proper estadi en la condició humana”.   

Molts experts també creuen que aquestes característiques estan relacionades amb 

treballs d‟alta jerarquia, tal com els caps executius, advocats, periodistes o polítics. 

Aquests darrers han de ser implacables per imposar les seves idees a la oposició i 

aquells que aconsegueixen més èxit són els que diuen allò que pensa la majoria.  

Cal afegir que mèdicament es pot afirmar que els escàners cerebrals dels psicòpates 

són diferents ja que la zona límbica (on es gestionen les respostes emocionals) no 

canvia de color com a resultat d‟un estímul.   

Segons el rotatiu The Daily Telegraph va publicar en 2016 abans de les eleccions 

presidencials, el professor Kevin Dutton afirma que el candidat Donald Trump supera 

al dictador alemany Adolf Hitler en una prova que serveix per determinar els trets 

psicopàtics. Per realitzar aquesta prova, Dutton va utilitzar la versió revisada del 

Inventari de Personalitat Psicopàtica (PPI-R) que serveix per conèixer les 

anomalies psíquiques de les persones adultes. Aquesta proba qualifica a les figures 

internacionals segons els trets que composen un caràcter psicòpata, com 

l‟egocentrisme, la implacabilitat, la confiança en un mateix, la tendència de culpar als 

altres i la falta d‟honestedat o empatia.  
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La versió revisada consta de 154 ítems i escala del tipus Likert (des de l‟1 = molt 

d‟acord fins al 4= molt en desacord). Està format per 8 escales de contingut 

(temeritat, fredor, egocentrisme, implacable, confiança pròpia, carisma, 

deshonestedat, i dèficits d‟empatia i consciència) i posseeix diferent subescales de 

validesa de les respostes dins de cadascuna de les principals, a més mostra 

excel·lents propietats psicomètriques i uns resultats prometedors respecte a la seva 

validesa, en especial en allò relatiu a la propensió d‟aquests individus a la mentida i la 

manipulació. Tres factors essencials a destacar:  

1) Domini de la por amb subescales d‟influència social, absència de por, estrés i 

immunitat (associat amb menys ansietat, depressió i empatia i amb major 

benestar, assertivitat, narcisisme i recerca d‟emocions);  

2) Antisociality impulsiu amb subescales de maquiavèl·licegocentrisme, 

inconformista  rebel, externalització de la culpa i falta de planificació – 

despreocupació / Carefree (associat amb la impulsivitat, agressivitat, consum 

de substàncies, comportament antisocial, afecte negatiu i la ideació del suïcidi); 

3) Coldheartedness(fredor) des de una subescala amb el mateix nom. El 

resultat general marca la mida de psicopatia entenent que el factor 1 s‟associa 

a l‟eficàcia social mentre que el factor 2 s‟associa amb tendències inadaptades i 

el factor tres, es considera gairebé independent als anteriors.  

Resulta curiós que tant els més grans líders com els més terribles tenen un alt grau de 

psicopatia. Segons Dutton alguns d‟aquests trets són positius però en general són més 

aviat negatius i declara “Si una persona obté molts punts en influència, absència de 

por i fredor, pot ser un líder decisiu i prendre decisions desapassionades, però si a 

aquests trets es sumen un alt nivell de culpa als demés, es tractaria d‟un genocida 

demagog”.  

Mentre que Hitler va aconseguir un total de 169 punts, Trump 

està lleugerament per sobre amb 171 punts. En el cas 

comparatiu Trump / Hitler, Trump va guanyar a Hitler amb 

característiques d‟influència social i dominació temerària, mentre 

que Hitler va tenir més puntuació amb característiques d‟egocentrisme maquiavèl·lic i 

sang freda. Trump va qualificar de “terrible” que alguns el comparin amb Hitler, 

mentre que no desen les seves declaracions sobre la lluita contra la migració irregular 

y no deixa d‟insultar als mexicans, als que ha qualificat de narcotraficants, criminals i 

violadors. 

A la llista de Dutton s‟inclouen altres personalitats 

històriques, entre els que destaca el líder iraquí Saddam 

Husein (qui presumptament va ordenar la massacra de 

pobles sencers per ser opositors al seu govern) que lidera 

la llista amb 189 punts. Hillary Clinton (candidata 

demòcrata en aquell moment) també es trobava a la llista 

dels 20 personatges polítics més psicòpates de la història, amb 152 punts (per sobre 

de l‟emperador Neron sobre tot en allò referent a egocentrisme maquiavèl·lic). 

Margaret Tatcher va obtenir 136 punts mentre que Elisabeth I atansa els 130 punts.  
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APARTAT 6. VISIÓ ECONÒMICA 

Aquest apartat és d‟una importància capital ja que significa el motiu principal que em 

va portar a realitzar aquest treball. La meva intenció inicial era entendre cóm 

funcionaven els mercats financers internacionals (el deute públic, el mercat de valors, 

la borsa, etc).  

He pogut analitzar i posar en context per 2015-16-17 14 indicadors macroeconòmics, 

molts dels quals no coneixia i/o no entenia. A més, es valora l‟ impacte de l‟elecció i 

administració de Trump en els mercats internacionals.  

6.1FUNCIONAMENT DELS MERCATS FINANCERS 

La finalitat del sistema financer és canalitzar l‟estalvi de famílies, empreses, 

institucions i demés agents de la societat, cap als demandants d‟aquest estalvi. Per 

tant, es tracta de posar en contacte a aquells que tenen els diners i el presten a canvi 

d‟una rendibilitat, amb aquells que el demanen prestat i paguen per aquesta 

disponibilitat. En funció de la preferència temporal d‟oferents i demandants s‟estableix 

un taxa d‟interès. Els mediadors d‟aquest sistema són els mediadors financers i, per 

tant, els Bancs, les Caixes d‟Estalvi i les Societats d‟Inversió. Amb aquesta intenció es 

configuren els actius financers(préstecs, hipoteques, dipòsits, accions, bons o 

pagarés d‟empresa).  

Els mercats financers són el mecanisme o lloc (real o virtual) a través del qual es 

produeix l‟intercanvi d‟actius financers i es determinen els preus. En el fons és 

equivalent a qualsevol altre mercat i només cal considerar que la mercaderia són els 

actius financers. Per entendre cóm funcionen els mercats financers només cal esbrinar 

quins són els incentius de cada part. Per exemple, de vegades un mitjà de 

comunicació impulsa que es comprin determinades accions per fer pujar el preu i 

guanyar posteriorment amb la venda. Pel contrari, a vegades una empresa només rep 

una exposició negativa amb la intenció de abaixar el preu de les seves accions. Per 

entendre els mercats financers s‟ha de conèixer la psicologia de masses. Els que la 

coneixen saben que quan tot va molt bé s‟ha de vendre ja que, tard o d‟hora, caurà. 

Per contra, quan tot va malament i esdevé una gran crisis, és el moment per comprar. 

En canvi, a la borsa s‟acostuma a fer el contrari. Quan  hi ha pànic, cau el preu i tot 

està barat, tothom ven enlloc de comprar. I quan tot puja i està car, la gent segueix 

comprant. Discernir un moment i l‟altre no resulta fàcil però cal desconfiar i posar en 

dubte la opinió pública i el consens majoritari per descobrir grans oportunitats 

d‟inversió.   

Sabent que els mercats financers són aquells en què es negocien títols que comporten 

compromisos futurs de pagament, és precís destacar aquell què és de més actualitat: 

els mercats de deute públic. En aquest mercat trobem els països que necessiten 

finançament i aquells que estan disposats a proporcionar-la. Quan un estat té dèficit 

(menys ingressos que despeses) necessita demanar prestat, cosa què fa emetent 
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títols de deute públic que seran adquirits per altres països amb el compromís de 

retornar el seu valor més els interessos pactats (=rendibilitat). 

Els mercats de deute públic es troben sempre molt actius ja que els Estats tenen la 

necessitat d‟endeutar-se, especialment en temps de crisi. Hi ha molta oferta (títols de 

deute públic de molts països) i molta demanada (inversors que busquen una 

rendibilitat segura). Els participants són fonamentalment els grans inversors financers 

(banca i fons d‟inversió gestionat per aquests), encara que també particulars.  

El sistema de venda és per subhasta, encara que hi ha diversos tipus de subhasta i 

diversos tipus de títols i venciments. Els inversors busquen els títols més barats 

perquè ofereixen més rendibilitat (menor preu = més inseguretat = més rendibilitat). 

Si el preu és baix significa que hi ha pocs compradors i per tant, que no tenen 

confiança en la devolució, per la qual cosa els compradors exigeixen una rendibilitat 

major. Posem com exemple que Espanya ofereix títols i a la subhasta hi van pocs 

compradors. Espanya haurà de baixar el preu dels títols i pujarà la rendibilitat dels 

mateixos (haurà de pagar més interessos per cada títol).  

Els resultats de les subhastes són diferents segons els països. Les diferències neixen 

de conceptes com “prima de risc” que quantifica la diferència de rendibilitat oferta 

pels països respecte Alemanya – país amb l‟economia més sòlida-). Se suposa que els 

preus reflexen els fonaments de l‟economia o, més concretament, la capacitat de cada 

país de retornar-lo.  

Els mercats financers internacionals són mercats financers en què les operacions 

es realitzen superant el marc de l‟Estat i implicant a agents de diferents nacionalitats. 

La seva funció principals és la mateixa que la dels mercats domèstics (transferir 

finançament d‟estalviadors a inversors) però amb la diferència de què en l‟actual marc 

la recerca de fonts de finançament no existeixen barreres nacionals.  

Els mercats financers internacionals incorporen el risc addicional derivat principalment 

de la moneda de denominació dels actius financers i de la possibilitat que s‟implantin 

controls de canvi.  

Habitualment les multinacionals recorren als principals mercats financers 

internacionals per captar fons a través d‟instruments de renda fixa o oferint accions 

que cotitzen en els principals centres financers.  

Els límits entre els mercats financers domèstics i internacionals és cada vegada més 

prim, sorgint mercats realment globals i interconnectats. Els mercats financers 

internacionals, a més de permetre la realització de transaccions financeres de caire 

supranacional, contribueixen decisivament a la integració dels diferents mercats 

financers nacionals, en especial els mercats de divises.  

Existeixen diversos criteris per classificar els mercats financers internacionals: 1) 

Atenent l‟existència, o no, d‟intermediaris financers; 2) Atenent al venciment dels 

instruments financers; 3) Atenent al caràcter primari o secundari de les transaccions; 

4) Segons el caràcter organitzat, o no, del mercat financer. Aquests criteris no són 

excloents i, en qualsevol cas els mercats són domèstics o internacionals.  
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El criteri més acceptat és aquell que atén al venciment dels instruments financers. 

Podem diferenciar:  

 Mercat internacional de divises (mitjà de pagament) on s‟intercanvien les divises 

dels diferents països (fonamentalment dipòsits). 

 Mercat internacional de crèdit o finançament per a transaccions d‟instruments 

financers a llarg termini (més d‟un any). Deute a mig o llarg termini o 

participacions en el capital de les empreses (accions o bons).  

En els mercats de crèdit, junt amb els domèstics, diferenciem entre:  

 Mercats estrangers. On els agents econòmics no residents poden finançar-se en la 

moneda nacional del país sense la necessitat de complir les mateixes regulacions 

que afecten als residents del país. Malgrat l‟anterior, totes aquestes transaccions 

es troben sotmeses a les regles i usos institucionals que regeixen els mercats 

domèstics. 

 Mercats externs o euromercats. Constitueixen una font de finançament creditícia 

alternativa als mercats domèstics amb una absència de regulació. El caràcter 

supranacional només es produeix a les transaccions financeres que es realitzen en 

els euromercats ja que en aquests els instruments financers estan denominats en 

monedes diferents a la del país on el mercats es troba localitzat.  

6.1.1. MERCAT DE VALORS 

El mercat d'estoc és on els valors de les companyies cotitzables en borsa poden 

comprar i vendre, ja sigui en operacions OTC (extraborsaris), o mitjançant intercanvis 

centralitzats. El mercat de valors, com també és conegut, s'ha establert com una 

economia de lliure mercat en la que ofereix a les companyies la capacitat d'accedir a 

capital a canvi d'oferir una porció de la propietat de la seva companyia a aquells 

agents externs interessats. 

La borsa de valors o el mercat de valors ofereixen l'oportunitat als inversors 

d'augmentar els seus ingressos sense l'alt risc d'introduir els seus propis negocis en 

grans costos generals i de funcionament. D'altra banda, la venda d'estocs ajuda a les 

companyies a expandir-se exponencialment.Quan algú compra valors d'una 

companyia, aquests estan generalment associats a l'augment del valor d'aquesta 

companyia. Per tant, operar amb estocs o en els mercats de valors pot ser una elecció 

igualment guanyadora tant per a l'inversor com per al propietari de la companyia. 

No obstant això, hi ha un risc negatiu, més o menys gran, depenent de la quantitat 

d'estocs adquirits i que pot provocar la pèrdua de capital en l'entorn borsari. Si els 

valors de la companyia perden valor, el mateix els passarà als operadors. Si 

l'operador decideix vendre els seus estocs quan el seu valor és baix, vendrà sota 

pèrdues. 
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Desglossament de la borsa de valors  

Hi ha diversos segments en la borsa de valors a tenir en compte a l'hora d'introduir 

una compra o mostrar interès en els valors d'una companyia en particular que cotitza 

a la borsa.La borsa de valors està dividit en dues seccions:  

Mercat principal 

El mercat principal és on es creen inicialment els valors. Aquest és un borsa de valors 

obert on els valors d'una companyia s'ofereixen i es venen per primera vegada i 

directament per la companyia que els emet. Tenint com a precedent que és una 

companyia catalogada com a important, el que proporciona la credibilitat en la 

mateixa, obre les portes als inversors perquè estiguin més predisposats a comprar els 

valors de la mateixa. El mercat principal està dominat per les grans institucions 

d'inversió com els bancs d'inversió, fons de cobertura, etc. 

Mercat secundari 

Al mercat secundari, els inversors del mercat operen per si mateixos aquests estocs i 

la companyia que ha venut prèviament aquest valor no és un participant directe de la 

transacció. La compra i venda de valors que ja pertanyen als inversors és la idea 

típica del que és el mercat de valors, fins i tot encara que els estocs també es venen 

al mercat principal com la primera fase on inicialment s'emeten. 

6.1.2. MERCAT OTC (OPERACIONS EXTRA BORSÀRIES) 

El mercat OTC, també conegut com les operacions extraborsàries, 

és una opció per als inversors de formar part de la compra i 

venda d'un estoc des d'un mercat descentralitzat (aquell on la 

transacció de compra i venda es porta a terme entre dues parts, 

com ara l'operador i el broker).  

Les transaccions, en general, es realitzen, o bé, electrònica o telefònicament i també a 

través de correu electrònic o per mitjà d'una plataforma borsària i no en la borsa de 

valors. El mercat OTC generalment s'utilitza per a estocs i preus d'estocs que no estan 

habitualment enumerats a la Borsa de valors. 

La Borsa de Valors 

És el mitjà tradicional on els estocs o valors, bons i altres accions s'intercanvien entre 

un broker d'estocs i un operador. L'intercanvi de valors, també conegut com la Borsa, 

pot proporcionar la infraestructura necessària per a l'emissió i amortització dels 

instruments financers amb la inclusió de pagaments per ingressos i dividends. Altres 

actius cotitzables en borsa inclouen els productes derivats, fons de cohesió i productes 

d'inversió agrupats. 

Las Borses principals 

Com moltes companyies cotitzables utilitzen les seves pròpies borses locals com a 

plataforma per a les emissions públiques dels seus guanys, hi ha algunes molt 
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específiques que també s'ofereixen a través d'AvaTrade, declarades a la regió on les 

pot trobar. Aquestes són Borses nacionals que actuen com a mercats secundaris. 

6.1.3. INVERTIR EN BORSA 

Els ingressos en Borsa es generen principalment de dues maneres: comprant accions 

d‟una companyia i venent-les quan augmenti el preu (plusvàlues) o a través dels 

dividends (beneficis que les empreses reparteixen entre els accionistes). Cal conèixer 

bé la Borsa, malgrat pugui semblar una inversió molt rendible. Cal considerar que es 

tracta d‟una inversió de renda variable. No es pot conèixer la rendibilitat d‟una acció, 

per la qual cosa és important no invertir cap quantitat que puguem necessitar a curt 

termini.  

Invertir en stocks 

A part de les òbvies, és a dir, la inversió en els valors de certa companyia i les seves 

operacions borsàries, hi ha un nombre de maneres alternatives que és possible dur a 

terme a l'hora d'operar per establir una estratègia, amb la possibilitat d'obtenir un 

benefici amb els valors d'una companyia com una opció d'inversió. 

Inversió de valor 

Aquesta és una estratègia d'inversió simple on certs estocs que s'han seleccionat 

operen per una quantitat menor al seu valor inherent. Aquest tipus d'inversors 

(inversors de valor) busquen activament estocs infravalorats ja que creuen que 

aconseguiran reemborsaments en aquests valors. Aquest tipus d'inversió no requereix 

que tingui experiència en finances, però, és recomanable una entesa del món borsari i 

un coneixement bàsic financer a l'hora d'obrir una operació borsària o comprar estocs. 

Relació preu-benefici 

La relació P / B, com es coneix habitualment, es defineix com la mesura d'una 

companyia sobre el preu actual dels seus valors relacionat amb els seus guanys per 

valor. Així és com calculen la relació preu-benefici: 

Dividint el preu de l'estoc de la companyia pels guanys per valor (GPV) = el valor del 

mercat per valor. La relació P / B és una quantitat en dòlars que l'operador pot invertir 

en una companyia amb la finalitat de rebre un dòlar dels guanys d'aquesta 

companyia. 

Stocks com pagament de dividends 

Els dividends són la manera en què les companyies recompensen als accionistes que 

són titulars d'estocs de la mateixa. Els dividends generalment s'abonen en efectiu 

trimestralment i s'ha convertit en un pagament estable si la inversió duta a terme és 

fructífera, mentre que a més pot desenvolupar una altra oportunitat en si mateixa 

d'adquirir estocs addicionals. 

Aquesta és una inversió a llarg termini amb un risc molt baix, ja que aquestes 

companyies, per regla general, són financerament estables i amb el temps els seus 

dividends pugen i estan compromeses als pagaments de dividends dels estocs de les 

seves companyies. 
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6.1.4. OPERACIONS BORSÀTILS AMB ACCIONS 

El “trading” financer consisteix en comprar o vendre un 

valor subjacent en un mercat financer amb la finalitat 

d‟obtenir un benefici especulatiu. És pot fer amb 

accions, futurs referencials a índexs borsaris, amb 

matèries primeres i amb divises.  

Quan es realitza en divises ho fem al mercat Forex o 

mercat de divises, i sempre es fa en una divisa 

respecte a l‟altre (Euro contra Dòlar – EURUSD-).  

Cal dir que des de que va desaparèixer el patró OR per conèixer el valor d‟una divisa, 

és precís comparar-lo amb una altra divisa, motiu per qual sempre es parla de parells 

de divises. 

Actualment, gràcies al desenvolupament de noves tecnologies basades in Internet, un 

servei Broker pot proporcionar-te la plataforma adient i accés als mercats. Malgrat el 

fàcil accés no resulta una tasca senzilla i és precís esforç, estudi, dedicació i disciplina 

per aconseguir regularitat en els resultats de forma sostinguda en el temps.   

 

Tal com veurem a continuació, podem realitzar un trading intradiari (les posicions 

s‟obren i tanquen dins del mateix dia), o més a llarg termini (amb posicions que 

poden durar dies/ setmanes/ mesos.     

 

Swing Trading 

El Swing Trading s'ha convertit en una manera molt popular d'operar a curt termini en 

valors i opcions. Amb una durada, en general, de menys d'un dia, les posicions 

"swing" d'un operador poden perllongar fins a dues setmanes. Quan s'opera amb la 

manera "swing", l'objectiu és identificar la tendència general i "swing in" i capturar els 

guanys, mentre el mercat es troba en tendència. L'ús de l'anàlisi tècnic és molt 

avantatjós quan s'aplica aquesta estratègia per supervisar els canvis ràpids del mercat 

i quan ocorren. 

Day Trading 

És l'especulació de la compra o venda d'un valor en particular, matèria primera, índex 

o divisa que es porta a terme estrictament en el mateix dia. Les posicions es poden 

obrir en el mateix moment de l'obertura dels mercats o al llarg del dia. No obstant 

això, totes les posicions han de tancar-se en aquesta mateixa jornada borsària. Els 

operadors que utilitzen aquesta estratègia borsària són coneguts com a operadors de 

dia.Depenent de l'estratègia d'inversió, aquest serà a curt o a llarg termini; qualsevol 

operació a curt termini obtindrà més benefici alhora que augmentarà el potencial de 

pèrdues. És més ràpida i les operacions s'obren i es tanquen en un període de temps 

breu. 

http://www.avatrade.es/educacion/trading-para-principiantes/estrategias-de-inversion/day-trading
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6.2ÍNDEXS MACROECONÒMICS 

Els indicadors macroeconòmics són les xifres que ens indiquen l‟evolució de l‟economia 

en una zona o país concret (indústria, mercat laboral, comerç, etc.). Es publiquen de 

forma periòdica organismes governamentals i empreses privades.  

Si volem utilitzar-los per obtenir informació sobre la situació global de l‟economia, és 

imperatiu conèixer la seva importància i allò que ens estan dient.  

En aquest apartat analitzarem els 14 índex macroeconòmics principals (Atur, IPC, 

Prima de Risc, Bons a 10 anys, Ràting, Deute, Dèficit, PIB, Hipoteques, Tipus, SMI, 

Borsa, Divises i Matèries Primeres) i valorarem la seva evolució en el context pre 

electoral i post electoral.  

 

6.2.1. ATUR 

La paraula atur (o desocupació) fa referència a la falta de treball. Entenem per aturat 

aquella persona que formant part de la població activa (es troba en edat de treballar) i 

busca treball sense aconseguir-lo. Aquesta situació suposa la impossibilitat de 

treballar malgrat la voluntat de la persona. Podem diferenciar quatre grans tipus: 

o Cíclica: és la falta de treball durant un moment de crisis econòmica 

(recessió). Es tracta de períodes no gaire extensos en el temps i que 

reverteixen junt amb la reactivació de l‟economia.  

o Estacional: sorgeix de la fluctuació estacional de la oferta i la demanda 

(exemple: època de collita en l‟agricultura).   

o Friccional: sorgeix a conseqüència de la falta d‟acord entre empresari i 

treballador. Les característiques del lloc de treball no satisfan al treballador i 

marxa d‟un treball a la recerca d‟un altre. És un atur temporal i constant.  

o Estructural: és el més greu ja que suposa un desajust tècnic de l‟oferta i la 

demanda de treballadors. L‟economia requereix menys llocs de treballs dels 

que la gent necessita (hi ha més demandants). Es necessita la intervenció 

de l‟Estat per estabilitzar el desequilibri.    

La desocupació ocasiona a la ciutat tant un cost econòmic com social: 

Cost econòmic: correspon a tot el que es deixa de produir i que serà impossible de 

recuperar, això no només inclou els béns que es perden per no produir-los sinó també 

una certa degradació del capital humà, que resulta de la pèrdua de destreses i 

habilitats. 

 

Cost social: correspon a la pobresa i "inquietud social i política" que implica la 

desocupació en grans escales. Les persones sotmeses a una ociositat forçosa pateixen 

frustració, desmoralització i pèrdua de l'amor propi. Encara que aquest cost social és 
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molt difícil de mesurar, és objecte d'una profunda i general preocupació per l'impacte 

que té en la societat. 

A la taula de la dreta podem observar que la taxa 
de desocupació a EEUU ha baixat un 0.3% en 

2016 (respecte 2015) passant del 5% al 4.7%.  

Si distingim per sexes, veiem que la taxa que 

més ha millorat ha estat la del homes, que ha 
passat d‟un 5.2% en 2015 a un 4.8% (ha baixat 

un 0.4%). Alhora la taxa de les dones ha baixat 

del 4.8% al 4,6% (millora en un 0.2%).  

L'atur entre els < 25 anys ha disminuït un 1.3%, 

passant del 12.1% en 2015 al 10% en 2016. Per 

sexes, cal dir que els homes són novament els 
més afectats per la desocupació, amb un 11.4% 

en 2016 (12.1% en 2015) i les dones un 8.4% en 

2016 (un 10.3% en 2015). Per tant, la millora en 2016 dels homes menys de 25 anys 

ha estat de 0.7% mentre que el de les dones ha estat del 1.9%.  

L'atur entre la gent > 25 anys s'ha vist reduït en un 0.1% en 2016 (3.9%) respecte el 

2015 (4%). L'atur entre homes majors de 25 anys s'ha vist reduït un 0.2% (passant 

del 4.1% al 3.9% en 2016 respecte 2015), mentre que l'atur entre dones majors de 
25 s'ha reduït un 0.1% (passant del 4% al 3.9% en 2016 respecte 2015). 

A la taula de l‟esquerra podem veure les dades 

de 2017 i observem que de nou millora la taxa 

de desocupació a EEUU situant-se en el 4.1% 
(4.7% en 2016).  Per sexes, veiem que la taxa 

d‟atur dels homes baixa un 0.6% situant-se en 

2017 en un 4.2% (respecte el 4.8% de 2016). 
La taxa d‟atur de les dones baixa un 0.7% 

situant-se en un 3.9% (respecte el 4.6% de 

2016). També millora (disminueix) la taxa d‟atur 
de 25 anys o més en un 0.6%, passant del 3.9% 

de 2016 al 3.3% en 2017.    

6.2.2. IPC 

L'IPC és l'Índex de Preus al Consumidor, es mesura tots els mesos i serveix per calcular 

la inflació. La inflació és l'augment generalitzat i sostingut de tots els béns i serveis. 

Tots els països tenen una cistella, en ella es troben tots els béns i serveis més 

consumits pels seus habitants. La cistella és molt important, ja que amb els béns i 

serveis que es troben dins d'ella, es pot mesurar l'IPC i així calcular la inflació, que és 

clau per al desenvolupament i equilibri d'un país. 

L'IPC o Índex de Preus al Consumidor es mesura a través de l'Institut Nacional 

d'Estadístiques (INE). La metodologia utilitzada és simple, un grup de funcionaris 

s'encarrega de fer enquestes sobre el preu dels articles que es troben dins de la 

cistella en diferents locals comercials, des de les fires i locals de barri, fins 

supermercats i multi botigues. 
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L'IPC reflecteix la evolució del cost de la vida. Per això, és un indicador clau per 

conèixer la inflació o la deflació de l'economia. Així mateix, és també una dada 

important per a l'economia de la llar, ja que, si l'IPC puja, per exemple, un 2%, una 

família haurà de gastar un 2% més per adquirir la "cistella de la compra" bàsica. 

De la mateixa manera, l'IPC també influeix en el nostre poder adquisitiu. Seguint amb 

l'exemple anterior, si l'IPC puja un 2% però en canvi els ingressos de la llar 

(provinents de salaris, inversions, herències ...) creixen un 5%, la nostra capacitat de 

compra augmentarà un 3%. Per contra, si l'IPC puja més que els nostres ingressos, el 

nostre poder adquisitiu disminuirà. 

A més, l'IPC resulta determinant en les decisions del Govern, com quan és el moment 

d'aprovar prestacions, retribucions o despeses. Abans de les últimes reformes, per 

exemple, les pensions i els salaris es vinculaven en molts casos a l'evolució de l'IPC 

 

Com podem observar a la taula, l'IPC general als EEUU s'ha vist augmentat en un 

1.4% passant del 0.7% en 2015 al 2.1% en 2016. Cal distingir els diferents grups que 

el conformen: 

 Aliments i begudes no alcohòliques: s'ha vist reduït en un 0,9%passant del 0.8% 

en 2015 al -0.1% en 2016.  

 Vestit i calçat: ha crescut un 0.8% passant del -0.9% en 2015 al -0.1% en 2016 

 Vivenda: ha crescut un 0.9% passant del 2.1% en 2015 al 3% en 2016 

 Parament : s‟ha reduït en un 1% (passant del -0.1% en 2015 al -1.1% en 2016) 

 Medicina:ha crescut un 1.5% passant del 2.6% en 2015 al 4.1% en 2016 

 Transport: és el que ha crescut més severament. Un increment del 6.6% passant 

del -4.1% en 2015 al 2.5% en 2016 

 Comunicacions: s‟ha reduït un 2% (passant del -0.6% en 2015 al -2.6% en 2016)   

 Oci i cultura: ha crescut un 0.1% passant del 0.7% en 2015 al 0.8% en 2016   

 Ensenyament:s‟ha reduït un 1% (passant del 3.7% en 2015 al 2.7% en 2016)   

 Altres béns i serveis: ha crescut un 0.2% passant del 1.9% en 2015 al 2.1% en 

2016   
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Fins l‟octubre de 2017, l'IPC general interanual als EEUU ha disminuït un0.10% 

passant del 2.1% en 2016 al 2.0% en 2017. Si distingim entre els diferents grups que 

la conformen podem veure que aliments i begudes no alcohòliques ha augmentat 

considerablement. Altres grups que han augmentat d‟una forma més modesta és el 

parament, el transport, l‟oci i cultura i altres béns i serveis. Per contra han baixat: el 

vestit i el calçat, la vivenda, la medicina, les comunicacions i l‟ensenyament.   

 

6.2.3. PRIMA DE RISC 

Tal com ja hem introduït a l‟apartat anterior, la prima de risc és el sobrepreu que paga 

un país per finançar- se en els mercats en comparació amb altres països. A major risc, 

major serà la prima de risc i més alt el tipus d‟interès del seu deute. Dit d‟una altre 

manera, la prima de risc és la rendibilitat (interès) que exigeixen els inversors a un 

país per compra deute públic en comparació amb el que exigeixen altres països.  La 

prima de risc mesura la confiança dels inversors en la solidesa d‟una economia. 

S‟emet en punts bàsics (1 punt equival a un 0.01%).  

Un exemple: A Espanya el deute públic ve donat pel diferencial de tipus que paga per 

les seves emissions de deute, enfront el deute públic alemany, que és la que menor 

risc d‟impagament té (gairebé nul). Per tant, si la rendibilitat alemanya a 10 anys és 

de 1.95% i el deute espanyol en el mateix termini és de 4.95%, la prima de risc seria 

de 300 punts bàsics.     

La prima de risc puja per dues causes: la primera, perquè el risc dels països es dispari 

(o la percepció del risc); i la segona, perquè davant aquest augment del risc d‟aquests 

països, els inversors busquin un país refugi, Alemanya, i al comprar massivament el 

seu deute, el preu del bo augmenti (o la seva rendibilitat disminueixi). Aixòpassa quan 

hi ha brots de pànic. Els inversors venen deute dels països amb “problemes” i 

compren deute Alemanya, ocasionant que la prima de risc augmenti pels dos efectes.  
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Cal tenir molt present els efectes sobre l‟economia. La prima de risc té efectes sobre 

el finançament dels bancs quan emeten bons. Si les entitats financeres aconsegueixen 

diners prestats amb interessos més baixos, aquestes podran prestar-lo també més 

“barat”, amb la intenció de propiciar la inversió de les empreses i que el consum 

augmenti. Les arques públiques també es beneficien d‟una baixada de la prima de risc 

ja que s‟abarateix el finançament i s‟aconsegueix un estalvi que es pot fer servir en 

inversions públiques més productives. Per tant, tant empreses com Estat es 

beneficiaran de la baixada de la prima de risc donat que podran fer servir l‟estalvi 

(ocasionat per un finançament més “barat”) per invertir i créixer.  

 

La prima de risc d‟EEUU va tocar en 2012 valors equivalents a 0 i, per tant, 

equivalents a la Alemanya. Aquell any es va tancar al voltant del 41 punts bàsics.  

En 2013 i 2014 la prima de risc augmenta tancant l‟any en 108 i 167 punts bàsics, 

respectivament. En 2015 puja i obté valors de fins a 185 punts al març, 175 al 

novembre i tanca l‟any amb 163 punts.  

Cal dir que és l‟any de les eleccions presidencials que obté valors històrics. En el mes 

d‟octubre 2016 estava en 176 punts però des de les eleccions no va deixar de pujar i 

va tancar l‟any amb 230 punts.   

L‟elecció de Trump com a president dels EEUU va portar incertesa en els mercats 

internacionals i, per tant, es va crear desconfiança que es va traduir en un augment 

de la prima de risc.  
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En 2017  és manté alta però torna a valors pre- electorals a meitat d‟any, obtenint el 

valor més baix en el mes de juliol, amb 171 punts i voltant els 200 punts durant tot el 

mes d‟octubre sent 205 punts el valor més alt.  

 

6.2.4. BONS D’EEUU A 10 ANYS 

Els bons a10 anys l‟emet l‟Estat. Els més coneguts a nivell mundial són els bons 

americans a 10 anys ó 10 year T-Note Treasuries, el bo alemany Bund o el bo suís.  

Entre les principals característiques trobem les següents:  

 Cotitza en base 100 en el mercat secundari o de negociació de renda fixa.  

 És un actiu que serveix contra altres actius de negociació i la seva valoració és 

molt important per a comptabilitzar els fluxos de caixa futurs.  

 Paga un rendiment periòdic anual (cupó).  

 És un actiu subjacent a la negociació de productes derivats. Serveix de 

referència en el mercat, donat que és un dels mesuradors del pols i la salut 

d‟una economia. 

 L‟inversor rebrà a venciment per la seva titularitat 9 cupons més el pagament 

del principal.   

És un títol “sense risc”, per la qual cosa se‟l considera l‟actiu de millor qualificació 

creditícia. En aquest sentit la corba d‟interès a 10 anys ha de ser més estable que si la 

comparem amb terminis més petits.  

En el cas dels EEUU, el major creditor del T-Note és Xina. L‟anterior és degut 

principalment a la gran crisis que ha sofert EEUU amb les subprime (ha necessitat 3 
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injeccions de liquiditat per a sostenir l‟economia. EEUU tenia un gran dèficit de 

finançament i Xina un gran superàvit i molta liquiditat.   

Em aquestes condicions no podem negar la influència de Xina sobre l‟economia dels 

EEUU. Si aquesta decidís deixar de comprar deute públic faria més difícil que les 

empreses obtinguessin els seus préstecs, cosa què augmentaria la taxa d‟interès i els 

preus de les matèries primeres als consumidors. Si decidís vendre el deute dels EEUU 

(cobrant els bons del govern), trauria diner de l‟economia americana i crearia una 

situació encara més greu.  

 

Amb l‟arribada de Donald Trump a la presidència es va accelerar l‟augment de la taxa 

dels bons a 10 anys dels EEUU, sent la volatilitat de la taxa la característica comuna 

per tot 2017. Reaccionen així a l‟expectativa de que el President realitzi mesures 

proteccionistes per impulsar l‟activitat interna fent augmentar la inflació del país (un 

ambiciós pla d‟infraestructura, estímul del mercat intern i augment de la despesa 

pública). Abans de la sorprenent victòria de Trump a les Presidencials el novembre de 

2016, la taxa del bo a 10 anys estava en un 1.77%.  

Els bons a 10 anys dels EEUU van començar 2017 amb un tipus del 2.38%, i van 

augmentar fins el 2.6% en el mes de març i aconseguint el mínim en el mes de 

setembre, un 2.04%. Va tancar el mes d‟octubre amb el 2.37% aproximadament.  
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6.2.5. RÀTING 

El ràting és una qualificació de la solvència d'una empresa o un país per fer front a les 

seves obligacions, és a dir la seva capacitat de pagament. 

La qualificació del ràting d'una companyia o país el sol realitzar una empresa 

especialitzada anomenada agència de ràting, que valora les emissions de deute d'una 

entitat segons la seva capacitat de pagament en diferents terminis de temps, la seva 

solvència financera i la vulnerabilitat que té l'entitat o país davant possibles riscos 

externs que afectin als seus futurs fluxos d'ingressos o al valor dels seus actius. 

El ràting que obté una empresa o un país afectarà al cost financer (tipus d'interès) als 

quals podrà col·locar les seves emissions de deute als inversors. A menor qualificació 

dels inversors exigiran uns tipus d'interès sobre el deute més elevats per tal de cobrir 

els seus riscos. 

Tres són les empreses més importants (comparteixen l‟oligopoli que les separa de la 

resta): Standard & Poor‟s, Moody‟s i Flitch. Cadascuna té una forma pròpia de 

qualificar el risc però mantenen una estructura similar.  

Malgrat les qualificacions es basen en la independència, no es pot oblidar que reben 

finançament de les mateixes empreses i països que qüestionen, cosa què crea un 

conflicte d‟interès.  

S & P és la major agència. Les seves valoracions varien entre 

la categoria millor  (AAA) i la menor (D) de cobrament 

impossible. Darrerament aquesta agència ha estat 

qüestionada per prediccions nefastes com la AAA que va atorgar a Islàndia per 

la seva legislació liberal. Quan en 2008 va entrar en crisis els ciutadans es van 

sentir estafats i es van negar a pagar el deute estranger. També va concedir la 

AAA a les hipoteques subprime i a bancs que vivien d‟estafes (Lehman 

Brothers). L‟anterior va fer que en 2012 Itàlia obrís una investigació contra S&P 

per confirmar si havia especulat per lucrar-se. 

Moody‟s qualifica entitats comercials i 

governamentals,alhora que qualifica la solvència dels 

prestataris a partir d‟una escala estandarditzada de 

qualificacions. La millor categoria (AAA) i la de menor 

categoria (E). També Moody‟s ha estat criticada per les pèrdues que no ha 

predit en els mercats. Els inversors confiaven en empreses amb la nota màxima 

(confiant que serien segures) i han sofert grans pèrdues en poc temps. A més, 

Portugal i la Unió Europea van veure com un atac directe que qualifiquessin el 

deute de Portugal amb una Ba2 que senyala una qualitat del crèdit 

qüestionable. D‟aquesta manera s‟atemoreix als inversors i els mercats 

desconfien. Se l‟acusa de baixar la nota expressament per comprar ells deute a 

Portugal ii, lucrar-se.  
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Fitch és la més petita i treballa en un mercat més limitat. 

Comparteixen la mateixa escala, malgrat les qualificacions són 

diferents. Van des de la millor (AAA=millors empreses, les més 

fiables i de qualitat) a la pitjor qualificació (D=el deutor està en 

una situació de difícil retorn, suspensió de pagaments, etc.). Aquesta agència 

també ha rebut crítiques semblants a les anteriors a causa de les grans pèrdues 

que es van patir en empreses qualificades amb la màxima puntuació. Ara bé, a 

diferència de les altres, aquesta va fer un advertiment al mercat sobre els riscos 

que s‟estaven succeint abans de la crisis.  

Seria desitjable fomentar la competència i la creació de noves agències que trenquin 

l‟oligopoli que formen aquestes tres agències. A més, cal controlar la independència 

de les mateixes per a que determinades economies no es perjudiquin.   

EEUU manté una qualificació Aaa (estable) per part de l‟agència Moody‟s, AA+ 

(estable) per part de S&P i AAA (estable) per part de Fitch.  

 

 

6.2.6. DEUTE 

La deute pública s‟ha convertit en un dels principals motius de preocupació de les 

economies d‟alguna de les economies més importants del món. Representa el deute 

que té l‟Estat amb els ciutadans y països. S‟expressa com a quantia o com a 

percentatge sobre el PIB. El Tresor emet títols de deute anomenats Lletres del Tresor 

(obligacions) i en ser adquirits per bancs, particulars o el sector exterior conformen el 

deute públic o deute de l‟Estat.  

Estats Units és el país més endeutat del món. El 

deute públic als Estats Units el 2015 va ser de 

17.166.182 milions d'euros, va créixer 3.392.924 

milions respecte 2014 (13.773.258 milions 

d'euros). 

Aquesta xifra suposa que el deute el 2015 va 

arribar al 105,61% del PIB dels Estats Units, una 

pujada de 0,38 punts respecte a 2014, en què el 

deute va ser el 105,23% del PIB. Estats Units està 

entre els països amb més deute respecte al PIB del 

món.Si mirem la taula podem veure l'evolució del 

deute públic als Estats Units. Aquesta ha crescut 

des de 2005 en termes de deute global, quan va 

ser de 6.867.850 milions d'euros i també en 

percentatge del PIB, que va ser del 65,34%. 
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Segons l'última dada publicada, el deute per càpita als Estats Units el 2015, va ser de 

53.494 euros per habitant, sent aquests, per tant, dels més “endeutats” del món. En 

2014 va ser de 43.236 euros, així doncs s'ha produït un increment del deute per 

habitant de 10.258 euros.Cal fer la vista enrere i adonar-se‟n que en 2005 el deute 

per persona era de 23.240 euros. 

La taula de sota refereix l‟any 2016 i es troba ordenada atenent el criteri de Deute/ 

PIB. Cal considerar que la llista l‟encapçala el Japó amb un 238,11% deute/PIB a  

molta diferència del segon país del rànquing: Grècia, amb un 180,80% . Veiem països 

com Itàlia en cinquena posició amb un 132% deute /PIB i Estats Units en la posició 14 

amb un 107,11% deute/PIB i Espanya amb un 99% en la posició 19. 

Les diferents quanties dels països esmentats ens dóna una idea de cóm és 

d‟importants la consideració de la variable PIB en aquesta valoració. Estats units per 

quantia és, sens dubte, el país més endeutat amb 18.025.968 milions d‟euros de 

deute en 2016, gairebé el doble de deute que el Japó (9.398.438 milions d‟euros), 

malgrat el primer està en la posició 14 i el segon en primera posició. L‟anterior 

significa que el potencial dels Estats Units és més de quatre vegades superior al del 

Japó, estant els seus habitats, per tant, menys endeutats als Estats Units que al Japó.    

 



The TRUMP IMPACT 2017 
 

 

 

109 
 

6.2.7. DÈFICIT 

Dèficit/ Superàvit són paraules que hem incorporat a la nostra vida quotidiana en 

diferents contextos. En relació a l‟estat de comptes de l‟Estat, podem dir que existeix 

Dèficit quan la diferència entre els ingressos i les despeses de L‟Estat és negativa i, 

per tant, hi ha més despeses que ingressos. Al contrario, podem dir que hi ha 

superàvit si els ingressos superen les despeses. Cal dir que a España el dèficit el 

conforme el dèficit de l‟Estat, els de les CCAA i el dels Ajuntaments.  

Com en el cas del Deute, per mesurar la seva importància en una economia, el dèficit 

es compara amb el PIB per així calcular el seu percentatge sobre aquest.  

Si valorem les dades que aporta la taula de sota podem veure que en 2016 el dèficit 

públic als EEUU era del -4.41% del PIB, cosa què el situa en la posició 126 dels 188 

països del rànquing de dèficit ordenat de menor a major. En termes absoluts, EEUU va 

registrar 742.096 milions d‟euros.  

Estats units té les pitjors dades dels últims 4 anys i ha empitjorat considerablement 

respecte el 2015 quan el dèficit era de 576.061 milions d‟euros, un -3.53% del PIB. 

En 2015 ocupava la posició 112 del rànquing.  

El PIB als EEUU en 2016 va ser de 16.780.197 M€ (va créixer 525.473M€ respecte 

2015), cosa què cal que tinguem en consideració ja que els canvis en el PIB afecten al 

ràtio de dèficit en sentit invers.  

A la taula es pot observar molt clarament cóm les dades casen amb els contextos. Per 

exemple, veiem cóm entre 2008-2012 (en plena crisis econòmica/ financera) les 

dades del dèficit en termes absoluts i relatius són les pitjors de la darrera dècada 

(amb dades que van des del -6.68%(668.148 M€) i el -13.15%(1.361.297 M€)). 

També podem veure a la taula inferior dreta com històricament, llevat en el període 

de crisi econòmica esmenat,  en les darreres 3 dècades el dèficit s‟ha mantingut 

inferior al -5%/PIB, llevat d‟un petit període entre 1998 i 2001 que hi ha haver 

superàvit (Jimmy Carter com a President dels EEUU). 
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6.2.8. PIB 

El Producte Interior Brut (PIB) és el valor monetari de tots els béns i serveis produïts 

a una determinada regió durant un període determinat.  

És un dels indicadors més utilitzat en macroeconomia ja que mesura estrictament 

l‟activitat econòmica, prenent en consideració únicament els béns i serveis produïts 

dins de l‟economia formal d‟un determinat territori, sense importar l‟origen de les 

empreses i excloent els negocis informals i il·lícits.  

Cal distingir entre els tres tipus següents per poder analitzar el seu comportament:  

PIB nominal:es caracteritza pel valor a preus de mercat (corrents) dels béns i 

serveis produïts en un determinat temps. Cal considerar que quan es prenen els 

preus corrents són aquells que es troben establerts en els béns i serveis en el 

moment de determinar el PIB, per la qual cosa moltes vegades estan afectats 

per la inflació / deflació.  

PIB real: es calcula pel preu contant de béns i serveis finals produïts en un 

país. Els preus constants es calculen a partir d‟una base / any que permet 

eliminar els canvis que sorgeixen en els preus originats per la inflació / deflació.  

PIB per càpita: divideix el PIB entre els habitants d‟un país. Aquest indicador 

és força criticat perquè ignora les desigualtats econòmiques que existeixen 

entre els habitants ja que atribueix el mateix nivell de renda a cada habitant.  

És important observar la formula per poder entendre‟l millor. PIB = C+I+G+X-M on 

C=Consum, I=Inversió, G=Despesa, X=Exportacions, i M= Importacions.  

La taxa de creixement del PIB és la variació que experimenta el PIB en un període 

determinat. Es calcula a partir del PIB real i s‟utilitza habitualment com a mesura de 

creixement econòmic anual / trimestral de diversos països.  

A la taula de sota veiem les primeres posicions del rànquing ordenades de major a 

menor en termes absoluts (PIB (M€)). Estats Units quantifica el PIB anual 2016 en 

16.780.197M€  i ostenta una variació del PIB de 1.5%. Just per sota el global de la 

zona Euro amb 10.788.744M€ i una variació de 1.8% 
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La taula de sota mostra les primeres posicions del PIB per càpita anual ordenat de 

major a menor. Si ignorem les dades del dos primers països (ja que no agafen dades 

de referència de 2016), hem de valorar que els EEUU ostenten la 7èna posició en 

valor absolut, amb 51.931€ de PIB per càpita.  

Caldria suposar que la qualitat de vida dels habitats dels EEUU hauria de ser de les 

millors del món. Malauradament no es contemplen les desigualtats econòmiques de 

qualsevol societat capitalista de la que els EEUU és un magnífic exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer trimestre de 2017 el PIB dels EEUU ha crescut un 0.7% respecte al 

trimestre anterior. Una dècima per sota del creixement registrat en el segon trimestre 

respecte el primer trimestre (0.8%).  

La variació interanual del PIB ha estat del 2.3%, una dècima per sobre de la 

registrada en el segon trimestre, que va ser del 2.2% 

En termes absoluts, la xifra del PIB del tercer trimestre 2017 va ser de 4.149.386 M€ 

La xifra del PIB en el segon trimestre de 2017 va ser de 4.366.666 M€ i de 

4.474.480M€ 
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En 2016 el PIB als EEUU va 

créixer un 1.5% respecte 

2015. Es tracta d‟una taxa 14 

dècimes inferior al 

creixement registrat en 2015 

que va ser del 2.9%. Això és 

especialment significatiu en 

l‟any en que Donald Trump es 

proclama President dels 

EEUU.  

 

En 2016 la xifra del PIB va 

ser de 16.780.197 M€ 

creixent en valor absolut 

525.473M€ respecte el 2015 

El PIB per càpita dels EEUU 

de 2016 va ser 51.931€, 

1.277€ major que en 2015. 

Si mirem enrere veiem cóm a 

millorat el PIB per càpita ja 

que en 2006 era de 36.963€ 

 

6.2.9. HIPOTEQUES 

Les entitats de crèdit utilitzen índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) per 

actualitzar el tipus d‟interès de les hipoteques d‟interès variable. El més utilitzat és 

l‟Euribor que va substituir al Míbor que es va aplicar fins el gener de 2000. També 

tenim el CECA  on el seu promig mensual aglutina el preu dels préstecs hipotecaris i el 

dels préstecs personals oferts per les caixes d‟estalvi. IRPH representa la mitja dels 

préstecs a tres anys concedits pels bancs/ caixes.Al contractar una hipoteca es 

referència amb un d‟aquests índex pel càlcul del interès variable que servirà per 

revisar la hipoteca. Sobre aquest interès l‟entitat aplicarà un diferencial addicional. El 

tipus d‟interès i el diferencial serà el que valdrà per revisar anualment la hipoteca.  

 
 

 

 

 

 

 

Als 



The TRUMP IMPACT 2017 
 

 

 

113 
 

EEUU hi ha dos tipus d‟hipoteques. Per un costat trobem els préstecs convencionals 

garantits per un prestamista privat o per una institució bancària i els préstecs 

garantits pel govern.  

Els préstecs garantits pel govern acostumen a tenir aquestes tres formes:  

 Préstecs de l‟Administració Federal de la Vivenda (préstecs FHA): creats 

per aconseguir que les hipoteques fossin més raonables, especialment per 

compradors que adquireixen un primer habitatge. Permeten pagaments inicials 

del 3.5% del preu de la vivenda. 

 Préstecs VA: garantits pel Departament d‟Assumptes dels Veterans i 

dissenyats per beneficiar membres actuals del servei militar, veterans i alguns 

cònjuges supervivents. Ofereixen taxes competitives i moltes vegades estan a 

disposició sense pagament inicial.  

 Préstecs per vivendes rurals: recolzats pel Departament d‟Agricultura i 

destinats a compradors residents a zones rurals i que s‟ajusten a determinats 

requisits d‟ingressos.  

Les condicions d‟aquestes programes són més avantatjoses i és més fàcil qualificar 

per una hipoteca recolzada per govern que per un préstec convencional.    

Els préstecs convencionals són oferts per entitats privades (bancs, associacions de 

crèdit, prestamistes privats o institucions d‟Estalvi). Qui necessita un préstec 

necessita tenir un bon historial creditici per donar garanties davant possibles 

incompliments de pagament.  

Els préstecs convencionals tenen terminis de 10,15,20 ó 30 anys. També requereixen 

pagaments inicials més alts (un 5% mínim com a mostra de solvència però depèn de 

l‟historial creditici). Cal tenir present que EEUU obliga a concertar una assegurança 

addicional si el pagament inicial sigui inferior al 20% 

Cal escollir en qualsevol cas si la taxa d‟interès a aplicar és fixa o variable.  

La taxa d‟interès fixa no canvia mai i sempre sabem quina és la quota mensual 

d‟hipoteca que pagarem. Cal destacar que altres càrrecs poden ser agregats a la 

hipoteca (impostos de propietat anuals o càrrecs de associacions de propietaris) que a 

llarg termini poden canviar la quantia d‟aquests pagaments.  

Els préstecs amb taxes variables (o hipoteques ARM) tenen taxes d‟interès que 

s‟ajusten en intervals específics (normalment anualment). Normalment comencen 

amb taxes baixes i acostumen a semblar millor opció que les d‟interès fix. Malgrat 

l‟anterior, quan arriba el moment de la revisió la quota pot pujar i/o baixar en base a 

l‟índex de la taxa d‟interès escollit (explicat anteriorment).  
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6.2.10. TIPUS 

Representa el tipus d‟interès al que els bancs poden demanar diner prestat al Banc 

Central. S‟utilitza per part dels Bancs Centrals per orientar la política monetària.  

EEUU ha mantingut uns tipus d‟interès al voltant del 1% anual després que la Reserva 

Federal pugés els tipus d‟interès del 0.75% al 1% davant la fortalesa macroeconòmica 

dels EEUU. Una pujada dels tipus d‟interès serveix per frenar la inflació i protegir la 

divisa. La darrera pujada va ser tres mesos abans, i es correspon amb les 

expectatives dels mercats financers. A més, suposa la primera pujada des de que 

Donald Trump fos nomenat President dels Estats Units.  

Cal tenir present que la Reserva Federal només ha pujat el tipus d‟interès dues 

vegades en el decurs de tot un any. D‟acord amb les previsions macroeconòmiques, la 

institució estima que els tipus d‟interès se situaran entre el 1.25% i el 1.5% a finals 

de 2017 (segons estimacions de desembre de 2016).  

La intenció és consolidar el procés cap a la normalització monetària, atribuint un 

enduriment de les condicions financeres ja que considera que l‟economia d‟EEUU 

s‟està enfortint i que l‟activitat econòmica s‟expandeix a un ritme moderat. A reserva 

federal preveu que les condicions econòmiques evolucionin de forma que garanteixin 

pujades de tipus “graduals”.  
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6.2.11. SMI 

Per Salari Mínim Interprofessional s'entén com la quantitat mínima que un 

treballador ha de rebre per poder satisfer les seves necessitats bàsiques. És la quantia 

retributiva mínima o el valor del salari mínim que rep un treballador per la jornada 

legal de treball, independentment del tipus de contracte que tingui. 

Aquest tipus de salari apareix regulata Espanya a l'article 27 de l'Estatut dels 

Treballadors. Aquest precepte estableix que el Govern fixarà, prèvia consulta amb les 

organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives, anualment, 

el salari mínim interprofessional. Per a això tindrà en compte: 

 L'índex de preus de consum. 

 La productivitat mitjana nacional assolida. 

 L'increment de la participació del treball en la renda nacional. 

 La conjuntura econòmica general. 

La revisió del salari mínim interprofessional no afectarà l'estructura ni la quantia dels 

salaris professionals quan, en conjunt i còmput anual, siguin superiors a aquell. A 

més, cal destacar que el salari mínim interprofessional no es pot embargar. 

EEUU no va instaurar el salari mínim nacional fons la dècada de 1930 (el primer 

estatal va ser a 1912 a Massachusetts). EEUU és un dels països amb una inflació més 

estable a tot el món, cosa què aporta moltes avantatges a aquells que resideixen al 

país ja que no han de bregar contínuament amb els augments que la inflació 

produeix. No hi va haver canvis en el salari mínim d'Estats Units aquest 2017 respecte 

l‟any anterior. El salari mínim interprofessional per a 2017 als Estats Units ha quedat 

fixat en 1.192,2 € al mes. Per tant, 14.306 euros l'any, tenint en compte que es 

consideren 12 pagues anuals, que és la divisió habitual del salari anual en la major 

part de els països.Si mirem el salari mínim en Dòlars USA, que és la moneda oficial a 

Estats Units, podem veure que aquest any va ser de 1.256,7 Dòlars USA i per tant, el 

SMI es manté sense canvis respecte a 2016, mentre que l'IPC de 2016 va ser del 

2,1%, el que suposa una pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors en l'últim 

any. 
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A la taula de sota podem veure els SMI 2017 en € ordenat de major a menor. EEUU (1.192,2€) es 

troba en la posició 12 darrera de països com Luxemburg (1.996,6€), Irlanda (1.563,3€), Bèlgica 

(1.562,6€), Holanda (1.551,6€), Alemanya(1498€), Regne Unit (1.396,9€), Israel (1.272,3€) i 

Canadà (1.261,4€).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.12. BORSA 

En el món de la borsa podríem distingir entre quatre grans àrees econòmiques a nivell 

mundial: Estats Units, Europa, China i Japó. Cal diferenciar entre els índexs i el 

mercat. El mercat és on podem intercanviar els béns i en el cas del mercat borsàtil, 

aquests béns són els títols de les companyies que cotitzen en borsa. L‟índex refereix 

un selectiu especial d‟aquest mercat amb unes característiques definides per cada 

mercat. Aquests índex acostumen a ser el termòmetre de les borses de cada país ja 

que les composen les empreses amb més capitalització i volum dels seus mercats. Per 

tant, es tornen una mostra representativa. 

A Espanya, el 98% dels Títols en el Mercat Continu es cotitzen per mitjà de la SIBE 

(Sistema d‟Interconnexió Borsàtil Espanyol) que és una plataforma electrònica que 

engloba les 4 borses espanyoles (Barcelona, Bilbao, Madrid i València). En el mercat 

continu cotitzen 101 companyies. Dins d‟aquest mercat existeix un selectiu diferencial 

de 35 companyies anomenat IBEX-35 (acostumen a ser les més negociades, les més 

líquides i les que susciten més interès). 

Presentem a continuació una mostra esquemàtica dels principals mercats i índexs a 

nivell mundial:  
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Europa:  

 Frankfurt Stock Exchange: la més important de les 8 borses que existeixen a 

Alemanya. Per unificar-les es va crear la plataforma XETRA on es negocien el 

90% dels valors alemanys. L‟altre 10% està copat per la plataforma EUREX 

d‟accés mundial. El principal índex alemany és el DAX 30 que està format per 

les 30 empreses amb més capitalització del país.  

 DJ Euro Stoxx 50:Format pels 50 valors més rellevants de la zona Euro.  

 Borsa de Londres:La LSE (London Stock Exchange) és un mercat amb més de 

2.000 companyies. El seu índex més representatiu és el del FTSE on cotitzen els 

100 valors principals.  

 Euronext París: L‟índex de rellevància és el CAC on cotitzen els 40 valors 

principals de major capitalització a França.  

 Mercat Continu: Conté 101 empreses. El seu índex principal és l‟IBEX 35 

 Borsa de Milà: En el MIB 30 cotitzen els 30 valors principals d‟Itàlia.  

 Mercat Euronext Amsterdam: L‟índex principal és l‟AEX que el composen els 

25 valors principals d‟Holanda.  

Estats Units:  

 Borsa de Nova York: Mercat que cotitzen més de 2900 empreses. 

 NASQAD: És el major mercat mundial creat per empreses d‟alt creixement en 

què cotitzen més de 5000 companyies.  

Existeixen diversos índexs dins d‟aquests mercats:  

o Dow Jones Industrial Average: Composat per 30 de les majors 

companyies americanes que cotitzen tant en NYSE com en NASDAQ.  

o S&P 500: Considerat l‟índex per excel·lència per la seva alta 

capitalització. Conté les 500 empreses més importants dels mercats 

americans.  

o NASQAD 100: Inclou les 100 majors empreses del mercat NASQAD 

 

 

 

 

Japó:  

 Borsa de Tokyo: L‟índex NIKKEI 225 és el més popular i conté els 225 valors 

amb més volum dels 450 que conté la Borsa de Tokyo. El TOPIX és el segon 

índex japonès més important i conté 1713 companyies.  

Xina:  

 Borsa de Hong Kong: El seu principal índex és el HangSeng composat pels 33 

valors més representatius.  
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6.2.13. DIVISES 

El tipus de canvi entre dues divises o la cotització d‟una moneda enfront una altra 

expressa quantes unitats d‟una divisa són necessàries per obtenir una unitat de l‟altre. 

El dòlar nord-americà és la moneda dels Estats Units. El codi de divises és USD i el 

símbol és el $ 

A continuació es poden veure els principals tipus de canvi creuats de USD:  

 

A continuació podem veure les dades més importants que caracteritza el dòlar USA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de la II Guerra Mundial, el dòlar és la moneda de referència a nivell mundial. 

Només el yen i l‟euro han aconseguit apropar-se al dòlar. Les estadístiques ho 

demostren. L‟informe sobre intercanvis de mercats de divises del BIS 2013 mostra 

que dels 5.3 trilions de dòlars que es negocien al dia, el dòlar va entrar en joc el 87% 

de les vegades en 2013, el 85% en 2010 (similar a la xifra dels anys 90).  
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La major part dels intercanvis (incloses matèries primeres) i de les operacions 

comercials es tracten en USD. Els bancs centrals tenen al voltant de 2/3 de la seva 

reserva en dòlars i alienen les seves polítiques monetàries a les de la Reserva Federal. 

També es pot confirmar si atenem a la mida dels mercats financers en dòlars, la 

capitalització borsàtil i els bons.  

Malgrat l‟evidència anterior, moltes són les veus que pronostiques la pèrdua de 

l‟hegemonia del dòlar a causa d‟excessos fiscals als EEUU, l‟alt valor del deute públic, 

la confusa vida política, polítiques monetàries expansives, aparició d‟altres 

competidors, etc.  

Històricament EEUU va substituir al Regne Unit com a potència. Podria passar que 

l‟euro fes ombra al dòlar quan constitueixi una unió més completa. En 2010 el 40% 

dels intercanvis es feien en euros quan suscitava major confiança en els mercats. En 

2013 aquest percentatge baixa fins el 33%.   

Xina també podria intentar-ho ja que l‟intercanvi en yuanes en el mercat offshore ha 

augmentat un 250% en els darrers tres anys però en 2013 només el 2% de les 

transaccions es feien en aquesta divisa. Es per això que encara que se‟l pronostica un 

gran creixement, encara no es pot significar en aquest sentit.  

Tampoc es preveu que una moneda digital lideri el mercat a curt termini. Aquesta té 

diverses limitacions: no són convertibles, no estan recolzades per cap govern i no 

tenen les propietats habituals d‟una moneda – liquiditat, predicibilitat i estabilitat).  

 

A la taula de la dreta es 

poden veure algunes 

divises de canvi enfront 

l‟Euro.  

Així podem veure que en 

el dia i el moment de la 

imatge 1€ equivalia 

exactament a 1.1817 

USD 

Això seria l‟equivalent a 

dir que 1 USD és 

equivalent a 0.8462€ 
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6.2.14. MATÈRIES PRIMERES 

El valor de les matèries primeres és quelcom molt important ja que marca la major 

part de les transaccions internes i externes del país (comerç intern i exportacions).  

A la següent taula valorarem els principals marcadors:  

 Preu del petroli OPEP (Organització de Països Exportadors de Petroli). 

Representa un preu mig dels preus dels petrolis produïts pels països membres 

de la OPEP i s‟utilitza com a punt de referència pel designar els preus del 

petroli. El preu mig del barril de la OPEP ha pujat en aquest més un 0.99% (de 

60.74$ a 61.34$). L‟augment acumulat dels darrers 12 mesos és del 18.69%. 

El preu màxim del petroli va ser en el mes de juliol de 2008 (131,22$) i el 

mínim a l‟abril de 2003 (25.24$).  La OPEP coordina polítiques per influir en el 

mercat del petroli. Els membres de la OPEP són: Argelia, Angola, Equador, 

Gavó, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Líbia, Nigèria, Aràbia Saudita, Veneçuela i els  

Emirats Àrabs Units.  

 Preu petroli Brent europeu: és el petroli de referència a Europa. Cotitza en 

dòlars americans en el mercat IPE de Londres (Internacional Petroleum 

Exchange). Es considera de gran qualitat i es barreja amb 15 crus addicionals 

diferents (tots ells provinents de la Mar del Nord que pertany al Regne Unit). És 

el més adient per fabricar gasolina, querosè i gasoil. El preu del barril aquest 

desembre /17 ha augmentat un 1.77% (passant de 62.71$ a 63.82$).  

L‟augment acumulat dels darrers 12 mesos és del 19.71%. El preu màxim del 

petroli Brent va ser en el mes de juliol de 2008 (132,72$) i el mínim al 

desembre de 1998 (9,82$).   

 Preu petroli West Texas Intermediate: ha estat el preferit d‟inversors 

institucionals amb seu als EEUU, com ara els fons d‟inversió. Mantenen un pes 

important en els futurs d‟energia però han incrementat la seva exposició al 

Brent i un altre indicador europeu, el gasoil. El cru nord-americà té com a 

debilitat el seu emmagatzematge, cosa què pot tenir un gran impacte en el seu 

preu i marcar el diferencial entre el Brent i el WTI.Registra amb 57,83$ el 

màxim anual després que diversos productors manifestessin que es troben prop 

de re equilibri.  
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 Or, preu de l‟unça: com actiu d‟inversió l‟or ofereix la oportunitat de 

diversificar i protecció dels complexos mercats financers. Consell Mundial de 

l‟Or destaca moltes maneres que què l‟or s‟utilitza per la gestió del govern i la 

cartera d‟inversions, inclosa la cobertura contra la inflació i la preservació de la 

riquesa. L‟or és un component important de les tecnologies avançades. El 

darrer valor consultat (06/12/17) presenta el valor en 1.280,21$ 

 Preu Alumini 99.5% puresa mínima LME (preu per tona mètrica):El mercat 

de l‟alumini es troba en canvi constant. La història del processament d‟alumini 

és força recent si la comparem amb altres metalls no ferrosos d‟us comú. 

L‟alumini es va descobrir a principis dels s. XIX i fins a principis de s.XX no va 

donar indicadors d‟aplicabilitat industrial. Totes les empreses processadores han 

d‟afrontar riscos derivats dels seus preus fluctuants. Les variacions en el preu 

són altament impredictibles i poden ser molt intenses. Tenen un gran impacte 

en el marge de beneficis i el valor de les existències però també en el 

comportament dels clients. La Borsa de Metalls de Londres (LME))ofereix el 

preu USD per cada 1000 kg. La debilitat de l‟economia ocasiona que actualment 

siguin força assequibles. Al juny de 2017 el trobàvem a 1.885,29$ la tona.  

 Preu coure grau A, LME (preu per tona): la contractació de coure és la 

segona en volum que es negocia a la LME (Borsa de Valors de Londres). 

Conèixer els preus mitjos, dades històriques, preus de transaccions, diagrames 

de tendències i noticies és essencial per a saber competir i donar resposta amb 

rapidesa a les fluctuacions dels preus en el mercat. En juny 2017 el preu de la 

tona de coure era de 5.719,76€ 

 Preu mineral de ferro Importat de Xina 62% FE(preu per tona 

mètrica):aquest és un mercat que es troba sota pressió a curt termini a causa 

d‟un moderadament de la demanda d‟acer, altes exigències en els ports i una 

major oferta a baix cost. Malgrat tenir una previsió positiva que haatorgat en 

2017 valors màxims de 98$, aquesta alça ha de considerar- se cíclica. En juny 

de 2017 el valor de la tona mètrica era de 57,86$ 

 Preu Plom 99.97% pur. LME preu per tona mètrica: el plom és un dels 

recursos més valuosos que trobem a la natura, sent objecte d‟explotació 

minera. El consum ha augmentat passant de 0.8Mt a principis del S.XX fins a 

6.5 Mt en començar el s.XXI dels que 2Mt corresponen a Europa. El plom 

secundari o reciclat suposa gairebé el 60% de la producció total. Actualment hi 

ha constància que l‟exposició al plom és nociva per la salut però l‟actual 

tecnologia permet la seva explotació minimitzant els riscos. El juny 2017 el 

preu de la tona mètrica era de 2.132,93$ 

 Urani UNEXCO. Preu restringit, preu per tona mètrica: ha augmentat més 

d‟un 50% des de que va tocar preus mínims en 12 anys (a 18$ la lliura) al  

2016 (ocasionat per una limitació en la producció de Kazajistan, el major 

productor del món i combinat amb perspectives de major demanda).La 

preocupació per la seguretat és un dels catalitzadors que ha fet que molts hagin 

optat per usar altres combustibles pels seus generadors d‟energia 

(principalment gas natural, més barat). La caiguda de preus ha equilibrat el 

mercat obligant a moltes mines a tancar i retallar la producció. El juny 2017 el 

valor estava en 19.68$ la tona mètrica.  

https://www.datosmacro.com/materias-primas/aluminio
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6.3THE TRUMP IMPACT EN ELS MERCATS FINANCERS 

La inesperada victòria de Trump a les presidencials de novembre 

2016 va afectar d‟una manera més intensa l‟economia de Mèxic, 

principalment. Trump es va passar bona part de la campanya 

electoral amenaçant a Mèxic amb la construcció d‟un mur que, a 

més, pretenia que pagués el país veí. Només confirmar-se el triomf 

de Trump el dòlar va assolir el màxim històric de 20.73 pesos / dòlar. Tres dies 

després, malgrat José Antonio Meade (nou secretari d‟Hisenda) va declarar 

públicament que es prendrien  mesures per mantenir estable l‟economia de Mèxic, el 

dòlar va trencar un nou rècord arribant-se a vendre‟s a 21.45 pesos / dòlar.  

L‟anterior significa que en tan sols 3 dies la moneda va passar de 18.16 dollars a 

21.45, una devaluació del 16% respecte al dòlar, agafant nivells de 2008.  

A més, les amenaces de Trump de retallar les remeses que envien milions de 

mexicans i d‟acabar amb el Tractat de lliure Comerç, així com la intenció de gravar 

amb taxes del 35% als béns de consum que Mèxic exporta als EEUU, va incrementat 

exponencialment la incertesa de l‟economia mexicana.  

No obstant, no és en absolut únicament Mèxic l‟economia afectada. L‟amenaça de 

deportar milions d‟immigrants, l‟advertiment sobre la revisió de tractats internacionals 

de comerç amb Àsia, i la promesa de construir una nova política econòmica, 

radicalment proteccionista, va fer tremolar totes les economies del món.   

Trump també va impactar en els mercats de grans economies sud- americanes. Van 

caure les monedes de Brasil, Argentina, Xile i Colòmbia, malgrat estar lluny de la 

devaluació del pes mexicà abans esmentada. Segons informa l‟agència Reuters, al 

Brasil el Reial va caure un 2.5% i el pes argentí es va depreciar un 1.84%, arribant a 

vendre‟s a 15.2 pesos/dòlar, mentre que el pes xilè va caure un 1.02%. A Colòmbia el 

pes es va depreciar un 2.81%. El dimecres 09.11.2016 la moneda colombiana va 

arrencar amb 3.038 pesos / dòlar i va tancar en 2.955 pesos / dòlar.  

Pels principals emissors d‟immigrants cap als EEUU (a més de Mèxic trobem 

Guatemala, Hondures i El Salvador) el missatge de Trump suposa una gran 

preocupació per a les seves economies altament dependents de les remeses. Com 

exemple, entre gener y setembre, El Salvador ha rebut 3.337 milions de dòlars en 

concepte de remeses familiars (equivalent al 16% del seu PIB). Des de les més altes 

instàncies dels països afectats de L‟Amèrica Central, es demana a Trump que 

respectés els drets dels immigrants que estan treballant legalment als EEUU.   

Les borses de valors d‟Àsia es van veure igualment afectades per la victòria de Trump 

davant de la promesa d‟aquest  de no aprovar el Tractat de Lliure Comerç entre els 

EEUU i els   països del Pacífic (TPP) argumentant que aquest Tractat és desfavorable 

econòmica i laboralment pels EEUU. A causa del nomenament de Trump com a 

President, l‟índex Nikkei del Japó va perdre un 2.4% i el Hang Seng de Hong Kong va 

caure un 1.7%. El Kospi sud- coreà va baixar un 1.4%, i el S&P ASX / 200 d‟Austràlia 

va caure un 1.2% 
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En Índex Nikkei del Japó va perdre 2.4% després de confirmar-se que Trump ocuparia 

la Casa Blanca. El Hang Seng de Hong Kong va caure 1.7%. El Kospi sud-coreà va 

baixar 1.4%, i l' S&P ASX / 200 d'Austràlia va caure 1.2%. Pel que fa a les monedes, 

el dòlar es cotitzava a 102.60 iens, un descens en comparació amb els 105.46 iens 

anteriors a la jornada electoral nord-americana.  

Segons apuntava l'agència Associated Press, les reaccions negatives en cadena es van 

produir perquè els inversors asiàtics estaven convençuts que la demòcrata Hillary 

Clinton guanyaria la presidència. 

Tampoc els mercats europeus estaven preparats per a la victòria 

de Trump. Les reaccions dels mercats van ser similars. Només 

conèixer el triomf republicà, l'Índex FTSE 100 va patir una forta 

caiguda, amb una pèrdua de 2% o 45 mil milions de dòlars.D'acord 

amb la BBC, altres mercats europeus es van fer ressò de la 

tendència amb una fugida de diners cap a accions segures, or i 

altres divideixis com el ien japonès. A la Borsa de Madrid, l'Ibex 

35, va caure 3.8%; a Milà, la Borsa es va desplomar 3.2%; i el 

Frankfurt Dax va caure 1.76%. 

Malgrat avaluar l‟ impacte real de qualsevol presidència ens portaria anys, hi ha 

precedents històrics que ens poden servir com a indicadors, i en qualsevol cas, a tenor 

de les dades presentades abans, l‟afectació negativa al mercat Forex o mercat de 

divises ha estat evident. Històricament els estudis mostren que, entre 1929 i 2011, el 

mercat nord-americà ha guanyat més de la mà dels presidents demòcrates que de la 

dels republicans. Si això és cert o no, encara hem de comprovar-ho amb Trump, però 

no sorprèn que totes les mirades apuntin ja cap al Dow i el S&P 500. També mereix 

especial atenció el Russell 2000. El conservadorisme fiscal, tan promocionat per 

Trump, sempre ha estat posat en marxa amb més èxit en el mercat dels bons. Encara 

és el moment de veure si això pot significar un interès creixent en la compra de bons 

nord-americans. 

En el pla fiscal de Trump es repetia contínuament la xifra de 5.3 trilions de dòlars. 

Aquest era el deute que se suposa s‟acumularia en els propers 10 anys a l‟actual de 

19 trilions de dòlars del govern nord-americà. Amb aquesta xifra és improbable que 

moltes de les seves polítiques tinguin èxit però indica que sí és probable que aquestes 

obtinguin una major resposta dels mercats.  

En aquest sentit, passem a analitzar l‟afectació de les seves polítiques al mercats 

financers:  

Reformes fiscals regides per una generositat, com a mínim aparent: Les tarifes 

del Impost sobre la Renda als EUA estan actualment dividides en set parts, anant des 

del 10% al 39,6%. El pla de Trump les canviarà a tres, evitant que aproximadament 

75 milions de llars hagin de pagar i sol·licitant com a màxim un 33% de les grans 

fortunes. Creant un sistema més generós, assegura ell, les inversions domèstiques 

augmentaran i el frau fiscal disminuirà, el que pot significar un impuls indirecte tant 

per al dòlar com per als principals índexs. 
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Reduint l‟ Impost sobre Societats, fa un esforç significatiu per animar les empreses 

americanes que estan deduint aproximadament 2 $ trilions en beneficis a l'estranger, 

perquè mantinguin les seves operacions al país. Reduint els seus impostos pot donar-

los a determinades empreses un gran impuls i, d'aquesta manera, augmentar el preu 

de les seves accions, sobretot aquelles que no estan sent especialment afavorides per 

les polítiques fiscals actuals.  

Major Despesa: Un retall tan radical dels impostos genera un buit fiscal a curt 

termini amb talls significatius al pressupost que s‟hauran de cobrir. Ha presentat una 

proposta per reduir els programes federals, liquidar els actius estatals i eliminar el 

frau i l'abús que es considera insuficient, inclús si aconsegueix implementar-la. Trump 

es mostra enèrgicament en contra de despeses com la seguretat social i la salut (que 

suposen de lluny el major pes per al pressupost) ha intentat, sense èxit, que aquestes 

no formin part necessària del pressupost. D'aquesta forma, la seva actual política 

fiscal actual podria tenir un impacte immediat en la fortalesa del dollar. 

Mesures proteccionistes de Trump. Alt gravamen d‟aranzels comercial. 

L‟enfortiment dels aranzels que Trump proposa sobre Mèxic i Xina (35% respecte 

Mèxic i 45% respecte Xina) ha encès les alarmes, malgrat l‟esforç dels seus consellers 

polítics per a rectificar la seva imatge presidencial. En el millor dels casos, les seves 

ostentacions poden tenyir de manera negativa les relacions exteriors amb socis 

fonamentals. En el pitjor dels casos, pot estar preparant el camí per a una veritable 

guerra comercial.La seva política interior podria arribar a ser imposada, ara que 

compta amb un Congrés de majoria republicana. Però és el dany causat per la seva 

disposició a l'enemistat amb diversos sectors el que pot ser irreparable en el ll/t. 

El gran risc per als mercats del Estats Units és que Trump falli a l‟hora de concretar la 

seva política fiscal expansiva.  

Nova estratègia/fase de Trump respecte al comerç internacional amb Xina. 

L‟assistència de Trump a la Cumbre de la APEC va marcar un punt d‟inflexió amb els 

països asiàtics, especialment amb Xina. Trump està de gira per Àsia donant un 

missatge clar a la comunitat internacional en matèria de comerç i inversions. Allò que 

començava com una més que possible guerra comercial s‟està convertint en una 

relació cordial que dóna pas a la confiança i al respecte mutu. Cal tenir present que la 

cerca d‟interessos comuns era imperativa ja que Xina i EEUU suposen 30 bilions de 

dòlars del PIB a preus corrents, o el que és el mateix, el 40% del PIB mundial.  

Trump es planteja ara adoptar l‟estratègia xinesa de comerç internacional. Aquesta 

estratègia suposa que Xina signa pactes bilaterals amb diferents països, i aquests 

entre ells de tal forma que es crea un cadena d‟acords bilaterals (especialment a 

través de l‟eix Índic- Àsia – Pacífic). D‟aquesta manera, malgrat no ser l‟estratègia 

més òptima, pretenen treure profit del següent: 1) estalvi en costos de transaccions 

per negociacions amb menys interlocutors; 2) minimització dels riscos legals i 

regulatoris dels diferents països: 3) atansar un equilibri social més eficient. Malgrat 

l‟anterior, països com Japó o la India observen amb recel i es plantegen estratègies 

per no donar “barra lliure” a Xina amb les seves aspiracions.  
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APARTAT 7. VISIÓ FILOSÒFICA 

Actualment sembla que la ciència ocupa la gairebé tot el coneixement i que la filosofia 

és quelcom superat, amb poc pes a la societat. El cert és que la filosofia s‟enfronta a 

una forta crisis, a un atac constant per part dels que no l‟estudien, ni li donen la 

importància que hauria de tenir. Sembla que es mantingui només per omplir l‟espai 

designat a les escoles i en l‟àmbit acadèmic. Estem en una societat frenètica que 

ignora les necessitats reals i prioritza la productivitat i practicitat. L‟actual model 

educatiu crea màquines productives útils, enlloc de persones amb capacitat de pensar, 

proposar i reflexionar.  És imperatiu que tornem a qüestionar-nos el perquè de les 

coses i deixem de donar per fet tot el que ens envolta, tot el que se‟ns ofereix i tot el 

que se‟ns imposa.  

La filosofia toca allò essencial del ser humà i desenvolupa el pensament crític, reflexiu 

i analític, amb una visió ètica i una orientació moral. D‟aquesta manera avançarem en 

l‟auto- coneixement individual però també a nivell global, obrint les portes, aportant 

conceptes,  a altres disciplines com la religió, l‟art, la tecnologia, la ciència, etc. Javier 

Echegoyen Olleta, professor de Filosofia de la UNED, assegurava que la filosofia tenia 

molt a dir sobre ecologia, drets humans, drets dels animals, riscos de la enginyeria 

genètica, el sistema productiu o les noves formes de participació ciutadana.  

Sovint pensem que la filosofia aporta conceptes molt abstractes (ser, ànima, sentit de 

la vida, bé/mal, moral/ètica...) però molts autors són els que han contextualitzat les 

seves obres per tornar-se quotidians. També podem aprendre moltes coses dels 

clàssics malgrat puguem pensar que no entendrien la nostra realitat. Per exemple, 

que la vida és, i sempre ha estat, dura, i que la felicitat no rau en tenir un vida fàcil 

sinó en estimar la vida amb les seves adversitats. La filosofia serveix per entendre els 

fenòmens de la vida social, política i econòmica pels que la ciència no té una resposta 

clara, alhora que permet prendre distància de la realitat i examinar-la. A més, ens 

atorga un llenguatge racional que facilita el diàleg bidireccional, reflexiu i flexible.  

El nucli d‟aquest apartat és una extensa entrevista realitzada al Dr. 

Juan Carlos Gómez, llicenciat en Filosofia i Pedagogia, Doctor en 

Filosofia, a més de tenir diversos cursos en matemàtiques exactes. 

Va ser fundador de la Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya 

(AFPC) i és autor de diversos llibres i publicacions. He tingut la 

oportunitat d‟entrevistar-lo personalment i gravar una entrevista 

de gairebé 3 hores que va resultar molt interessant ja que vàrem 

parlar de la seva trajectòria i els seus interessos i es va “mullar” 

donant la seva opinió en relació directa a la repercussió que pot tenir a la societat la 

Presidència de Trump, així com l‟anàlisi i significació de l‟acte de democràcia que 

representen unes eleccions, cóm aquestes poden ser manipulades i cóm la ignorància 

i la falta de formació i informació objectiva posa en evidència la falta real de 

democràcia. Si més no, mostrarem la ètica i la moral que representen aquells fets 

més significatius del mandat de Trump com a President dels EEUU.A més, entendrem 

cóm i quan pot ser d‟ajuda l‟assessorament filosòfic i quina és la  línia amb altres 

disciplines de perspectiva clínica com són la psicologia, la psiquiatria i la neurologia. 
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A continuació és pot veure la transcripció de l’entrevista:   

 Quan va néixer el seu interès per la filosofia? 

El meu interès per la filosofia em va venir des de molt petit, que jo recordi tenia 

uns dotze anys, el que passa és que tenia una visió de la filosofia com més de 

literatura i, més exactament, tenia molt interès en els de la generació del 98, 

en Pio Baroja, Machado, tots aquests. 

 

De Pio Baroja vaig trobar jo unes reflexions existencials molt profundes, molt 

seductores i, a partir d‟aquí, em vaig fer eco de la filosofia. L‟interès ja més 

desorbitat va ser a tercer de Batxillerat. Hi havia una assignatura que era 

Historia de la filosofia i, a més de quedar seduït pel professor de filosofia, doncs 

em vaig enamorar de la filosofia. 

 

 Què significa la filosofia per vostè? 

La filosofia per a mi és l‟oportunitat de fer front a allò que no entenc, en el 

sentit de qüestionar-me, qüestionar-me què faig jo en el món, quin significat té 

no només el que faig sinó el significat del significant, o sigui les qüestions més 

profundes i les qüestions menys profundes, més subtils. Això és el que t‟aporta 

la filosofia, i és una aportació no només intel·lectual, també psicològica, t‟ajuda 

a equilibrar-te. I és en aquest sentit, en l‟intel·lectual, en el psicològic, en el 

professional, en el social, etc. on trobo el significat de la filosofia.  

 

 Cóm es defineix a sí mateix?  

Jo a mi mateix em definiria com a un ésser més, que intenta fer en el món el 

que altres han fetd‟una manera diferent. Un ésser vulgar, amb una 

individualitat molt pròpia, però un ésser vulgar, com tothom.  

 

 Quin ha estat el seu recorregut professional des de que va acabar els 

estudis? 

El meu recorregut professional des de que vaig acabar els estudis ha estat molt 

variat, vaig formar part d‟un professorat en un institut de batxillerat, en una 

escola d‟adults, he estat professor d‟educació física també, perquè tinc titulació 

d‟educació física, després d‟això he treballat en més escoles i, finalment, en una 

acadèmia pròpia. Actualment treballo en un IES, en una acadèmia pròpia i en 

un centre cívic. He publicat llibres. La tesis doctoral està publicada, he publicat 

un llibre en RBA, un altre llibre a la universitat de Sevilla, i articles a la revista 

“Haser”. Aquests articles/llibres versaven sobre l‟existencialisme, que es el 

tema on jo hem moc: per tant, l‟home davant del món, i també sobre un 

moviment que hi ha dins de l‟existencialisme que és el sentit que té 

l‟existencialisme terapèutic, és a dir, de cóm corregir aquestes anomalies, 

aquelles qüestions avatars que interpel·len a l‟home dins el món. Des d‟aquí hi 

ha un moviment que es va iniciar en Jean-Paul Sartre, que és la psicoanàlisis 

existencial, que jo segueixo a la meva manera, i que allunyant-me de Sartre, 

intento predicar una fonamentació ontològica per donar-li un sentit més social.  
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 Com et va sortir l’oportunitat de publicar els llibres? 

Es van posar en contacte amb mi, RBA va anar a buscar a la universitat de 

Barcelona un expert en Sartre i li van donar el meu nom perquè la meva tesis 

doctoral va ser publicada i proposada com una tesis de premi. Encara que al 

final van guanyar els de ciències,“com sempre ()”.A la Universitat de 

Barcelona tenen constància de la meva influencia a nivell de l‟estat espanyol 

respecte el filòsof Sartre, i li va donar la meva adreça i el meu numero de 

telèfon. 

 

 Sent-ne un dels membres fundadors ... Ens podria ampliar una mica el 

valor de l’Assessorament filosòfic? 

Aquí a Catalunya, l‟any 2005, existia una associació de filosofia que és deia 

“Associació de filosofia pràctica de Catalunya” (AFPC), que va inaugurar un 

home que era de Tona, i la va inaugurar perquè existia a Madrid una associació 

pràctica de filosofia que s‟anomenava ASEPRAF, que intentava desvincular-se 

de la psicologia i crear una mena de teràpia però més intel·lectual, no clínica 

com la psicologia. Aquest senyor es va cansar de l‟associació i ens va proposar 

a un grup de gent, que al principi érem dos, la possibilitat de fer-nos nosaltres 

amb l‟associació. El meu company va ser el president, jo el vicepresident i el 

secretari, això va ser, parlant de memòria, des del 2006 fins el 2010-11.  

 

Aquesta va ser una associació on nosaltres vam inaugurar la primera 

concentració de filosofia pràctica de l‟estat espanyol, la vam fer a l‟escola 

Salesians Horta, aquí a Barcelona, amb la qual vam comptar amb la 

col·laboració de la UNESCO. Va venir molta gent, vam portar molta gent. 

L‟associació tenia molt pocs recursos econòmics i es van gastar únicament en 

formar tot això. Vam editar llibres d‟aquesta associació, els quals recollien les 

ponències de cada persona de l‟associació que nosaltres convidàvem. 

 

El que nosaltres fèiem a l‟associació estava basat en un moviment que a 

començament del segle 20 neix a Alemanya, en filosofia, i que volia fer de la 

filosofia més que una teoria una pràctica, o sigui, fer que la gent a través de la 

filosofia tingués arguments per solucionar els seus problemes personals i no 

arribar a extrems, a extrems en els que un psicòleg després t‟ha de reconduir.  

És a dir, l‟assessorament filosòfic està destinat per a persones que encara tenen 

la capacitat de conduir la seva vida, per dir-ho d‟una manera, no estan 

desbordats davant d‟un problema.  

 

Aquesta idea va estar inculcada a Alemanya durant molts anys, però molta gent 

no va participar-hi perquè la  veien com una cosa esotèrica, rara i, a més, ja 

existia la psicologia. Aquesta idea va ser recollida als anys 70-80 per un senyor 

anomenat Marinoff, és possible que us resulti familiar un llibre seu anomenat 

“Més Plató i menys Prozac”, el qual té una segona part. Ell ho presenta d‟una 

manera diferent, perquè ho presenta a través de les empreses, a través d‟un 

conductisme més generalitzat, i a través d‟una teràpia com a més social, no tan 

individual, que era el tarannà de la filosofia pràctica alemanya.Era com una 
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teràpia de grup, la qual encaixava perfectament a les empreses, ja que es 

podia reconstruir empreses i crear un anàlisi dels treballadors des del punt de 

vista filosòfic, no psicològic. L‟assessor filosòfic encaixa com a assessor a una 

empresa. 

 

Nosaltres com a associació el que volíem era difondre-ho i teníem un objectiu, 

el qual era: Intentar que en la facultat de filosofia d‟aquí de Barcelona hi 

hagués un departament de filosofia pràctica, però era molt difícil, perquè no 

entenien els catedràtics ni el rector de la universitat què era això i, els que ho 

entenien no ho veien profitós, ja que ja existia un departament a la universitat 

que era el d‟ètica, el de propedèutica i el de teorètica. Aleshores segons ells la 

ètica ja era la filosofia pràctica. Com obrir un annexa?Teníem el precedent de la 

Universitat de Sevilla on sí hi havia un departament de filosofia pràctica, el qual 

el portava un home, amic nostre, anomenat José Barrientos. Aquest home no 

és catedràtic, és professor numerari, i, a més, és qui porta la revista “Haser”, 

per això tenim aquest contacte amb ell. 

 

En aquesta evolució veiem que podem connectar-nos amb Madrid que comença 

a organitzar cursos de formació d‟assessor filosòfic que acaben decebent-nos ja 

que qui formava no tenia experiència com a assessor. Qualsevol que es llicencií 

en filosofia pot fer d‟assessor i això ho consideràvem un perill. No pot ser 

assessor aquell que, per exemple, s‟hagi titulat en Teoria del Llenguatge només 

per tenir la titulació. Aquest és un altre problema que vam enfrontar. Ens 

plantegem aleshores fer formacions d‟assessor però no tenim prou experiència 

per assessorar/formar a altres, ja que estem assessorant i aprenent en aquell 

moment.  

 

 Per què ja no forma part d’aquesta Associació?  

Aquesta associació avui dia existeix, el que passa es que ha adquirit una 

característica més esotèrica i, en el seu moment, quan nosaltres vam veure 

això, ens vam desvincular i vam deixar l‟associació en mans d‟aquestes 

persones que encara la porten. Avui dia a la pàgina podeu encara veure que 

s‟anuncien, que fan reunions, però que ja no és la praxis filosòficaque en 

principi nosaltres volíem mostrar.  

 

Alhora, l‟associació es comença a omplir de gent que és filòsof i psicòleg, de tal 

manera que condueixen la filosofia cap a la psicologia i, s‟embolica tot de tal 

maneraque decidim, com a segona causa, desvincular-nos.  

 

Actualment hi ha dos associacions a Espanya, la d‟aquí a Barcelona i la de 

Sevilla. La de Madrid va desaparèixer i, és una llàstima, ja que estava situada al 

centre d‟Espanya, un nucli molt important, però jo hi crec, practico 

l‟assessorament filosòfic i crec en l‟assessorament filosòfic com una teràpia 

social. 
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 Quin seria l’origen d’aquest terme? 

Ja a l‟antiguitat, a la Grècia clàssica, es parlava, no amb aquestes paraules, 

d‟assessorament filosòfic, però sí del “consell”, sobre el mal d‟ànima i, si tenies 

mal d‟ànima volia dir que tenies un desequilibri, i la qüestió era ... Qui no pateix 

un moment de desequilibri? Tots patim un moment de desequilibri. 

 

 Existeixen organismes oficials que ratifiquin la importància de 

l’Assessorament filosòfic? 

Ara mateix, al 2017, sí que hi ha organismes a la Facultat de Filosofia 

(Humanitats) de Bella Terra (Barcelona), de Valencia, Sevilla i de Madrid que 

reconeixen a l‟assessor filosòfic. Fins i tot, a la Facultat de Filosofia, quan 

demanes informació per saber quines aplicacions tindrà la carrera de filosofia, 

surt la d‟assessor, a més de la de docent en filosofia, en l‟àmbit filosòfic ampli. 

Per tant, comença a haver-hi un reconeixement.  

 

 A nivell personal ... segueix oferint assessorament filosòfic a 

particulars o empreses? 

A nivell personal continuo oferint el servei d‟assessorament filosòfic només a 

particulars, no pas a empreses, perquè ja tinc companys que es dediquen 

únicament a empreses. Hi ha com a una mena d‟incompatibilitat perquè 

l‟empresa és molt absorbent. Si et contracta una empresa funciona amb una 

mena de contracte, el qual està signat i reglat, en el qual tu tens el compromís 

d‟arribar fins un punt i d‟entrevistar a totes i a cadascuna de les persones de 

l‟empresa i veure si hi ha algun problema, algun desequilibri i assessorar 

després a direcció respecte aquest problema. Això requereix d‟estar les vuit 

hores laborals a aquella empresa i no és el meu cas, m‟és més fàcil a mi 

atorgar una hora un dissabte o fins i tot un diumenge i fer l‟assessorament 

filosòfic de forma particular. 

 

 Actualment la psicologia té una perspectiva clínica però 

tradicionalment era una disciplina filosòfica.  

Quina és la diferència entre la psicologia i l’assessorament filosòfic?  

En quins casos considera més adient l’aplicació de cadascuna d’elles? 

Fa aproximadament uns set anys l‟hospital de Granollers, el seu departament 

de psiquiatria, es va posar en contacte amb mi per a que donés una conferència 

explicant la diferencia entre assessorament filosòfic i la psicologia. A més, ellsja 

sabien què era psiquiatria i neurologia.  

 

Abans de la conferència ens vam reuniramb el departament de psicòlegs de 

l‟hospital de Granollers i em van demanar que els expliqués què era allò de 

l‟assessorament filosòfic per a que estiguessin preparats a la conferència. I van 

estar d‟acord. Ho van entendre perfectament. I a la conferencia no va haver-hi 

cap problema. Hi havien psicòlegs, havien filòsofs i havien neuròlegs. Tots ho 

van entendre.  
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Ara us explicaré la diferencia. Es tracta del següent. Hi ha un moment en el 

desequilibri humà -que pot ser causat per diverses coses-, que la persona ja no 

té control de si mateix, i necessita ser controlat. La psicologia es defineix com 

la ciència que estudia o controla la conducta humana i, davant aquestes 

persones que no tenen control o, millor dit, l‟autocontrol, està la psicologia. 

 

Davant d‟una persona que no es planteja res, que no té consciencia, que no té 

el control, està la neurologia i la psiquiatria.Quan no hi ha consciència de res, 

és que ja no és qüestió d‟un psicòleg. I en aquesta situació hi ha gent que 

esdevé així per potser una tonteria, una depressió mal curada, etc. Malgrat 

l‟anterior, normalment la gent ja neix amb aquestes condicions.  

 

En el cas d‟anomalies temporalment psíquiques, com podria ser una histèria 

que deia en Froid, un desequilibri emocional, una depressió,etc., està el 

psicòleg, perquè tu tens consciencia de que no estàs béi el que passa és que no 

saps dirigir ni enfocar la teva vida. 

 

Ara bé, en el cas de que tu dominis encara situacions, és a dir, tinguis autoritat 

de decisió, tinguis clares les idees, però en el fons no saps si tot allò que has 

decidit és correcte, o si cap a on aniràs estarà bé o no, és l‟assessorament 

filosòfic al que has de recórrer. Aquesta es la diferencia fonamental en quant a 

punt de partida.  

 

En quant a metodologia, la diferencia és que l‟assessor filosòfic no t‟ha de dir el 

què has de fer. L‟assessor filosòfic raona amb tu la situació, i tu decideixes. I si 

és un bon assessor filosòfic intentarà contradir-te amb qüestions que has 

decidit per desprès posar-te davant de la taula les altres qüestions i que tu 

decideixis. Vosaltres direu que t‟embolicarà més però no. Et farà més fort, 

perquè et farà veure  les decisions nul·les, és a dir, amb les que no estàs 

d‟acord i també et farà veure les decisions amb les que estaràs d‟acord. Aquest 

és l‟objectiu de l‟assessor. Hi ha com una mena de coordinació entre l‟assessor i 

el psicòleg. Nosaltres a l‟associació al principi en parlàvem. Que hi hagi 

psicòlegs aquí ja ens van bé, perquè podrien ser el component, peròsempre 

diferenciant-los de l‟assessorament filosòfic.  

 

Per posar un exemple que s‟ha dit sempre. El capellà en el poble abans 

assessorava a la gent, des d‟un punt de vista dogmàtic, religiós, etc. Però quan 

tenies un problema i tu estaves bé, allò era un assessorament filosòfic. Jo no 

dic que un psicòleg no pugui ser un assessor filosòfic, però és que ja és un 

assessor filosòfic i no un psicòleg, en el moment que assessora amb aquestes 

condicions. I mai, un assessor filosòfic, pot jugar a ser psicòleg.  

 

En el fons és senzill, perquè si és un problema que et desborda, no entra dins 

de l‟assessorament filosòfic, aleshores ves al psicòleg, necessites com una 

mena de conducció, i que la metodologia que l‟apliqui el psicòleg.  
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Jo m‟he trobat molts casos, sent assessor filosòfic d‟una persona que no estava 

bé, o sigui, que tenia una patologia, que deia que el seu llit s‟aixecava amb ella, 

aleshores vaig fer-li el comentari de que no estava en el lloc apropiat, i no es 

això de psicòleg, sinó de neuròleg. 

Tant de bo amb el temps l‟assessorament filosòfic formi part del sistema 

educatiu. Que hi hagi a les escoles que el mateix filòsof faci d‟assessor. Sé que 

hi ha una psicopedagoga, un psicòleg, etc. però crec que seria molt bo que un 

assessor filosòfic pogués treballar en conjunt amb ells.   

 

 En què es diferència l’assessorament filosòfic del “coaching” per 

particulars o empreses? 

Diguem que el coaching és una vessant de l‟assessorament filosòfic, ampliada 

al sistema global, al sistema social. Mira, hi ha una qüestió en filosofia molt 

important i és que, la filosofia té un conflicte. Com interpreto jo la filosofia? Des 

de la individualitat o des de la societat? Existeix una filosofia realment certa des 

de la individualitat o la filosofia es fa en lo social? Hi ha gent que pensa que no, 

que ha d‟haver-hi una regulació, un equilibri en la part individual per resoldre 

les qüestions socials. D‟altres diuen que no, que s‟ha de començar per la part 

social, perquè la coordinació i la regularitat es doni en la part individual. I aquí 

està el conflicte.  

 

El que passa és que, el sistema filosòfic aquest, està més enfocat, no a la part 

social, sinó a la part derivada de l‟efectivitat liberal del consumisme i de la 

productivitat. O sigui, l‟objectiu és que la gent produeixi en les empreses, si no 

produeixen i va malament ... què és el que jo com empresari estic fent 

malament? Alguna cosa no funciona, necessito un assessor que m‟indiqui que 

les peces que jo tinc al meu voltant, estan bé o estan malament, i que revisin 

aquestes peces, perquè hi ha una revisió individual i hi ha una revisió social, 

perquè siguin efectives. Llavors l‟assessor filosòfic (hi ha una assignatura 

pendent perquè encara li falta molt) aquí es basa en teories estrictament de 

psicologia. Així com en filosofia podríem dir que en l‟assessorament filosòfic 

individualitzat tenim clara la frontera entra la psicologia i la filosofia, aquí no 

està ben clara, no està ben marcada. Qualsevol psicòleg està fent aquesta tasca 

d‟assessor social. La metodologia és estrictament de la psicologia. Així que 

contestant a la teva pregunta:Hi ha una diferencia notable! L‟autèntica essència 

de l‟assessorament filosòfic està en l‟assessorament individual, no en 

l‟assessorament d‟empreses. No parlem d‟assessorament filosòfic, sinó que 

parlem de teràpia psicològica - social, podríem dir. 

 

 Amb quins filòsofs es sent més identificat? Per què ? 

A molts. Si hi ha una cosa que tinc clara és allò que deia Sòcrates:  “només sé 

que no sé res”. I aquest és l‟autèntic coneixement de la filosofia. Vas aprenen 

una disciplina filosòfica i t‟identifiques. Aprens una altra contradictòria i 

t‟identifiques també. I a mi em passa això.  
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Perquè tinguis una idea, la meva tendència filosòfica és la que neix a meitat del 

segle vint a França i a Alemanya, que és l‟existencialisme. Jo m‟identifico amb 

aquesta ideologia filosòfica, que té una base d‟una filosofia estrictament 

idealista, que es la fenomenologia, iniciada per Husserl. Jo estic aquí. Però és 

que són antagòniques, o sigui que la fenomenologia que és d‟un idealisme més  

radical, és molt diferent de l‟existencialisme, que estaria en la part més 

pragmàtica, més empírica (no sent empiristes, però sí més real, més de la 

realitat immediata). Mentre que els autors que tu estàs estudiant s‟apropen 

més a Plató, i l‟existencialisme seria més Aristòtil, perquè tinguis una idea. Però 

no exactament, Hume, Hobbes, Locke, més en aquesta línia.  

 

Així que jo admiro a filòsofs antagònics al meu pensament. Sòcrates és un 

d‟ells, per anar cronològicament, perquè ell és capaç de veure que la filosofia és 

una forma de vida, que no és quelcom diferent a tu, tu formes part de la 

recerca i el sentit de la vida. No és una assignatura pendent sinó que ets tu 

sent en el món. Per això és Sòcrates un dels meus preferits.  

 

Un altre cronològicament seria Epicur, perquè supera a Sòcrates en aquest 

sentit, eliminant aquest idealisme teorètic que condueix únicament en una 

satisfacció intel·lectual. Epicur és capaç de traslladar això a la realitat material, 

veure el patiment i el sofriment i que intentar anular aquest patiment és 

l‟autèntica felicitat de ser savi. I és el que jo admiro d‟ Epicur.  

 

Un altre filòsof és de la tendència racionalista, seria Descartes, perquè és el 

primer que dóna un concepte d‟existència innovador. Existeix tot allò del qual jo 

tinc consciència, si no hi ha consciència de l‟existència, l‟existència no serveix 

de res. Després hi ha com una contradicció a aquesta màxima, però a mi 

m‟atrau molt aquesta màxima.  

 

Un altre filòsof que és antagònic amb Descartes és Hume, que és posterior, és 

empirista i, el que més m‟agrada d‟ell és la seva crítica a la inferència causal. 

M‟explico, allò de la relació entre causa i efecte, és a dir, allò de que hi ha un 

esdeveniment perquè quelcom és causant i l‟efecte és allò que veiem de la 

causa. La ciència, diu Hume, dóna per suposat que en aquesta relació causa i 

efecte tot és perceptible però oblida que la causa és un fet, i l‟efecte és un 

altre. Jo estic percebent per separat la causa i l‟efecte però no estic percebent 

aquesta relació causal, que és la inferència causal que afirma la ciència. La 

ciència diu : no estàs percebent la relació entre causa i efecte i estàs inferint / 

suposant aquesta relació. En matemàtiques el concepte inferència és molt 

important. Hi ha moltes demostracions per inferències. Hume diu que la 

inferència, a la fi, és un idealisme. Creu els científics que estan avalant un 

coneixement indubtable a través d‟una suposició. I qüestiona la ciència molt 

hàbilment. I això m‟atrau molt. Penseu que un filòsof del s.XX, Karl Popper, 

seguint de la mà de Hume aquesta crítica a la ciència, ens ensenya que la 

ciència per ser tal s‟ha d‟equivocar i que contínuament s‟està corregint. 

Nosaltres no teníem aquest concepte abans de la ciència.  
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Descartes ens va ensenyar que la ciència era el referent i paradigma que tots 

havien de seguir. Hume li diu molt clar a Descartes: “Has canviat la religió per 

la ciència. Quina diferencia hi ha? Cap. Que abans tenies devots i ara tens 

dogmàtics de les matemàtiques, per exemple de la física. I això no és així”.    

 

Després un altre filòsof que hem té fascinat és Kant, perquè davant d‟aquesta 

dicotomia entre racionalisme i empirisme, Kant intenta un punt entremig. O 

sigui l‟home, segons Kant, necessita dels sentits per saber les coses, per 

aprendre, però si no hi ha un ordre dins de la raó que pugui fer ús i 

coneixement i aprehensió de tota aquesta informació, no sap res. El que passa 

és que l‟error de Kant, sota el meu punt de vista, és que dóna una realitat 

idíl·lica a la idea perfecta de Plató. Kant creu en ella i l‟anomena Nomen, diu 

que existeix però que l‟home no és capaç de veure-la, creant d‟aquesta realitat 

un secretisme. I nosaltres desconfiem dels secretismes perquè ja abunden en la 

mitologia, en les supersticions i en les religions.  

 

Un altre filòsof que m‟agrada molt és Hegel, perquè ell és capaç de solucionar el 

problema que planteja Kant. El problema de Kant és el següent: hi ha una 

realitat numèrica, o sigui, una essència allà, les idees perfectes de les coses, 

que existeixen però que jo no puc arribar a conèixer-les. Jo conec d‟elles allò 

que es manifesta de l‟idea, deia Kant. I Hegel diu: allò que a mi se‟m manifesta 

és l‟idea perfecte de les coses, i aquesta manifestació no és empírica, és 

idíl·lica, i té més força que la manifestació empírica. Per exemple, la teva 

identitat la defenses més que tu fent coses en el món, no? Hi ha una identitat 

teva, en la teva interioritat, que és abstracta. Tu quan ets en el món fent coses 

tens una identitat pròpia que és el que diu en Hegel que es manifesta de forma 

clara. Hegel diu que el problema de Kant és que intentava conèixer això, i això 

no es coneix, es viu. És diferent conèixer que viure. Viure és un sentir no a 

distàncies. I ens explica tot el procés. Segons Hegel l‟home és un esperit en el 

món que a través del contacte amb els objectes, que sempre són antagònics 

(sempre és una lluita amb la transformació del món), arriba a una conclusió, i 

és que jo sóc una totalitat, és a dir, la meva essència, la meva identitat, és 

l‟absolut. I aquesta realitat jo la sento, jo la defenso més que jo sent en el 

món, perquè jo sóc un ésser sent en el món contradictori, i rectifico, però 

d‟aquesta essència pura mai puc rectificar, perquè és l‟autenticitat.  

 

Ja veuràs perquè a mi m‟interessa el concepte de fenomen de Kant i el de 

vivència d‟en Hegel. Al llarg de l‟historia del pensament, quan s‟arriba a la 

filosofia de la fenomenologia d‟en Husserl, ell seguint a Descartes i a Hegel diu 

que és cert tot el que deia Hegel, i en part allò que deia Descartes. És cert el 

que diu en Hegel perquè no és conèixer la cosa, sinó sentir-la, viure-la. I crea a 

partir de la manifestació de la cosa, com un sentir, un viure sense distàncies, 

una ciència, la ciència de la fenomenologia.  
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Aquest idealisme tan radical, quan  mor l‟any 1938, influencia molt a la filosofia 

alemanya de l‟època, i neix d‟aquí un pensament filosòfic que es planteja que 

allò de sentir està molt bé, però potser aquest sentiment és extern, no intern, i 

tots el compartim, i neix el concepte d‟existencialisme en diferents autors. I 

aquest és el concepte que a mi m‟agrada.  

 

O sigui, jo m‟identifico molt amb Heidegger, amb Sartre, amb Camus, amb tots 

aquests filòsofs existencialistes. Si t‟hagués de dir algun, doncs no sabria dir-te, 

però potser en Sartre. La part no tan social seva, sinó la part més ontològica, 

més metafísica. Sartre considera que la vida és una expressió abstracta de 

l‟home, és una funció biològica, mecànica. Té la importància que té com a base, 

però l‟important és la reflexió que tenim sobre aquesta vida que és l‟existir. És 

a dir, l‟existència, que és la reflexió sobre la vida, és l‟important. Si jo intento 

mostrar-vos la meva existència no podré. En aquest sentit és un Nomen. 

L‟existència és una transformació de jo sent en el món, és una realitat empírica, 

no és exactament un empirisme, és una altra cosa com veus, la filosofia 

evoluciona cap a una perspectiva nova, semblava que amb Plató ja havia 

estava l‟idealisme i amb Aristòtil ja estava l‟empirisme, i que la dicotomia no 

podia fusionar -se o convertir-se en una altre nova. Amb la fenologia hem vist 

que deriva en l‟existencialisme i sí és possible aquesta nova perspectiva.  

 

 Quines corrents filosòfiques considera dominants a la societat d’avui 

dia?  

Avui en dia, hi ha una gran crisi de la filosofia metafísica, o de l‟ontologia 

filosòfica. No hi ha una filosofia metafísica, no hi ha una reflexió així. Ara 

domina fonamentalment, en un primer pla, la filosofia política i social. En un 

segon pla la filosofia ètica, no pas la moral, la ètica. Podríem dir en un tercer, la 

antropologia. En un quart, la filosofia epistemològica (interès per cóm coneix 

l‟home, els mecanismes cognitius) i, finalment, la filosofia metafísica.  

 

El que hi ha relacionat amb la filosofia metafísica, està molt relacionat amb el 

dogmatisme, cap a lo religiós, lo místic. La filosofia social i política, com que 

intenta resoldre problemes de política, tampoc està ben clar on està la frontera 

entre el filòsof i el polític social o el polític teòric. Tenim per exemple sociòlegs 

com Salvador Ginés, el qual està a la Pompeu Fabra de Barcelona. Doncs, els 

seus arguments són filosòfics, no pas de sociologia, són filosòfics. D‟altres 

vegades són polítics. És un canvi molt radical ... On està la frontera que seria la 

sociologia? Altres exemples que podria posar d‟aquestes filosofies particulars 

comencen cap a l‟any 70 aproximadament entre Itàlia i Alemanya que hi ha un 

moviment que es diu de postmodernitat. Hi ha un debat filosòfic, a nivell social, 

sobre si hem acabat o no l‟etapa de la modernitat (que saps comença amb la 

revolució industrial). Altres filòsofs que afirmen que la modernitat ja ha acabat i 

que estem en una etapa posterior a la modernitat. Filòsofs com Foucoult 

(francès), Vattimo (italià), i Habermas (alemany). Aquest últim afirma que 

encara estem a la modernitat sota la influència de la industrialització i que la 

diferència entre el proletariat i el burgés és la qüestió, etc.  
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Vattimo diu que vivim en una època que ha superat la postmodernitat. Una 

època que podríem descriure com una època falsa. I és molt interessant perquè 

Bauman i Chomsky estan en aquesta mateixa línia que Vattimo. Consideren que 

la modernitat ja no existeix perquè vivim una escala social artificial. Abans, 

amb la modernitat hi havia tres classes societats: 1) Alta o Burgesa (hem 

eliminat el conservadorisme, l‟aristocràcia); 2) Mitjana; i 3) Baixa. La majoria 

era la mitjana, el treballador que tenia recursos i podia treballar. La burgesia 

eren aquells que disposava del medis per donar treball a la majoria. Vattimo, 

Chomsky, Bauman diuen que això és una quimera perquè no existeix aquesta 

classe social actualment. La gent immediatament pot ser molt rica o molt 

pobre, depèn de cóm li vagi.  

 

El coreà Han que ha tret diversos llibres sobre la reflexió política i social, la 

intolerància, la malaltia social, etc. defensa que l‟home actual no sap què li 

passa, que viu en un estat de desesperació i pessimisme permanent, d‟apatia 

social provocat per la rapidesa de la informació, la premsa, els medis, la 

tecnologia, etc. Ara s‟està denunciant tot això. Això evidencia que Vattimo, 

Chomsky, Bauman tenien raó.  Hem superat una etapa d‟enagenació i estem en 

una etapa d‟enagenació secundaria. No som absolutament res més que una 

massa de forma que és el que estan dient. I ara estem aquí en filosofia, és el 

tema fonamental. Menys  quatre (-jo em considero un d‟ells-) que tornem 

enrere i estem en l‟existencialisme, etc. Ara la filosofia tira per aquí. 

 

 Cóm encaixa la filosofia a la societat actual? 

Mira, sobre això, jo com a docent d‟adolescents i gent adulta, veig que hi ha un 

interès desmesurat per la filosofia, però hi ha una mala informació de què és la 

filosofia, i quan la gent sap que és la filosofia, ho mira diferent, ho entén.  

 

Jo crec que el problema de la filosofia és que la gent no se la fa seva, l‟estudien 

des de la perspectiva de tot allò acadèmic. Historia de la filosofia, 

conceptualització filosòfica, etc. I es el pitjor que és pot fer. La filosofia s‟ha 

d‟estudiar des de la meva inquietud, que és el que hem passa a mi, quina es la 

visió que tinc jo de les coses i com puc aplicar aquesta visió al que m‟envolta. I 

així s‟aprèn. Jo sé que la societat té un interès per la filosofia, però que aquest 

interès no està ben coordinat. 

 

 Cóm creu que la societat veu / interpreta la filosofia? 

De forma molt relativa, et sonarà la frase aquella de “pren-t‟ho amb filosofia”. 

La gent diu que la filosofia està en crisis, i contestava un filòsof dient que mai la 

filosofia ha estat tant de moda com avui. La filosofia de l‟economia, la filosofia 

de la política, la filosofia de la gastronomia, etc. La filosofia està a tot arreu. No 

està en crisis. Des del moment en què hi hagi un pensament, algú que pensi, 

algú que s‟interessi per què sóc jo en el món, i tots ho fem, en la mesura en 

quèho fem, la filosofia està viva. Sempre ho estarà. No és filòsof el que fa 

aquesta carrera sinó el que es planteja aquestes qüestions.  

 



The TRUMP IMPACT 2017 
 

 

 

136 
 

Entrant en matèria ... considerant l‟objecte d‟aquest TR .... voldria 

parlar sobre les eleccions als Estats Units SEMPRE DES DE LA 

PERSPECTIVA DE LA VALORACIÓ FILOSÒFICA. 

 

 Cóm interpreta l’acte de democràcia que hauria de representar unes 

eleccions presidencials?  

Primer, hi ha el concepte de democràcia, sempre des de el punt de vista 

filosòfic, i el concepte d‟elecció presidencial.  A més, estem a Estats Units. Una 

elecció presidencial i als EEUU significa que tot val. Tot es vàlid per a 

aconseguir el poder, i això no quadra molt amb el concepte de democràcia. Per 

tant, veig una incompatibilitat molt gran entre l‟acte democràtic, que sigui un 

acte democràtic, i les eleccions presidencials. Tot val perquè la nostra finalitat 

és donar una visió del personatge que portem com a president lo més pura, 

nítida i perfecte possible, per a que després el mecanisme democràtic estigui 

conforme a això. És a dir, estic manipulant la democràcia. I això ja ho hem vist 

a la història de la filosofia i en l‟època de Sòcrates. Ja va passar. Per tant, 

interpreto que és una manipulació del pensament. Per a que un acte sigui 

estrictament democràtic les persones han d‟estar neutralment informades. 

Actualment no hi ha una neutralitat d‟informació. Hi ha un desbordament 

d‟informació per aconseguir que el teu representant sigui el millor. Per exemple 

Donald Trump.   

 

 En tota campanya electoral, els partits intenten manipular la voluntat 

de l’electorat. Cóm ho valora?  

Molt negativament. Jo parteixo de la base que la democràcia no existeix. Jo 

crec que no existeix la democràcia perquè hi hagi un fons democràtic, un 

consens democràtic, ha d‟haver-hi una informació unànime. Significa que tots 

els que puguin anar a votar tinguin les mateixes condicions d‟informació i 

capacitat de reflexionar sobre aquesta informació. Sinó, no pot haver-hi una 

igualtat,i democràcia és un sinònim d‟igualtat. La democràcia és molt difícil que 

existeixi. Es podria dir, i parlant entre cometes: “el millor dels arranjaments 

que es podria fer, la democràcia”. Com que és la “por als arranjaments” tenim 

tendència a deformar-lo i no a ser més fidels amb la idea genuïna de 

democràcia que costaria informar al poble, esforçar-nos a través d‟educació, de 

sistemes d‟alfabetització, etc., per a que la gent tingui criteri. Jo entenc que si 

estàs a favor d‟un partit polític has de saber totes les idees del programa polític. 

Però no només del teu partit polític. Dels altres també perquè algun criteri de 

comparació has de tenir. I no ho fem. No ho fem ningú. Però votem. Doncs 

votem de forma no democràtica!Així que, davant la pregunta, crec que sí es 

manipula. Crec que els polítics saben que existeix aquesta realitat, que existeix 

una ignorància i que anar en contra de la informació que podríem adquirir, 

precisa,és manipular la voluntat electoral a través de mentides, a través de 

programes o a través de formulacions que saben que no es portaran a terme 

però que en el moment són factibles perquè et votin. Desgraciadament, em 

sembla que això és sinònim de política. 
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 Quin creu que és el paper dels mitjans de comunicació en aquest 

procés? Cóm creu que va influir en la gent ? 

Els mitjans de comunicació, per començar, no són objectius, són subjectius. 

Cada mitjà de comunicació està vinculat a un sistema polític, claríssim, ja per 

començar. Llavors és un conflicte en el que entren ells, els mitjans de 

comunicació. Si la objectivitat de la informació de la noticia fos un privilegi pel  

mitja de comunicació, serien objectius. És a dir, es venen al millor postor, fan el 

que més els interessa per poder ser ells els importants i tenir la màxima 

audiència. Això influencia totalment a la gent. Un exemple molt clar és que si 

una persona surt per televisió, sigui en el canal que sigui, és important, i si la 

veus pel carrer és com apropar-te a una santedat, a una mena de déu, un semi 

déu, i això és perquè surt per la televisió, surt per uns diaris. Des d‟un punt de 

vista filosòfic, és perquè hi ha una aprovació consensual d‟aquest personatge, 

d‟aquest individu, si el consens està amb aquesta idea, ha de ser important, 

perquè la majoria així ho decideix. És una mena de democràcia però no política, 

per dir-ho d‟una manera, es creen referents, paradigmes. L‟influencia és 

sempre determinant i ho saben, així que en un programa electoral, qui domini 

els mitjans de comunicació tindrà més oportunitats de ser candidat o president. 

 

 Per què creu que en gairebé tots els partits polítics existeix i/o han 

existit casos de corrupció?  

Precisament per el que deia abans, perquè sempre a tot arreu hi ha gent que és 

honesta i gent que és deshonesta i gent que com fa de la política una 

professionalitat, doncs saben que tenen una trajectòria política, una vida 

política que acabarà. Per tant, intenten que quan acabi aquesta vida política 

tinguin una compensació econòmica. La corrupció estaria entesa des d‟aquesta 

perspectiva.  

Fa un any que es van celebrar les eleccions dels EEUU i Donald Trump 

va ser proclamat president.   

 Quines valoracions ètiques i morals pot fer al respecte del resultats 

d’aquestes eleccions? 

La valoració ètica és que va ser brillant, va aconseguir dominar els medis de 

comunicació a través de la premsa i a través de tot el potencial econòmic que 

va invertir i va triomfar. Èticament és correcte, va complir les normes que 

s‟establien. Moralment podríem dir que si el que ell ha aconseguit allò que 

s‟havia proposat i l‟ha fet feliç, des del seu punt de vista tot ha estat positiu. 

Ara, des del punt de vista de l‟espectador, dubtós, perquè ... realment la seva 

expectativa ètica és per satisfer les necessitats de la comunitat nord-americana 

o més aviat per satisfer la seva necessitat moral, el seu ego? Què contestem a 

aquesta pregunta? Veurem. Dependrà de la seva efectivitat política. Veurem 

quant fa quan estigui en política. Veurem què fa per la gent del poble quan 

estigui aquí.  
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 Quin assessorament filosòfic creu que hauria de rebre un votant d’unes 

eleccions presidencials?  

Un assessorament filosòfic a un votant d‟unes eleccions presidencials, seria 

complicat perquè hauria de ser voluntari. Voldria venir a un assessorament 

filosòfic? Perquè volgués venir hauria de tenir aquella educació prèvia que 

dèiem abans. Si no la té no vindria. En qualsevol cas hauria de ser un 

assessorament més social, distribuït/ difuminat/ escampat a la societat en 

forma de tallers de filosofia, centres cívics, filosofia al cinema, etc. En actes 

culturals a través de programes televisius hauria de ser així.  Així la gent podria 

tenir criteri propi, sensibilitat de raonament i de criteri. Si la gent tingués això, 

ja estaria. Podrien tenir una bona selecció del que podria ser / hauria de ser el 

seu president. Avui dia els debats polític televisius són intentar que en aquella 

conversa jo guanyi dialècticament per tenir més seguidors. Aquell que sigui 

més hàbil dialècticament, o més atractiu físicament, amb més carisma, és qui 

tindrà més seguidors. Quan falten criteris polítics, una intel·lectualitat i un 

raonament vas a la presència i al formalisme i et referències més pel 

formalisme.  Ara estava jo pensant, marxem del tema històric  però estava jo 

pensant en José Antonio Primo de Rivera. Si recordes, quan Primo de Rivera va 

venir a Madrid, va comprar un local amb els diners que el seu íntim amic Benito 

Mussolini li va donar. En aquest local va fundar La Falange agafant moltes 

referènciesde Benito Mussolini. Primo de Rivera deia: És el pare que sempre 

hauria volgut tenir!. I això que era fill de Miguel Primo de Rivera (dictadura 

1923-30)! Recordo haver llegit que la gent votava a Primo de Rivera per la seva 

presència, carisma, discurs, etc. La gent del poble, progressista, socialista, el 

votaven. Després hem vist que aquest discurs era feixista però al principi 

Mussolini també va moure masses amb un discurs autoritari, prepotent, etc. El 

que vull dir que la personalitat, la presència, els mitjans, l‟autoritat, etc. supleix 

tot  intel·lectualisme. Si jo tinc criteris per molt que em “venguin” la seva 

presència física, no m‟interessarà. Jo la jutjaré. Per això serveix la filosofia, per 

jutjar-ho absolutament tot. Inclús si tinc capacitat de judici o si està bé que 

estigui jutjant. Per tot absolutament.   

 

 Per què creu que una de les claus de la victòria de Donald Trump va 

estar el vot ocult? Què creus que va ser el que va ajudar a Trump a 

guanyar les eleccions. Va guanyar Trump per l’ antistablisment?  

Crec que el va beneficiar. És un favoritisme cap a ell. Crec que molta gent, per 

la qüestió de crisi econòmica que es vivia en el moment, el van votar ja que ell 

mostrava una sortida a aquesta crisi. Ara bé, reconèixer obertament que 

l‟havien votat suposava el reconeixement de tots els idearis que Trump 

defensava d‟una forma tan radical. La gent tenia por de ser identificada 

socialment amb les seves idees. Si Trump venia la qüestió d‟una millora 

econòmica, una sortida a la crisi, a mi com a votant ja m‟anava bé aquesta 

millora. Des del punt de vista moral prima la “gana” i la condició econòmica i la 

moral passa a un segon terme.  
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La gent “mor per idees” però realment poca gent mor per idees. En una societat 

on tu tens una família i l‟has d‟alimentar, si ve un líder i diu que pots sortir 

d‟aquesta situació i veus que té solvència econòmica, té poder, que domina, i 

demés, tu el votaràs per a que la teva família tingui una seguretat. A la fi, què 

importa que sigui un, o altre. Entres en una contradicció que pot ser que tingui 

unes conseqüències o unes pressions psicològiques per a les persones. Clar que 

el que sigui d‟una determinada ideologia, i ferma, no ho farà. Molta gent serà 

així però la gent que ho fa, i ho oculta i no ho diu, està clar que l‟ha beneficiat 

amb ell. La repercussió és aquesta.  

 

El que va ajudar a Trump a guanyar les eleccions va ser, en la meva opinió, 

primer, el seu programa electoral. Era molt atractiu perquè encaixava 

perfectament amb el somni americà. En una societat de crisis que et recordin 

que pots arribar a ser qualsevol cosa, si tens el mitjans i ell t‟oferia els mitjans, 

tu confies en aquesta persona. Per una altre banda, la manipulació dels medis i 

el poder econòmic que mou. Quantes empreses compraria per a que poguessin 

ajudar-lo en diverses qüestions? 

 

En relació a l‟antistablisment cal dir que a nord- Amèrica funciona molt bé el 

sensacionalisme, el coneixement de la població de la societat que et pot fer 

pujar o baixar.  El bon polític és aquell que és acceptat per la societat. La teva 

procedència o solera política no importa.  Si tens això pots ser polític. Dóna 

igual si tens una capacitat política, és la capacitat d‟acceptació que tinguis. 

Manuel Cruz, catedràtic de filosofia que escriu a El País, ja va plantejar en un 

article al diari si Belen Esteban podria ser Presidenta d‟Espanya per idèntiques 

raons. Allò que sona més, és de més ús, és més normal i és més comú. El 

consens és qui mana. Si tenir el poder dels mitjans poden fer de qualsevol, el 

màxim.  

 

 Quin assessorament filosòfic creu que hauria de rebre Donald Trump 

abans i després de les eleccions?  

Per el cas de Donald Trump, ell no sé si podria ser assessorat, perquè es Déu i 

ho sap que és Déu. Sap que és prepotent i que la seva prepotència és efectiva. 

Has de saber que la filosofia als Estats Units si no es una filosofia política i 

pragmàtica, efectiva i social, no serveix de res. La filosofia metafísica, la 

filosofia ètica i la filosofia moral, l‟estudien molt pocs. No està ben considerada 

ni ben vista. No aporta un canvi social ni un benefici econòmic.  

 

Així que l‟assessorament filosòfic i Donald Trump estarien renyits, llevat que 

l‟assessorament filosòfic li aportes un benefici pràctic, si fos així, sí. En canvi, 

com que seria crític envers amb ell, no estaria d‟acord. És un cas clarament 

perdut en relació a l‟assessorament filosòfic. Pot ser ... si deixa de ser 

president, es consensua amb si mateix, demanés de reflexió, etc. En el fons el 

que té és un mar de interrogacions i conflictes amb si mateix, que esmena amb 

el poder econòmic.  
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 Quin assessorament filosòfic creu que hauria de rebre Hillary Clinton 

abans i després de les eleccions?  

En Hillary Clinton jo diria que és diferent, perquè ha estat una persona que ha 

estat capaç de, malgrat el que va passar amb el seu marit, tenir la força per a 

dir que ella continuava amb una vida social, continuava relacionant-se amb el 

seu marit, encara que els ulls estaven posats en una diana. És a dir, sóc una 

víctima, però no m‟aprofito de l‟estat de víctima, sinó que ara, amb autoritat, 

vull jo també fer de política, i jo crec que aquesta dona sí que es prestaria a fer 

un assessorament filosòfic, es donaria a ser assessorada.  

 

Jo l‟assessoraria recordant-l‟hi que no oblidés que és una política femenina i 

que està en un món de polítics, perquè si no oblida això no oblidarà que el 

poder el té ella, i que normalment, l‟home intentarà imposar-se i fer-se amb el 

poder. A nivell personal, no la conec. En l‟assessorament és el que vol ser 

assessorat qui ve amb la qüestió, no és l‟assessor en funció del que ell/a fa. No 

funciona així. Per assumir la derrota de les eleccions, pensant com pensava que 

guanyaria, intentaria persuadir-la que ha estat víctima d‟un poder que ha estat 

superior amb ella. Enfocaria la qüestió per les crítiques que hem fet amb Trump 

sobre el domini del poder. Ella no ha tingut un domini que l‟altre ha tingut. Ell 

ha estat més fort i ha jugat millor èticament. Malgrat l‟anterior, això no és 

realment un assessorament, és més aviat un consell ètic. Voldria fer realment 

ella això? No sé si realment cap d‟aquests personatges es prestarien a fer una 

sessió d‟assessorament com aquesta. En el fons un assessorament filosòfic és 

despullar-te ètica i moralment davant de l‟altre persona, que no coneixes.  

 

 Què opina de la seva relació amb Rússia i de la possible participació 

d’aquesta en els resultats de les eleccions presidencials de 2016 que 

van fer guanyador a Donald Trump?  

Sempre hi ha hagut una hostilitat molt gran entre al ideologia Russa i nord- 

Amèrica. Això em fa pensar en Yelstin i en Clinton, i en l‟aparent bona relació 

que hi havia entre tots dos. Era teatre. A la fi estava la hostilitat aquella del 

domini no només del potencial econòmic sinó també amb el vèlic per tenir a 

ratlla a l‟altre potència. Aquí, Trump per molt bona relació que aparenti que té 

amb Rússia, aquesta hostilitat continua estan, segur. Si era una tàctica 

premeditada, no ho sé, però em sorprendria molt. Jo crec que no. Sembla més 

una manipulació de medis o una estratègia però no em sembla probable que 

Trump (o algú seguint les seves instruccions) entrés en una concòrdia amb 

alguna institució Rússia per poder derrocar a Hillary. Malgrat l‟anterior realment 

no ho sé. Seria possible però no tinc informació. A nivell ètic seria correcte 

perquè tot valperò des del punt de vista moral, no. Ara bé, si la ètica és 

aconseguir el poder per, des del poder, exercir allò que millor li va als EEUU, 

encara que sigui pactar de forma negra i bruta amb Rússia, ja està bé. És 

l‟objectiu. Cap procés electoral compleix amb la normativa legal de netedat 

electoral començant per cóm es subvencionen les campanyes electorals. La 

ètica està feta per contradir-la, sembla ser. Tan de bo funcionés sempre bé. La 

ètica és l‟ordre de les ordres.  
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Pensa que estem parlant d‟un país que des de la Revolució Industrial no ha 

tingut cap greuge, només el Crack del 29, i és un greuge propi. Ara compara‟l 

amb Anglaterra. Succeeix allà la Revolució Industrial i tenim allà a la monarquia 

i el conservadorisme que juguen a ser lliberals que van frenant i controlant el 

liberalisme. Però EEUU quin fre ha tingut? Són els que més saben d‟economia, o 

en teoria, haurien de ser-ho. Han tingut un potencial d‟industrialització 

increïble. Per això no entenen el comunisme i ja els va bé que els mitjans 

educatius i polítics presentin un comunisme dèspota, autoritari i dictador. Per 

ells el comunisme ni existeix ni funciona. Que puguis satisfer a tota la societat 

no és possible. Ets tu amb els teus béns i capacitat qui pot aconseguir allò que 

vulguis. Això és el que et fa ser un home i un ciutadà honest i virtuós. I aquesta 

és la seva moral. Ells han aconseguit fusionar ètica i moral. Si aconsegueixo 

allò que jo pretenc, coincideix amb allò que vol la majoria de la societat: 

Triomfar! El somni americà ! Fer-me ric començant des de cero. Per això molts 

emigren als EEUU, per aquesta màxima.  

 

Ara extrapola això en la figura de Trump. És el que està venent a la societat. 

Per això a la pregunta que em fas sobre la manipulació de Rússia. Si jo haig de 

vendre a la meva enemiga als russos, ho faré. Establiré un estat governamental 

en què la primacia d‟aconseguir diner, fusionar-lo o distribuir-lo sigui elemental. 

Ja convindrà, ja va bé. Sota aquesta perspectiva, el fi justifica els mitjans. 

Personalment, per descomptat, opino que està malament i que és “joc brut” 

però intento entendre per què ho fan.  

Si tenim en consideració les accions més importants dutes a terme durant els 

primers 100 dies de mandat a la Casa Blanca, alienades la majoria d‟elles 

amb el seu programa electoral.... 

 En dues ocasions les seves polèmiques mesures migratòries han estat 

frenades en sec pels tribunals de justícia. Què opina de la dicotomia 

entre l’intent de complir la promesa electoral i cóm intenta 

implementar-les? Què opina d’aquestes mesures? 

La forma de complir el seu programa electoral, malgrat les renuncies dels 

antagònic o dels seus, assevera la seva capacitat dogmàtica i la seva 

prepotència com a persona. Ell és el President dels EEUU, és tota una figura, i a 

més és ric, multimilionari... què li falta? és Déu beneït... cóm no li han de fer 

cas? Jo imposaré i diré tot el que se m‟acudeixi. Jo el veig així. El veig amb 

aquesta confiança interna. Que sigui capaç d‟atrevir-se a aquestes barbaritats, 

a aquestes idees tan ostentoses que ha presentat. 

 

Sobre ser president dels EEUU Trump va declarar : “Pensava que això 

seria més fàcil”.  

 

Això és l‟altre cosa que volia comentar. És allò que parlàvem abans sobre la 

farsa i el formalisme. Una cosa és abans d‟estar en el poder i l‟altre és quan hi 

ets. El poder està dividit en tres: executiu, legislatiu i judicial. Per molta 

capacitat econòmica que tu tinguis hi ha una solera política darrera.  
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Els tres poder han de ser independents, o haurien de ser-ho, encara que la 

ètica no funcioni. I Trump no pot fer res en contra d‟això. Per tant, hi ha ja una 

infraestructura ja muntada que encara que ell en les seves eleccions i en el seu 

programa electoral les contradigui, les ha de complir. Però brota el seu ego 

perquè té un problema de desequilibri important. Però a veure qui li diu .  

 

 Trump va tractar de destruir la reforma sanitària (Obamacare) 

introduïda per Obama aprovant la seva pròpia. Però ni tan sols va ser 

recolzada pel Partit Republicà i no va arribar a votació per part del 

Congrés.  Quina és la seva opinió al respecte? 

Que ho tornarà a intentar perquè estava dins del seu programa electoral i no 

pot incomplir-lo ja que aquest és un reflexa de la seva psique, del seu ego. 

Intentarà imposar-lo a tota costa. Buscarà la manera. Si ho aconsegueix és un 

tema diferent. Aquí el que importa com a pregunta entenc que és l‟ instint que 

té de tornar sempre a una cosa que és, en principi, aberrant, podríem dir.  

 

 Tampoc ha aconseguit l'aprovació d'un pressupost per construir el 

polèmic mur amb Mèxic. Fins fa pocs dies encara defensava que es 

construiria a càrrec de Mèxic. Trump opinava que els Mexicans no eren 

més que “Traficants, assassins i drogoaddictes”.  Que opina d’aquest 

fet? 

Hi ha una qüestió que pot ser aixeca amolles. És cert que la immigració provoca 

un estat d‟incertesa social i un trastorn. Els països desenvolupats que accepten 

immigració tenen un compromís ja que han d‟invertir en economia per alienar a 

aquestes persones (educació, habitatge, etc.). Tota aquesta gent no actua 

igual. No tots es sotmeten, mantenen la seva cultura, admeten la cultura en la 

que estan i intenten coordinar -se amb el que hi ha. Altres es mostren rebels i 

delinqueixen i són bastants els que ho fan. I això és una realitats als EEUU. 

Obamaes va tapar els ulls en el seu mandat sobre aquest tema. Per això va 

tenir tanta acceptació a les comunitat llatines, negres, etc. Trump no. Trump ha 

assenyalat directament una realitat certa. Qui delinqueix? Estadísticament, 

estava clar. Ara bé, d‟aquí a aixecar un mur amb Mèxic i pretendre que aquests 

el paguin, hi ha una diferència. És nefast. Hi ha moltes maneres que aquells 

que venen convergeixin amb el país. Cal educar-los i invertint més. A llarg 

termini seran beneficiosos pel país perquè seran mà d‟obra, com som tots.  

 

Trump es planteja que donat que creu que viu en una societat purista / 

perfecte, aquests venen a entorpir aquesta puresa autèntica que pot devenir en 

una mena de raça. Veuràs com en uns anys surt algun polític parlant d‟una raça 

autèntica yanki. Imagina el perfil psicològic d‟una persona així: arrogant, 

prepotent, segura de si mateixa, etc. Vol satisfer les pretensions d‟una societat 

nord-americana pura, autèntica, seva.  
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 Què opina de que una persona tan influenciable com Donald Trump hagi 

amenaçat  per el seu Twitter al president de Korea?  

Són dos galls que s‟han ajuntat en el mateix corral. Juguen a veure quin dels 

dos té més autoritat i més força. És un perill. Que Trump estigui al poder i com 

a President dels EEUU és un perill. El que hem de fer es resar per a que passin 

aviat els anys d‟aquesta legislatura. Gràcies a Déu existeix la democràcia, o 

volem que existeixi, i determinades decisions estan limitades pel Senat i el 

Congrés.  

 

 Considerant la influència internacional de Donald Trump com president 

dels EEUU ... Què opina de la seva utilització de les xarxes socials 

(utilitzades de forma no controlada ni assessorada)?  

És un símptoma de la seva prepotència. Des d‟un punt de vista filosòfic o 

psicològic, si vols, això correspon a un disseny mental d‟una persona que no 

tem a res. És la màxima autoritat i pot fer i dir el que vulgui en qualsevol mitjà. 

És una persona perillosa perquè s‟ho creu i no és així.  

 

 Com el treball tracta d’una autoritat despòtica i com aquesta està fent i 

desfent. Consideres que hi pot haver una solució per a que això, en el 

futur, no tornés a passar? Què podria fer l’assessorament filosòfic al 

respecte? 

Hem d‟educar a la gent. Ja ha sortit una mica abans. L‟educació comença a les 

escoles, les famílies i a la pròpia societat. No hi ha més àmbits que aquests. 

L‟educació no és un ensinistrament ni una imposició. És una reflexió. La millor 

de les educacions és aquella que es fa amb l‟exemple. I l‟individu la capta, 

encara que sembli que no. Els nens observen molt i són tan intel·ligents com 

nosaltres. Cal ensenyar a pensar, no què pensar. Si això s‟ensenya, els nostres 

futurs líders no poden acabant sent així.  

 

Ja existeixen models d‟escoles així però, en aquest moment, són encara 

elitistes, funcionals o experimentals. Això hauria de ser ja un funcionament 

social. Però no interessa perquè el sistema ètic ha de mantenir-se amb els seus 

fòrums i aquests fòrums són condició econòmica, destruir tot això és destruir -

se a si mateixos. Per això no ho faran.Què fas davant això? Doncs des de la 

senzillesa del pensador normal, del carrer, difondre això. Convidar a la gent a 

pensar. És el gra de sorra que podem aportar.  

 

 Totes les opinions són respectables, vàlides? 

Home. Si ve Hitler i et diu que mata als jueus amb un gas o un altre. Es 

respectable això. Des de la seva moral serà correcte però mai serà respectable. 

No reconec la seva moral perquè quan es manifesta es destructiva. Jo no 

respecto a Hitler. La moral és aquella que, en el teu ordre intern jo no capto 

però en la seva esterilització és compatible amb la resta de la societat. 

Aleshores, pots parlar-me de la teva moral. No reconec l‟autoritat d‟una moral 

que no està a col·lació amb una ètica. Sense oblidar aquesta moral intrínseca. 
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APARTAT 9. CONCLUSIONS 

Una de les principals conclusions que he tret d‟aquest treball és que els conceptes es 

simplifiquen quan els escrius.  Ha estat curiós confirmar aquest fet. Veiem a 

continuació algunes conclusions de l‟anàlisi realitzat en cadascun dels apartats.  

 

Visió social 

La fotografia de la població dels EEUU en 2016 mostra un subtil domini de les dones, 

un saldo vegetatiu positiu i un percentatge molt elevat d‟immigració. La composició 

ètica i racial d‟aquesta Immigració (Mèxic principalment, seguit de Xina i India), així 

com les estadístiques que se li correlacionen (delinqüència), han donat origen a les 

controvertides polítiques de Trump.  

L'elecció del president dels EUA recau en el Col·legi Electoral  i no en els votants, que 

no trien directament sinó que deleguen aquesta funció en 538 compromissaris que, en 

nom seu, votaran en els 50 estats i el Districte de Columbia. Les eleccions les guanya 

el candidat que obtingui 270 vots.Durant dècades, EEUU s‟ha proclamat com un 

exemple de democràcia, però en aquestes eleccions es va restringir el vot a molts 

segments de població (22 milions), limitant la democràcia.  

Respecte al perfil del votant, sembla que en síntesis els homes i els majors de 65 anys 

recolzen a Trump i les dones i els joves a Clinton. Les minories recolzaven a Clinton 

mentre que la majoria blanca, els protestants i els catòlics ho feien amb Trump. 

Mentre que Trump guanya al camp i amb els votants sense estudis, Clinton ho fa a la 

ciutat amb un candidat format i informat.  

Ha quedat acreditat quines han estat les claus de la sorprenent victòria de Trump: vot 

llatí, el vot ocult (efecte Bradley) i el fet no ser un outsider (sense vida política 

anterior). L‟anterior justifica que les estadístiques no s‟alienessin amb el resultat 

electoral.S‟analitzen també quines serien inicialment les conseqüències immediates 

del triomf de Trump.  

Cal afegir que l‟enquesta realitzada a 100 persones reflexa que sí que existia 

expectació per la peculiaritat de les eleccions presidencials de 2016 als EEUU, malgrat 

gairebé ningú esperava que finalment Trump fos escollit president ja que pensaven 

que el candidat més preparat era Hillary Clinton. Sobre les causes que justifiquen que 

les estadístiques s‟equivoquessin, poc més de la meitat dels enquestats reconeix 

saber què és el vot ocult i la majoria assumeix que aquest és degut a que la gent no 

volia ser identificada amb un ideari tan intolerant com el de Trump. Una àmplia 

majoria creu que l‟excés de publicitat regalat a Trump i al seu “personatge” li va 

atorgar una avantatge important. Alhora sembla que la societat està preocupada per 

les repercussions i conseqüències internacionals que puguin sorgir de la política 

impartida per l‟administració de Trump, malgrat les limitacions dels Congrés i Senat a 

la potestat de Trump.  
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Poc més de la meitat considera que els votants canviarien la seva elecció si poguessin 

fer marxa enrere, encara que la majoria àmplia pensa que no serà escollit de nou 

president. Un gran nombre d‟enquestats sap i coneix què és el racisme i creu que 

l‟administració de Trump no fa més que potenciar-lo. També estan en contra de les 

polítiques implementades per Trump i a l‟ús que fa de les xarxes socials.  Troben 

possible que acabi per enfrontar-se a un „impeachment‟ en un futur. Finalment, 

consideren que The Trump Impact! serà globalment negatiu. 

 

Hem realitzat també una entrevista a Nuria Net, periodista de Univision que 

resideix als EEUU. Li hem preguntat sobre la seva trajectòria professional i les 

seves inquietuds. Alhora l‟hem entrevistat considerant el context pre-electoral, 

electoral i post-electoral de les presidencials EEUU 2016.  

Univision va seguir molt de prop la campanya de Trump, especialment considerant 

que Trump anava en contra del seu públic objectiu. A la redacció, la nit de les 

eleccions ningú pensava que Trump guanyaria i estava tot llest per la victòria de 

Clinton.   

Pensaven que el comportament extravagant de Trump no seria tolerat pels votants. 

Nuria Net creu que el seu caràcter poc convencional és vist com autèntic, una persona 

capaç de defendre els americans “oblidats” ara que “les minories, la diversitat, la 

tecnologia i lleis com el matrimoni gay, amenacen atempten contra els valors 

tradicionals ”. 

Trump representa el canvi. Els votants desconfien d‟un candidat amb un bagatge com 

Clinton ja que creuen que no pot aportar res diferent. Nuria creu que aquest fet 

perjudica més a Clinton que el fet de ser dona.També creu que Trump està 

obsessionat amb l‟acusació de frau electoral però que res suggereix que hi n‟hagi 

hagut. El cas es que no pot assumir que Clinton guanyés en vots populars.      

Nuria Net creu que el resultat de les eleccions va suposar un xoc nacional que ha 

exigit un període de reflexió ja que sembla que existeixen dues “Amèriques” que no es 

coneixen.  L‟anterior ha despertat un moviment de dones i joves, més proactius i 

involucrats a la política.  

No veu impossible (desitja!) que es convoqui un “impeachment” contra Trump a causa 

de la investigació a Rússia i per haver mentit en l‟assumpte Flynn.   

Univisión va mantenir una postura neutra entre partits però sí que es van declarar 

“pro-immigrants”. 

Aquesta ha estat una entrevista molt interessant que aporta valor afegit al treball ja 

que suposa una visió objectiva i subjectiva de tot el procés.  
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Visió política 

La Constitució de 1787 estableix la forma de govern i garanteix els drets i llibertats 

del poble nord- americà. EstatsUnits forma una república federal constitucional, 

amb un govern en forma de règim presidencialistabasat en la separació de poders. 

Les eleccions lliures són la columna vertebral de la democràcia així com un factor 

essencial que facilita la transmissió pacífica del poder. Hem analitzat el procés 

electoral modern i el seu funcionament. Les eleccions primàries volen decidir qui serà 

el candidat d‟un partit a les eleccions general. Cada partit té les seves pròpies regles i 

determina un calendari propi. Les eleccions generals es celebren cada dos anys per 

elegir els 435 membres de la Cambra de Representants i cada quatre anys per triar 

President. El Col·legi Electoral funciona únicament perl'elecció presidencial i la 

Comissió d'Assistència Electoral, com centre nacional de l'administració de eleccions. 

Per raons històriques, les eleccions generals per elegir el President es realitzen 

sempre el primer dimarts després del primer dilluns del mes de novembre. Tots els 

càrrecs federals d‟elecció han de complir determinats requisits que es troben regulats 

als Articles I i II de la Constitució dels Estats Units.  

EEUU va ser pionera en tenir partits polítics organitzats i en transferir el poder 

executiu d'una facció a una altra per mitjà d'eleccions. La composició política és 

clarament de Bipartidisme entre el Partit Demòcrata i el Partit Republicà. Hem 

vist cóm van confluir històricament, així com els valors que cada un d‟ells defensa i 

quins són els obstacles reals al trencament del bipartidisme (burocràtics i 

pressupostaris essencialment).  

En el sistema nord-americà, els candidats a la Presidència recapten centenars de 

milions de dòlars per fer campanyes dirigides a un país amb més de 100 milions de 

votants. El procés pel qual es reuneix i es gasta els diners està exhaustivament 

reglamentat. Cóm no qüestionar la transparència del procés considerant el 

finançament dels partits polítics? Avui dia existeixen moltes fórmules per burlar la 

legislació en aquest sentit i algunes de les aportacions de Trump des de capitals 

privats ha estat molt qüestionada.  

El programa electoral de Hillary Clinton(demòcrata) era continuista de l‟administració 

d‟Obama amb un lleu viratge cap a l‟esquerra per acontentar les bases del partit 

demòcrata. Defensava el següent programa:  l‟oposició al TPP, l‟augment del SMI, 

política exterior intervencionista, defensa matrimoni igualitari, dret a l‟avortament, 

endurir el dret a les armes, matrícules universitàries gratuïtes, ampliar la reforma 

sanitària d‟Obama, etc.  

El programa de Donald Trump (republicà) era molt conservador. Defensava el següent 

programa: en contra del TPP i a favor del NAFTA, aplicar polítiques proteccionistes 

contra les importacions de Xina i Mèxic, castigar la deslocalització d‟empreses, rebaixa 

d‟impostos, política exterior agressiva augmentant la despesa militar, dret a portar 

armes, qüestiona el canvi climàtic, denúncia intervencionisme excessiu en matèria 

d‟educació, contra la immigració, anul·lació de la reforma sanitària (Obamacare), etc.  
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El paper dels mitjans de comunicació és informar als ciutadans sobre els partits, 

els seus programes i candidats, així com contribuir a la formació d'opinions 

informades entre l'electorat. En aquesta campanya cal considerar que inicialment 

gairebé ningú va prendre‟s seriosament que Trump pogués guanyar les eleccions i van 

fer de la seva figura pur “espectacle” entrant en un joc molt rendible per a les 

cadenes de televisió, que van regalar moltes més hores a Trump que a Clinton. Va ser 

a la recta final quan els mitjans de comunicació van veure que Trump tenia opcions 

reals i, assumint la part de responsabilitat que tenien, van intentar compensar la 

balança posant de manifest les mentides de Trump i la veritat de les implicacions del 

seu programa electoral. El publicity generat a arrel de l‟administració de les xarxes 

socials ha estat a favor de Trump. Cal dir que gairebé sempre que es destaca una 

declaració de Trump a les xarxes (que administra ell directament, com en el cas de 

Twitter) és per alguna connotació negativa però, com deia S.Dalí, “que parlin de mi 

encara que sigui malament”. Trump és una persona aliena a la política. Possiblement 

cap polític altre polític hagués pogut pagar la factura si hagués realitzat només una 

mínima part de les declaracions improcedents que ha realitzat Trump.  

L‟anàlisi majoritari sobre els primers 100 dies de l‟administració de Trump és 

negativa també en relació al seu programa electoral. Cal dir que Trump sí que ha 

intentat implementar el seu programa però tant el Senat, com el Congrés, com els 

jutjats han frenat les seves pretensions. Així ha passat amb el primer intent sobre: 

mesures migratòries, reforma sanitària, la construcció del mur amb Mèxic, etc. És cert 

que la forma en què Trump intenta implementar el seu programa diu molt de la seva 

personalitat i l‟ha obligat a adonar-se que malgrat ser una de les persones més 

poderoses, la seva potestat no és infinita i està limitada, legalment i judicialment. La 

popularitat dels presidents que el van precedir era superior a la de Trump, inclús en 

l‟especial moment que els va tocar viure.  

La denúncia sobre presumptes nexes entre Donald Trump i el govern de Vladimir Putin 

es remunta a temps de la campanya electoral. El cas Rusiagate està enfosquint la 

seva legislatura i ha ocasionat el sacrifici de diversos actors del seu entorn. No es pot 

descartar, menys encara després de les darreres declaracions de Michael  Flynn, un 

impeachment contra Donald Trump en un futur. Una demanda formal de diverses 

dones sobre assetjament sexual també és quelcom que pot perjudicar-lo. L‟anterior no 

significa que no en sortís victoriós, com van fer altres en el passat.  

Donald Trump té una llista extensa de beneficiats i perjudicats (caiguts). Cal dir 

que va conformar el seu govern amb molts dels seus amics (multimilionaris i 

empresaris rics) i familiars, malgrat molts d‟ells, s‟ha de reconèixer sí que un bon 

expedient polític / professional. La major part dels caiguts en els primers mesos de la 

seva administració van ser cessaments i dimissions relacionades amb pressions 

(obstrucció) pel „Rusiagate‟ en què tant ell com el seu gendre sembla que estan 

implicats.  
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Visió psicològica 

Donald Trumpés un polifacètic presentador de televisió (showman), escriptor, 

empresari, polític i, sobre tot, “milionari”. Representa a la perfecció el somni americà. 

És per aquest motiu que el lema de la campanya electoral va funcionar tant bé: 

“Make America great again”. Donald Trump va néixer a Nova York en el 46 sent el 

quart de cinc germans.  Cal dir que va ser un nen rebel que el seu pare va haver 

d‟ingressar a una acadèmia militar per intentar reconduir-lo abans que acabés els 

seus estudis. S‟ha casat 3 vegades i té 5 fills i 8 néts. Trump assegura que mai ha 

ingerit alcohol, cigarretes o altres drogues recreatives.  

És un home fet a sí mateix. Malgrat no venir d‟una família pobre, va ser el seu talent 

el que li ha valgut per crear un imperi. Trump ha construït, renovat i gestionat 

nombroses torres d'oficines, hotels, casinos i camps de golf. Va posseir els concursos 

de bellesa Miss USA i Miss Univers des de 1996 fins al 2015, i ha prestat l'ús del seu 

nom a la marca de diversos productes. Algunes decisions (utilització de “bons 

escombraries”) el van portar a la suspensió de pagaments i a la fallida comercial i 

personal. Trump es defineix, es “ven”, com un gran negociador. Certament va 

sobreviure a la fallida de les seves empreses pressionant als bancs i propietaris dels 

bons a reestructurar el deute (van perdre milions) per evitar judicis.  De nou, va 

aconseguir tornar situar la seva fortuna entre les més importants del món.  

Malgrat va intentar entrar en política anteriorment, va aconseguir ser president dels 

EEUU en 2016, després de presentar-se per primera vegada. Les claus del seu triomf 

electoral va ser un discurs simple i poderós, abanderar el vot antistablisment, el vot 

reactiu, la por, els mitjans de comunicació, l‟abstenció de minories, el vot ocult, etc.  

Trump sempre va buscar la popularitat i el reconeixement públic, especialment com a 

home de negocis, motiu pel qual va encarregar una autografia.  

Els principals trets de personalitat de Donald Trump es poden reconèixer fàcilment 

en qualsevol declaració pública: faceta narcisista, megalomania, tendència a la 

manipulació, es creu el centre del món, és racista, autoritari, prepotent, arrogant, 

misogin, menysprea als altres, necessita ser admirat, és extravertit, sent ànsies de 

poder, és intolerant, agressiu i fanàtic.  

Hillary Clinton va néixer al 47. Sent la petita de tres germans va cridar l‟atenció pel 

seu brillant expedient acadèmic a Yale. Es va casar amb Bill Clinton l‟any 75 en una 

cerimònia modesta. Va tenir només 1 filla i fa poc que ha estat àvia per primera 

vegada. Treballa en una fundació en defensa dels drets de la infància alhora que 

compagina activitats empresarials. Recolza sempre la carrera política del seu marit. 

Cofunda una fundació per a Infants i Famílies a Arkansas. Quan Bill Clinton és escollit 

governador d‟Arkansas, Jimmy Carter (president dels EEUU) la designa com a 

membre legal d‟un organisme creat per assegurar l‟assistència legal a tots els 

ciutadans. Aquest és el primer contacte directe propi amb la política. Els mitjans de 

comunicació durant diversos anys la destaquen entre els advocats més influents del 

país. Durant la campanya de Bill Clinton a les presidencials 1992 el protagonisme de 

Hillary Clinton es torna major.  
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El seu caràcter fort va fer que patís enfrontaments amb periodistes per protegir la 

seva intimitat. Clinton l‟escull per dirigir una Comissió sobre la Reforma de la Sanitat. 

Es veu obligada a mostrar una imatge més submisa per “encaixar” en el paper de 

primera dama. Torna a primera línia quan ha de fer una declaració pública per 

recolzar al seu marit que va ser portat davant el “Gran Jurat” a causa d‟un nou 

escàndol sexual. El seu caràcter va fer que no es mostrés com una víctimatampoc en 

aquella ocasió. L‟any 2000 és escollida senadora de Nova York i l‟any 2008 intenta les 

presidencials però perd davant Obama que li proposa ser Secretaria d‟Estat. En 2016 

ho intenta de nou i perd davant Donald Trump. De moment ha anunciat que es retira 

de la vida política.  

Els principals trets de personalitat de Hillary Clinton es dedueixen també, en gran 

part, de la seva comunicació no verbal: persona compromesa, única dóna en un 

univers d‟homes, lleial, fuig del paper de víctima, mira als ulls, té experiència política, 

se sent còmoda amb el contacte físic, és incombustible, té una imatge maquiavèl·lica, 

freda, calculadora, ambiciosa, tolerant, oberta (evoluciona), en part conservadora, 

prudent, amb un discurs “cridaner” i amb debilitat per l‟ocultisme. 

 

Segons el rotatiu The Daily Telegraph va publicar en 2016 abans de les eleccions 

presidencials, el professor Kevin Dutton afirma que el candidat Donald Trump 

supera al dictador alemany Adolf Hitler en una prova que serveix per 

determinar els trets psicopàtics.Hillary Clinton (candidata demòcrata en aquell 

moment) també es trobava a la llista dels 20 personatges polítics més psicòpates de 

la història, amb 152 punts (per sobre de l‟emperador Neron sobre tot en allò referent 

a egocentrisme maquiavèl·lic).  

Per realitzar aquesta prova, Dutton va utilitzar la versió revisada del Inventari de 

Personalitat Psicopàtica (PPI-R) que serveix per conèixer les anomalies psíquiques 

de les persones adultes.  Aquesta proba qualifica a les figures internacionals segons 

els trets que composen un caràcter psicòpata, com l‟egocentrisme, la implacabilitat, la 

confiança en un mateix, la tendència de culpar als altres i la falta d‟honestedat o 

l‟empatia.  

És innegable la connotació negativa que inclou la terminologia. Kevin Dutton, 

psicòleg experimental de la Universitat d‟Òxford defensa que podem aprendre moltes 

coses dels psicòpates ja que creu que podríem beneficiar-nos d‟actuar de forma 

“implacable, audaç, confiada, centrada, mentalment forta, encantadora i carismàtica” 

(totes aquestes també son característiques comuns del psicòpata típic).  

Esdevé molt important destacar que des de l‟any 1992 la psicopatiaNO es 

considera una malaltia mental segons la OMS (Organització Mundial de la Salud). 

Els psicòpates són penalment imputables segons el Codi Penal.  
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Visió econòmica 

Formar-me i informar-me per aquest apartat va ser una de les raons principals per 

escollir el motiu d‟aquest treball.  

La finalitat del sistema financer és canalitzar l‟estalvi de famílies, empreses, 

institucions i demés agents de la societat, cap als demandants d‟aquest estalvi.Amb 

aquesta intenció es configuren els actius financers (préstecs, hipoteques, dipòsits, 

accions, bons o pagarés d‟empresa) i es determina una taxa d’interès. L‟intercanvio 

d‟actius i la determinació del preu es produeix en els mercats financers i és precís 

dominar la psicologia de masses per poder per entendre el seu funcionament.  

Sabent que els mercats financers són aquells en què es negocien títols que comporten 

compromisos futurs de pagament, és precís destacar aquell què és de més actualitat: 

els mercats de deute públic. Aquests es venen per mitjà desubhasta i estan 

condicionats per la prima de risc que depèn de factors de fiabilitat, estabilitat i 

confiança. Existeixen diversos criteris de classificació dels mercats financers / 

internacionals.  

Trobem també el concepte de mercat de valorsés on els valors de les companyies 

cotitzables en borsa poden comprar i vendre, ja sigui en operacions OTC 

(extraborsaris), o mitjançant intercanvis centralitzats. Es divideix en mercat 

principal i secundari. Dins del mercat OTC trobem la Borsa de valors i les Borses 

principals.  

Qui inverteix en Borsa pretén obtenir plusvàlues o beneficis per dividends. Les 

operacions borsàtils amb accions es divideix en Swing Trading i  Day Trading.    

Hem analitzat els 14 índex macroeconòmics principals (Atur, IPC, Prima de Risc, 

Bons a 10 anys, Ràting, Deute, Dèficit, PIB, Hipoteques, Tipus, SMI, Borsa, Divises i 

Matèries Primeres) per valorar la seva evolució en el context pre electoral i post 

electoral (EEUU).  

 Atur. EEUU baixa l‟atur en 2016 (4.7) i encara més en 2017 (4.1%). 

 IPC. EEUU puja l‟IPC general en 2016 (2.1%). Puja el cost de la vida.  

 Prima de Risc. En octubre 2016 la prima de risc es posa en 176 punts i tanca 

l‟any amb 230 punts a causa de la incertesa del mercats ocasionada per 

l‟elecció de Trump. 

 Bons a 10 anys. Amb l‟arribada de Donald Trump a la presidència es va 

accelerar l‟augment de la taxa dels bons a 10 anys dels EEUU, sent la volatilitat 

de la taxa la característica comuna per tot 2017. Els bons a 10 anys dels EEUU 

van començar 2017 amb un tipus del 2.38%, i van augmentar  fins el 2.6% en 

el mes de març i aconseguint el mínim en el mes de setembre, un 2.04%. Va 

tancar el mes d‟octubre amb el 2.37% aproximadament. 

 Rating. EEUU manté una qualificació Aaa (estable) per part de l‟agència 

Moody‟s, AA+ (estable) per part de S&P i AAA (estable) per part de Fitch.  

 Deute. . Estats Units per quantia és, sens dubte, el país més endeutat amb 

18.025.968 milions d‟euros de deute en 2016 
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 Dèficit. El PIB als EEUU en 2016 va ser de 16.780.197 M€ (va créixer 

525.473M€ respecte 2015). Estats Units té les pitjors dades dels últims 4 anys. 

 PIB.Estats Units quantifica el PIB anual 2016 en 16.780.197M€  i ostenta una 

variació del PIB de 1.5%. 

 Hipoteques.Serveixen per regular els préstecs hipotecaris que poden estar 

garantits pel govern.  

 Tipus. EEUU ha mantingut uns tipus d‟interès al voltant del 1% anual després 

que la Reserva Federal pugés els tipus d‟interès. la institució estima que els 

tipus d‟interès se situaran entre el 1.25% i el 1.5% a finals de 2017. 

 SMI. No hi va haver canvis en el salari mínim d'Estats Units aquest 2017 

respecte l‟any anterior. El salari mínim interprofessional per a 2017 als Estats 

Units ha quedat fixat en 1.192,2 € al mes. Per tant, 14.306 euros l'any, tenint 

en compte que es consideren 12 pagues anuals.  

 Borsa. Els principals mercats d‟EEUU són la Borsa de Nova York i NASQAD i els 

principals índex són Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasqad 100.  

 Divises. El dòlar és la moneda de referència a nivell mundial. 

 Matèries primeres. Marca la major part de les transaccions internes i externes 

del país (comerç intern i exportacions). Preu del petroli OPEP, petroli Brent, 

petroli West Texas Intermediate, Or, alumini, coure, plom, urani.  

 

Està clar que la victòria de Trump va sorprendre els mercats financers internacionals.  

D‟una manera molt intensa Mèxic va veure afectada la seva divisa patint una 

espectacular devaluació del 16% en només 3 dies, tocant mínims històrics. L‟amenaça 

de retallar les remeses que envien milions de mexicans i la determinació d‟acabar amb 

el tractat de Lliure Comerç va incrementar la incertesa de l‟economia mexicana. No 

obstant, no és en absolut únicament Mèxic l‟economia afectada. L‟amenaça de 

deportar milions d‟immigrants, l‟advertiment sobre la revisió de tractats internacionals 

de comerç amb Àsia, i la promesa de construir una nova política econòmica, 

radicalment proteccionista, va fer tremolar totes les economies del món.  Van caure 

les monedes de Brasil, Argentina, Xile i Colòmbia.  

Les borses de valors d‟Àsia es van veure igualment afectades per la victòria de Trump 

davant de la promesa d‟aquest  de no aprovar el Tractat de Lliure Comerç entre els 

EEUU i els   països del Pacífic (TPP) argumentant que aquest Tractat és desfavorable 

econòmica i laboralment pels EEUU.Segons apuntava l'agència Associated Press, les 

reaccions negatives en cadena es van produir perquè els inversors asiàtics estaven 

convençuts que la demòcrata Hillary Clinton guanyaria la presidència. 

Tampoc els mercats europeus estaven preparats per a la victòria de Trump. Les 

reaccions dels mercats van ser similars. 

Malgrat avaluar l‟ impacte real de qualsevol presidència ens portaria anys, l‟afectació 

negativa al mercat Forex o mercat de divises ha estat evident. 
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Visió filosòfica 

Sembla que actualment la filosofia està menyspreada a la societat i només queda un 

residual en l‟àmbit acadèmic. La filosofia toca allò essencial del ser humà i 

desenvolupa el pensament crític, reflexiu i analític, amb una visió ètica i una 

orientació moral.Serveix per entendre els fenòmens de la vida social, política i 

econòmica pels que la ciència no té una resposta clara, alhora que permet prendre 

distància de la realitat i examinar-la.  

El nucli d‟aquest apartat és una entrevista realitzada al Dr. Juan Carlos Gómez,  

llicenciat en Filosofia i Pedagogia, Doctor en Filosofia, a més de tenir diversos cursos 

en matemàtiques exactes. Va ser fundador de la Associació de Filosofia Pràctica de 

Catalunya (AFPC) i és autor de diversos llibres i publicacions. En aquesta entrevista 

ens parla sobre temes personals i curriculars però també es “mulla” en relació a la 

repercussió de l‟impacte que pot tenir Trump a la presidència dels EEUU. També ens 

ajuda a entendre l‟assessorament filosòfic i a distingir-lo de la disciplina clínica 

(psicologia, la psiquiatria i la neurologia).Assegura que admira filòsofs antagònics al 

seu pensament (existencialisme, essencialment). Sòcrates, Epicur, Descartes, Hume i 

Kant són alguns exemples. Creu que les corrents filosòfiques dominants avui dia són 

la política i social, la ètica, la antropologia, la epistemològica i la metafísica.  

El Dr. Gómez no creu que la filosofia estigui en crisi ja que considera que des del 

moment en què hi hagi un pensament, algú que pensi, algú que s‟interessi per què 

sóc jo en el món, la filosofia estarà viva. Considera que actualment no existeix la 

democràcia ja que no existeix una informació unànime que posi a tots en idèntiques 

condicions d‟informació i capacitat de reflexionar. Considera que els polítics s‟aprofiten 

d‟aquesta ignorància i la utilitzen en benefici propi, especialment als EEUU on 

considera que “tot val”. Creu que els mitjans de comunicació participen d‟aquesta 

contaminació també en benefici propi. Malgrat l‟anterior, considera que Trump va ser 

brillant i èticament correcte. No creu que ni Donald Trump ni Hillary Clinton 

estiguessin disposats a rebre un assessorament filosòfic, malgrat deixa oberta la 

possibilitat en el cas de Hillary Clinton.  Justifica el vot ocult amb la prioritat de la 

“gana”. Trump prometia una millora econòmica i la resta de qüestions quedaven en 

segon terme. Creu que avui dia la gent no “mor de idees” realment.  

Respecte a Trump posa de manifest la seva capacitat dogmàtica i la seva prepotència 

com a persona que fa que s‟enfronti a una infraestructura ja muntada que ha de 

complir. Té el disseny mental d‟una persona que no tem a res.Per evitar tornar a tenir 

un líder com aquest en el futur a la presidència de qualsevol estat, creu que cal 

educar a la gent, començant per les escoles, la família i la societat. Assegura no 

reconèixer l‟autoritat d‟una moral que no està a col·lació amb una ètica. 

 

 

 

 



The TRUMP IMPACT 2017 
 

 

 

153 
 

Conclusió final 

La conclusiófinal i global del treball és que The Trump impact! serà negatiu a 

nivell econòmic, polític i social, pels EEUU però també a nivell internacional. Cóm de 

lesiu arribi a ser dependrà de la resistència que trobi en el camí i aquest és un capítol 

que encara s‟està escrivint. Molta gent (votants) confia en les seves propostes 

econòmiques, malgrat està per confirmar realment l‟ impacte en el dèficit. A nivell 

social, ha creat una esquerda racial i de classes molt important.  

 

APARTAT 10. VALORACIÓ i  AUTOEVALUACIÓ 

Aquest ha estat un treball molt productiu que m‟ha obligat a investigar molt i a 

aprendre sobre un tema que no dominava en absolut. He aprés terminologia de 

macroeconomia que m‟ajuda a entendre l‟economia d‟una manera diferent. A més, 

m‟ha ajudat a superar la por que em feia inicialment aquest treball. Cal dir que al 

principi no tenia molt clar cóm enfocar-lo ja que, comparat amb els treballs que havia 

fet fins ara, aquest tenia una complexitat i extensió molt superior.  

Finalment vaig decidir que potser la millor manera d‟enfocar aquest treball era 

prenent cadascuna de les òptiques (visions) com un treball independent (social, 

política, psicològica, econòmica i filosòfica). Així vaig pensar en un esquelet previ de 

continguts que deixava obert a seguir ampliant a mesura que anés investigant y 

desenvolupant el treball. Un gran conflicte a l‟hora de confeccionar aquest TR ha estat 

decidir quina informació incorporar i quina discriminar, així com ordenar, organitzar i 

planificar les diferents idees amb què treballar. 

És el moment de fer autocrítica. Cal dir que vaig fer, i tornat a fer, diverses vegades el 

calendari de treball per algunes de les parts del treball i vaig incomplir diverses 

vegades amb els temps que havia marcat. Donat que vaig anar ampliant alguns 

apartats a mesura que anava aprenent sobre ells, no em vaig ajustar al calendari com 

m‟hagués agradat. Cal dir que si no hagués treballat força aquest estiu possiblement 

no hagués pogut presentar el treball en condicions òptimes.  

Finalment, no puc per menys que donar les gràcies al meu tutor, que m‟ha escoltat i 

guiat en aquest projecte, al Dr. Juan Carlos Gómez (filòsof), a Núria Net (periodista), 

així com a la meva família que també m‟ha orientat i recolzat en tot moment.  
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