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El procés constituent a Veneçuela i Bolivia: Fet aïllat o pas trascendental en el nou marc polític
d'amèrica llatina?

El passat dimecres 12 de desembre, l'Associació d'Estudiants Progressistes de la Facultat de
Dret va organitzar en aquesta mateixa facultat l'acte "El procés constituent a Veneçuela i
Bolívia. Xerrada i Debat: Fet aïllat o pas trascendental en el nou marc polític d´amèrica
llatina?" amb la participació com a ponents de Gerardo Pisarello, Profesor de Dret
Constitucional de la Universitat de Barcelona i de Marcos Aparicio, profesor de Dret
Constitucional de la Universitat de Girona. Van assistir-hi unes 30 persones.

  

  
Pisarello va iniciar l´acte fent una descripció cronològica de la història política i constitucional de
Veneçuela. En primer lloc va opinar que des de Espanya es diu que Hugo Chávez és un colpista
però recordà que va accedir al càrrec democràticament guanyant les eleccions de 1998 amb el 56 %
del vots, en les quals tota l´oposició es va unir per a evitar el moviment "V república" que encapçalà.
Va continuar explicant que el 1999 es va contituir l´assemblea constituent per a redactar una nova
constitució, amb la principal novetat d´aprofundir la democracia participativa mitjançant mesures com
mandats més curts, possibilitat de referèndums revocatoris de càrrecs electes i consultes populars i
també amb un avenç en garantir els drets humans. La Constitució de Veneçuela va ser aprovada pel
70 % de l´electorat en plebiscit, a diferència de l´escàs recolçament que ha tingut la difunta
constitució europea. En els següents anys van tindre més protagonismes les classes populars
menys afavorides al país i una major beligerància de l´oposició conservadora que desenvocà en el
cop d´estat de 2002 encapçalat pel president de la patronal, recolçat pels Estats Units i per Espanya.
Aquest pronunciament va fracassar perquè molta gent va protestar al carrer i per la intervenció dels
oficials de l´exèrcit amb rang més baix. Respecte el projecte de Constitució rebutjat fa poques
setmanes, amb un resultat molt ajustat, assenyalà Pisarello que la reforma es va pretendre fer amb
poca discussió, indefinició de les principals modificacions com la construcció del socialisme al s. XXI
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i l´enfortiment del poder del president respecte a la durada dels mandats, la qual cosa provocà que
l´abstenció a la consulta arribés al 44% (3 milions de votants el van abandonar i l´oposició només va
aconseguir el mateix percentatge dels seus seguidors). Va reflexionar que els principals errors
polítics del president de Veneçuela són la ineficàcia de l´administració pública, un desenvolupament
econòmic interior massa nacionalista i el fracàs personal de la reforma constitucional. Tot i això,
recordant la visió manipulada que s´ha donat a Europa respecte a que Hugo Chávez vol
perpetuar-se al poder, creu que es una hipocresia més atès que polítics com Jordi Pujol han ocupat
el càrrec durant 23 anys consecutius. Va finalitzar la seva intervenció reflexionant que el futur a
Veneçuela conflueixen amb l´antichavisme, amb molts aliats internacionals i que el president ha
acceptat el resultat del referèndum.
  
Va continuar l´acte el professor Marcos Aparicio explicant el procés constituent a Bolivià impulsat pel
president Evo Morales. Ha recordat que és el país més anticipat políticament de llatinoamèrica tot i
que també el més racista contra els indígenes. Per això, en el procés constituent per a redactar una
nova constitució es va fer una reflexió profunda per aconseguir un estat multicultural.
  
La xerrada va acabar amb un torn de preguntes que es va convertir en un debat entre els assistents
i els ponents.
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