
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE CONJUNCTURA SOBRE PAU I CONFLICTES 1  2014/1 
 

LA CRISI SOCIAL I POLÍTICA A VENEÇUELA EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2014.2 

 

El present Informe es focalitza en la crisi política i social de Veneçuela durant el 
primer trimestre de 2014. Ho fa presentant unes dades bàsiques, un context i 
antecedents, una anàlisi de la situació de conflicte (distingint problemes en joc i 
actors) i unes conclusions i/o recomanacions. 

 

1. Dades bàsiques 

Població: 31.648.930 d’habitants (2013) 

Tipus de Govern: República Federal 

Índex de Democràcia: 5,18 (lloc 96), The Economist 

Atur: 8,1 % (2013, Banc Mundial) 

Índex de Desenvolupament Humà: 0,748 (lloc 71. PNUD) 

PIB: 407,4 bilions de dòlars EUA (lloc 34. World Factbook CIA) 

Deute extern acumulat: 72-096.827.000 (2012) 

Despesa militar: 1,05% PIB (2012. World Factbook CIA) 

2. Context històric i antecedents rellevants  

La crisi actual està directament vinculada amb el desaparegut president Hugo Chávez. 
L’arribada de Chávez es produí en un context de crisi dels dos partits tradicionals a 
Veneçuela,  Copei i Acció Democràtica, que, des de 1958,  com a d’altres llocs d’Amèrìca 
Llatina, s’alternaven en el poder, en aquest cas mitjançant l’acord de l’anomenat “Pûnto 
Final”.  

Al principi, l’agenda al poder de Chávez girava entorn d’un intent de democratitzar la base 
tradicional del poder al país, molt elitista. La forma de fer-ho, com han demostrat molts 
analistes independents, va ser tot acumulant poders en la presidència, el que, finalment, 
trencà el sistema de contrapesos (chek and balance) del sistema veneçolà. 

Sense ànim d’exhaustivitat, els anys al capdavant del país del president Chávez han estat 
marcats per una sèrie de fets que són rellevants per a entendre la situació actual: 

                                                        
1  Els informes ICIP de conjuntura es fan per criteri propi o bé  a demanda d’alguna institució o organització. 

Responen als criteris següents: a) maldar per l’objectivitat, tot distingint entre fets clars i les diverses lectures 

existents, i, per tant evitant sempre l’adjectivació; b) centrar-se en els elements vinculats a l’anàlisi i resolució dels 

conflictes, emprant les eines existents; c) donar orientacions, si es pot,  sobre escenaris futurs; i e) enunciar, si 

escau i resulta possible, orientacions generals adreçades a múltiples actors, no recomanacions per a la tasca 

política. Els informes seran públics, tindran un seguiment o revisió periòdica i, en la mesura del possible, seguiran 

un esquema analític i narratiu semblant. 
2 El present document ha estat escrit per Rafael Grasa, president de  l’ICIP, amb l’ajut de Diego Torres, becari de 

pràctiques de la UAB (Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament). 



 

 

1. El referèndum constituent de 1999, que modificà la Constitució del país i el 
funcionament dels sistema, a través de la creació d’una Assemblea Nacional 
Constituent. Fou un referèndum guanyat sense problemes. 

2. Les eleccions legislatives de l’any 2000, que, guanya amb un 59% dels escons. Les  
crítiques moderades de la Fundació Carter, òrgan habitual d’observació a la regió, tot 
plantejant alguns senyals de parcialitat, obriren el camí a la crítica interna i externa. 

3. Un referèndum sindical que sancionà la renovació de la cúpula dels sindicats de 
treballadors. 

4. L’adopció d’una sèrie de lleis (2011) que atorguen al president poders especials per 
legislar mitjançant decret llei en sis àrees: financera; econòmica i social; 
infraestructures, transports i serveis; seguretat (ciutadana i jurídica); ciència i 
tecnologia; organització i funcionament de l’Estat. 

5. L’intent, finalment fallit, de cop d’estat contra el president Chávez l’any 2002. La 
base legitimadora emprada pels colpistes fou el malestar resultant de l’impacte de les 
polítiques derivades de les esmentades lleis (“leyes habilitantes”). Darrera dels 
sectors que promogueren l’intent de cop d’estat hi havia sectors militars, de l’església 
catòlica, les “Fedecámaras”, part de l’oposició i treballadors de l’empresa estatal 
petrolera, PDVSA (Petróleos de Venezuela). 

6. L’atur petrolier de l’any 2002, un bloqueig que durà 62 dies i on hi hagué 
manifestacions massives al carrers (tant de l’oposició com dels sectors favorables al 
govern). El tancament de PDVSA generà importants problemes d’abastiment. 
Tanmateix, es reobrirà mitjançant l’ús de la força pública, antics treballadors de 
l’empresa i tècnics universitaris. 

7. L’any 2004 el president Chávez s’hagué d’enfrontar a un referèndum revocatori, 
forçat per l’oposició, que guanyà per ample marge. 

8. Finalment, l’any 2009 es produí un referèndum constitucional per eliminar les 
restriccions per a la reelecció presidencial, i d’altres càrrecs d’elecció mitjançant 
sufragi popular,  existents fins al moment. El referèndum fou guanyat pel president. 

Addicionalment, i sense entrar en detalls atès que no és el focus de la crisi que s’analitzà, cal 
recordar que en aquest període, i en el marc de la progressiva arribada de partits 
d’esquerres al govern a diversos països d’Amèrica Llatina, el president Chávez impulsa 
diverses iniciatives internacionals i establí diverses aliances. N’hi haurà prou a recordar 
l’estreta relació amb el govern de Cuba, amb intercanvi de petroli per coneixement tècnic i 
assistència amb personal especialitzat (en matèria de salut i seguretat, particularment), la 
creació de l’ALBA, la retòrica d’enfrontament amb els EUA (materialment, ambdues parts 
no han prescindit del subministrament de petroli) i el suport a la creació de nous 
organismes regionals (com Unasud). Addicionalment, és molt rellevant que el president 
Chávez aconseguí la plena integració de Veneçuela a Mercosud, un fet associat a la 
suspensió de Paraguai (decisió vinculada a la destitució de Fernando Lugo com a president 
de Paraguai). 

Cabdal per a tot això ha estat, naturalment, l’alt nivell d’ingressos derivats del petroli, en 
particular en època de preu a l’alça. Una part substantiva d’aquests ingressos es dedicà a 
programes socials, que, en alguns casos s’intensificaven abans de les eleccions. 
Especialment importants han estat las “Misiones Bolivarianes”, dirigides des de l’Executiu. 
Foren concebudes com a programes orientats a tots els sectors i ciutadans, tot i que experts 
independents han constatat a vegades pràctiques selectives i clientelistes a favor de 
persones i comunitats favorables al règim. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tall de resum, respecte de la situació socioeconòmica i internacional del país en el temps 
immediatament anterior a l’assumpció del president Maduro, cal constatar: 

1.Una reducció notòria de la pobresa entre l’any 2002 i 2010: minva del 48,6% al
 27,8% (CEPAL, 2012). 

2. Incertesa econòmica, caracteritzada per variacions fortes i, sobretot, per una alta 
inflació i problemes periòdics d’abastiment de la població, afavorida per un dèficit 
antic d’infraestructures diverses. 

3. Increment notori de la inseguretat ciutadana, amb xifres de delinqüència 
rampants, fins al punt que Veneçuela és un dels països més violents del món (Global 
Burden of Violence, 2011). 

4. Una creixent polarització interna, amb una oposició política que intentà evitar la 
desunió persistent entorn d’un candidat. Molt rellevant fou la creació de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), l’any 2008, que, tot i que persisteixen rivalitats 
ideològiques i personals, té encara força importància. Això explica que en les 
legislatives de 2010, l’oposició, incloent Patria para todos, obtingués un 51,8% dels 
vots. 

5.  Problemes d’imatge, no només interna (vinculada a la polarització) sinó 
internacional. En el cas d’Amèrica Llatina, almenys fins al 2012, la imatge era 
variada: dolenta pel que fa a corrupció i seguretat; bona quant a reducció de la 
pobresa i protecció de la democràcia (Americasbarometer). En tot cas, a partir del 
2012 la percepció disminueix. 

6. Unes relacions internacionals polaritzades, amb un enfrontament retòric amb els 
EUA i alguns països de les diverses regions del món occidental, i un esforç 
diplomàtic, compartit amb els països de l’ALBA, per establir aliances amb diversos 
països emergents, inclosos alguns molt criticats pels EUA, com Iran. 

Naturalment, la mort del president Chávez, després de guanyar novament les eleccions, 
amb un procés de substitució per Nicolás Maduro amb crítiques pel procediment per part 
de l’oposició, complicà la situació. 

3. La crisi: de les eleccions de 2012 a la crisi de febrer de 2014.  

L’any 2012 es presentaren tres candidats per part de l’oposició, tot i que el guanyador 
fou Henrique Capriles (Primero Justicia, ex-governador  de Miranda). Tanmateix, fou 
Nicolás Maduro, que havia assumit la presidència a la mort del president Chávez, qui 
finalment guanyà les eleccions. Tanmateix, la pèrdua de suport, respecte del de Chávez, 
fou molt significativa. 

Poc a poc la situació de polarització, de problemes d’abastiment  i d´inflació s’agreujà, 
amb situacions recurrents de crisi, fins arribar a la protesta que genera la situació actual. 

Context 

Sembla que a l’estat de Táchira es produiren actes vandàlics contra la residència del 
Governador (José Gregorio Vielma Mora, del PSUV).  A resultes, es procedí a la detenció 
de joves d’entre 16 i 20 anys. Les protestes per les detencions, aviat s’estendrien vers 
altres estats (Mérida, Lara i algunes zones de Caracas). El govern central i l’estat de 



 

 

Táchira senyalaren a Leopoldo López (Voluntad Popular, oposició) com a cervell de les 
protestes, insistint en què convocà assemblees per debatre la possibilitat de fer dimitir el 
president Nicolás Maduro. 

Finalment, el punt més polaritzat arribà en ocasió de les marxes i manifestacions per 
celebrar el Dia de la Joventut. Els grups opositors convocaren una marxa pacífica per 
protestar per la situació econòmica i per la inseguretat, així com per la incapacitat del 
Govern de resoldre els problemes. El resultat final, el dia 12 de febrer de 2014, foren 
violents enfrontaments, amb ús de la violència per ambdós cantons, que provocaren tres 
morts i desenes de ferits, així com molts detinguts i retinguts. Especialment preocupant 
és l’aparició de grups violents aparentment no subjectes a control. 

A partir d’aleshores, l’escalada prossegueix, amb moment de certa calma i distensió, i 
enfrontaments constants en els carrers. Els opositors han aconseguit controlar certes 
zones i barris a diverses ciutats. El Govern ordenà la detenció de líders opositors, en 
particular  de Leopoldo López. 

El pronòstic és, atès el deteriorament i la manca de canals de diàleg directe i fiable, 
preocupant, amb risc de cronificació de la violència, proliferació de grups incontrolats i 
risc d’escalada constant. 

Problema (es)/Incompatibilitats entre les parts 

Tot i que l’origen de la protesta està relacionada amb el deteriorament de les condicions 
socioeconòmiques, en particular –segons les afirmacions de l’oposició- de la població 
que, per raons de diferència ideològica, no té accés als ajuts oficials, i les de seguretat, el 
problema o problemes de fons són altres. 

Bàsicament, doncs, es tracta de polarització política creixent i de falta d’un sistema 
polític i social prou inclusiu, facilitada pel menor carisma  i la gestió poc eficient del 
president Maduro i el seu equip. Altrament dit, el sistema polític, i per extensió social i 
econòmic, està massa polaritzat entorn de la majoria governamental. A més, la lluita 
dins els grups d’oposició, amb diversos candidats a substituir Capriles, ha reforçat 
l’opció per mètodes de lluita que, tot i ser en principi pacífics, reforcen l’enfrontament. 

En segon lloc, el descontent social, que afecta també a sectors sociològicament partidaris 
del Govern, agreujat per la crisi i els problemes de vida quotidiana i d’inseguretat, 
fomenta la protesta en clau política 

Actors 

Hom sol diferenciar entre actors primaris, directament implicats en la situació de 
conflicte, i actors secundaris, que, sovint, tot i no estar directament enfrontats tenen 
interessos importants i actuen de manera no sempre visible 

Entre els actors primaris, diferenciarem: 

a. Oficialistes 

- Governs i actors polítics liderats per Nicolás maduro 

- Moviments i grups “paramilitars”, finançats –segons informes internacionals 
contrastats- des  de fa anys per Govern. 

- Organitzacions de la societat civil, que sovint surten al carrer i criden a la 
població a què ho faci., 

b. Oposició 

- Grups diversos, liderats per Henrique Capriles i, en aquest cas, sobretot per 
Leopoldo López i Corina Machado. Semblen optar per forçar, mitjançant la lluita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

social i al carrer, la fi del règim, front al camí de Capriles, partidari de fer-ho a 
través de les urnes. 

- Organitzacions estudiantils i de la societat civil, així com institucions 
empresarials. Com les oficials, surten al carrer i criden a la població a què ho faci. 

Quant als actors secundaris, destaquem. 

- Estats Units. Sempre molt crític al règim, tot i que l’actual administració és 
menys bel.ligerant que la de Bush.  Tanmateix, el normal és que les tensions, més 
enllà de les declaracions o d’eventuals actuacions encobertes i secretes, es limita a 
expulsar i/o retirar periòdicament diplomàtics. Recentment, han demanat, amb 
suport de Panamà, la intervenció de l’OEA. 

- OEA. L’organització, amb una situació de crisi des de fa anys, manté un discurs 
doble: crítica i condemna de la violència i demanda de diàleg, reiteradament; 
decisió clara de no intervenció. De fet, el darrer comunicat fou criticat pels EUA, 
Canadà i Panamà per ser massa tou i, deien, escorat al Govern de Veneçuela.  
Probablement, la raó, a més de la crisi, és l’impacte que té a l’organització el grup 
de països membres de l’ALBA i d’UNASUD.  

- UNASUD. Juntament amb ALBA, serà segurament l’element clau per a 
qualsevol funció d’intermediació. 

 
4. Conclusions i recomanacions 
 

El cert és que la situació no sembla millorar amb el pas del temps i hi ha un risc seriós 
d’enquistament. 
Atesa la llunyania dels actors catalans, privats i públics, de la possibilitat d’incidir en 
tasques de suport a negociacions, hom pot suggerir: 

 
1. Insistir en la importància de maldar per evitar la cronificació de la tensió, amb 

reiterades protestes i contra-protestes, l’increment de la polarització  i la 
“normalització” de la violència. 

2. Instar a les parts a renunciar al recurs a conductes violentes i a la legitimació de les 
conductes violentes. Concretament, que el  Govern intenti controlar l’actuació 
violenta de les forces policials i de sectors afins als seus postulats en ocasió de 
protestes i que l’ oposició condemni i intenti evitar el recurs a la violència durant la 
protesta.  

3. Evitar, per part del Govern, mesures de control de l’oposició poc focalitzades, 
genèriques, adreçades més a idees o posicions que a conductes contràries a 
l’ordenament jurídic. 

4. Evitar, per part de l’oposició, accions i mesures que, en l’exercici del dret a 
l’expressió, crítica i manifestació, puguin confondre’s, o vincular-se, a actuacions –
externes o internes- orientades a derrocar el règim per mitjans no democràtics. 

5. Instar a buscar, amb ajuts de terceres parts mútuament acceptades, vies 
d’intermediació i de diàleg, vinculades a la recerca de fórmules transitòries i 
concessions mútues, tot començant per una bateria d’acords que permetin desescalar 
la tensió i, posteriorment, millorar el caràcter inclusiu del sistema. 



 

 

6. Limitar, si es vol ajudar les parts, l’ús d’expressions de condemna o suport 
genèriques, limitant-se a qualificar conductes demostrades, en particular violentes, 
no intencions, ideari o diferències d’opinió. 

7. Instar les organitzacions regionals, i als països de la zona, a buscar, amb el vistiplau 
de les parts, espais de trobada, negociació i diàleg, tot incentivant-los amb mesures 
diverses. 

 
Barcelona, 23 de març de 2014 


