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SUÏSSASUÏSSA

CharlesCharles--AndréAndré DescombesDescombes

Sant Salvador de Guardiola, 8 Sant Salvador de Guardiola, 8 de de febrer de 2020febrer de 2020

Identitat

Confoederatio

Helvetica

Flor de 

neu
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Nombre

Superfície (km2) 31.950

Població (Hab.) 7.543.825

Densitat (Hab./km2) 236

Cat. a l’estranger 316.600

Nombre
Amb relació
a Catalunya

Superfície (km2) 41.285 1,29

Població (Hab.) 8.544.525 1,13

Densitat (Hab./km2) 207 0,88

Suïssos a l’estranger 760.200 –

Catalunya Suïssa

Comparem

Suïssa, una illa típica al cor d’Europa?
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El que us presentaré

 Primer cop d’ull

 Una mica d’història

 Com funciona Suïssa?

 Com treballa Suïssa?

 Com es viu a Suïssa?

 Visitar Suïssa

 Menjar a Suïssa

 Vist des d’aquí, vist 
des d’allà

(Ferdinand Hodler)

Suïssa
Primer cop d’ull
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Alps 60%

Primer cop d’ull
Els Alps, i molt més...

Els Alps, extensos, variats Els Alps, extensos, variats i turísticsi turístics
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L’altiplà, cor de 
l’activitat econòmica

L’altiplà, cor de l’activitat econòmicaL’altiplà, cor de l’activitat econòmica

2/3 de la població
450 hab./km2
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El Jura, alhora agrícola i industrial

Una federació de 26 cantons
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26 cantons molt diferents
Basilea: 37 km2, 

178.000 hab. –

830.000 la conurbació

Grisons: 7.105 km2, 

198.000 hab.

Zuric: 1.521.000 hab. 

– 415.000 la capital

Appenzell Inner-

Rhoden: 16.000 hab. 

– 5.800 la capital

Un país, quatre idiomes nacionals
(tres dels quals oficials)

Alemany

Francès

Italià

Romanx

Zones i ciutats bilingües 

64%

23%

8%

Itàlia

Universitat
des del 1996
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Quatre idiomes...
i molt dialecte

� A la Suïssa alemanya, a la ciutat i al camp, se sol 
parlar el dialecte Schwyzerdütsch – compartit amb 
el sud-oest d’Alemanya, l’oest d’Àustria, Alsàcia…

� De fet hi ha dos dialectes, l’oriental i l’occidental!

Per jugar 
al Jass!

Tipus 
Emmental

Tipus 
Bruna

Una mica d’història

El mite fundador 

de Guillem Tell

(Ferdinand Hodler)
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Jurament del Grütli

 El “1r d’agost de 1291” els tres països forestals (o 
cantons forestals), situats al cor dels Alps al voltant 
del Llac dels Quatre Cantons, juren un pacte d’entesa 
mútua contra els senyors de Habsburg.

 Així neix la Confederació, sistema d’acords recíprocs 
entre territoris “sobirans”.

Uri Schwyz Nidwald Obwald

Què defensaven els cantons Què defensaven els cantons forestals? 

� Defensaven el seu dret d’immediatesa: dependre directament 
de l’emperador i no del senyor local (feudal).

� Defensaven, de fet, el control sobre el pas del Sant Gotard...

� ...i el propi sistema de govern basat en assemblees cantonals 
– una aliança de pagesos, comerciants i artesans lligats al pas 
de mercaderies.
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La Confederació s’estén i es diversifica

 Nous territoris a còpia d’aliances, adquisicions, ocupacions...
 Temibles soldats  mercenaris

(Batalla de Mortgarten, 1315) (Batalla de Marignano, 1515)

 fins avui...

La Confederació dels XIII cantons 
(1513-1798)
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Un “govern” mínim (∼ 1500-1848)

 Dos delegats de cada cantó es reunien en dietes
(reunions d’un dia) per gestionar els afers comuns.

Turbulent segle XVI
Irrupció de la Reforma

 1523-29: Ulrich Zwingly converteix Zuric, Sankt-Gallen, 
Schaffhausen, Basilea, Bienne, Berna.

 1530: Guillem Farel converteix Neuchâtel.

 1536: Joan Calví, de principis morals molt estrictes, 
converteix Ginebra → Roma protestant.

 1536: Berna ocupa el cantó de Vaud i li imposa el 
protestantisme.

 Els cantons de Schwytz, Unterwald, Lucerna, Uri i Zug i les 
ciutats de Solothurn i Friburg es mantenen en el catolicisme.

La Reforma:
 Denuncia el luxe de l'Església i 

el negoci de les indulgències.

 Promou la relació directa amb 
Déu i la salvació per la gràcia.

 Lectura de la Bíblia (impremta).

 Els capellans es poden casar.

Ascetisme laic: el treball 
com a vocació.
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Cap a la Suïssa moderna

� Durant tres segles (XVI-XIX) els Confederats no 
cessen de barallar-se entre ells, per mil motius:

� 1798–1803: efímera República Helvètica:
 Els cantons esdevenen iguals entre ells.
 Es reconeix el multilinguïsme.

� 1815: s’assoleixen les fronteres actuals.

� 1848, primera Constitució: Suïssa esdevé una 
Federació (encara que conservi el nom de 
Confederació Helvètica).

 Regions rurals i ciutats, conservadors i progressistes.

 Tensions i guerres interconfessionals, conquestes.

 Aliances amb les potències veïnes: Àustria-Hongria, França...

La neutralitat suïssa

� Barallosos, conqueridors, 
mercenaris... – els Confede-
rats no tenien cap vocació 
de neutralitat.

� A més, amb la Reforma la 
neutralitat estava mal vista:
 Significava no escollir entre 

Déu i el Diable, ser tebi i no 
seguir l’ensenyament del Crist.

Batalla de Sempach (1386) / Destrucció d’icones a Zuric (1524)

Doncs, per què declarar-se neutral?

I per què ser reconegut com a tal?



10/02/2020

13

La neutralitat suïssa

� El 1674 per primera vegada Suïssa es declara “Estat neutral”.
 Per afavorir la cohesió interna i la independència del país.

� Des del 1815 la neutralitat suïssa és reconeguda internacionalment:
 Eina per a la llibertat de comerç i l’estabilitat europea, espai de bons oficis.

1864       2005      1929

� El 1859 el ginebrí Henri
Dunant funda la Creu Roja.

� 1864: primera Convenció 
de Ginebra sobre ferits de 
guerra.

� Uns organismes internacio-
nals comencen a instal·lar-
se a Suïssa – Ginebra.

Justificació interna

Com 
funciona 
Suïssa?
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El federalisme suís

 La Constitució defineix les competències federals.

 La Confederació assumeix:
� Política exterior / Seguretat / Duanes i moneda / Defensa 

/ Assegurança Vellesa (AVS) / Alguns impostos: IVA, 
carburants...

 Els 26 cantons, iguals entre ells, tenen tots els propis:
� Constitució, Parlament, Govern i tribunals.
� Assumeixen: Pressupost / Fiscalitat / Sistema educatiu / 

Salut i hospitals / Policia

 Competències dels 2.200 municipis:
� Registre civil / Protecció civil / Educació i protecció social / 

Proveïment d’energia / Ordenació territorial / Edificis 
públics

La Confederació només assumeix les tasques que excedeixen les possibilitats dels 
cantons o que necessiten una normativa uniforme per al país.  

Principi de subsidiarietat. La responsabilitat 
d'una acció pública recau en l’entitat més 

petita capaç de resoldre el problema. 

26 sistemes educatius!

� Cantons i municipalitats 
assumeixen molt àmplia-
ment l’escolaritat obli-
gatòria.

� La Confederació finança 
l’essencial de les forma-
cions professional i uni-
versitària, molt punteres, 
així com la investigació.
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26 sistemes educatius!
Un exemple: les vacances escolars (2020)

El Palau federalEl Palau federal
Seu de l’Assemblea federal i del GovernSeu de l’Assemblea federal i del Govern

 Assemblea federal:
� Consell nacional

� Consell dels Estats

 Govern
� Consell federal.
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UDC

PBD

PLR

PDC

PS

UDC: Unió Democràtica de Centre (extrema dreta populista). PBD: Partit Burgès Democràtic (centre dreta). PLR: Partit Liberal Radical (dreta liberal).

PDC: Partit Demòcrata Cristià (centre dreta). PSS: Partit Socialista Suís (esquerra).

Un executiu particular

 Consell federal = govern, compost per 7 membres.
� No hi ha primer ministre ni programa electoral.

� Els consellers federals són elegits per l’Assemblea federal entre els seus membres 

per a un mandat de 4 anys renovable. Un cop elegits deixen de ser diputats.

� Cada conseller/a és responsable d’un dels 7 departaments federals.

� Per torns, cada any natural un/a d’ells és President/a de la Confederació.

� Principi de col·legialitat: les decisions del CF són assumides per tots – en principi.

� Fórmula màgica: composició política estable, i representativitat de les tres 

comunitats lingüístiques i de les regions minoritàries.

La democràcia directa

 Dos tipus d’intervenció:
� Referèndum: el poble incideix sobre la feina dels diputats.

 Obligatori = per a les revisions de la Constitució.

 Facultatiu = per a lleis, decrets, alguns tractats internacionals.

 Recollir 50.000 firmes els 100 dies després de l'aprovació de la llei.

� Iniciativa popular: el poble proposa una modificació de la Constitució.

 S’han de recollir 100.000 firmes en 18 mesos.

 Complementa la democràcia 
representativa.

El referèndum s’aprova per majoria simple.

La iniciativa popular necessita la doble 
majoria del poble i dels cantons.
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La democràcia directa a escala local

 Els mateixos drets es poden exercir 
als nivells cantonal i municipal –
segons les lleis de cada indret.

 En molts cantons i municipis els 
estrangers tenen dret de vot.

Les Landsgemeinde (assemblees de país) es 

mantenen a Appenzell Rhodes-Internes i a 

Glaris

Funciona la democràcia directa?
Les xifres (1891-2019)

El parlament i el Consell 

federal poden recomanar o 

l’acceptació o el rebuig d’una 

iniciativa. També poden 

presentar un contraprojecte:

 Amb el contraprojecte 

afebleixen el vot a favor 

del canvi.

 Però també tenen en comp-

te, en certa mesura, les pro-

postes populars.

 463 iniciatives promogudes:

� Sotmeses a votació: 215

� Acceptades: 22
 = 5% de les promogudes
 = 10% de les votades

 Abstenció

� A partir dels anys 60 la mitjana de 
participació ha estat sempre inferior 
al 50%.

� Sembla que la majoria de ciutadans 
voten regularment, però selectiva-
ment: renuncien a anar-hi segons la 
importància que acorden al tema.

� Cada cop més gent vota a distància.
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Funciona la democràcia directa?Funciona la democràcia directa?
Els temesEls temes

(Mix & Remix, Interfoto)

Funciona la democràcia directa?
Algunes votacions populars sonades

� A nivell federal el vot de les dones:

 Va ser rebutjat el 1959.

 Va ser aprovat el 1971.

� Els cantons el van aprovar entre el 
1959 i el 1972.

� Appenzell IR se’l va haver d’obligar 
a acceptar-lo el 1990!

� 1986: l’adhesió a l’ONU és rebutjada.

� 1992: l’adhesió a la UE és rebutjada.

� 2002: per fi és acceptada l’adhesió a 
l’ONU.

� 2014: la iniciativa Contra la immigració 

de massa és acceptada.

El vot nacionalista/xenòfob
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Democràcia directa
La creació del canton Jura

 Al nord del canton Berna, una regió de parla 

francesa, catòlica al nord i reformada al sud.

 1947. Neix l’Agrupació jurassiana per reivin-

dicar, en oposició a Berna, el canton Jura.

 1974, primer plebiscit: amb una participació 

del 90% i per 37.000 vots contra 34.000, el 

poble jurassià aprova la creació del nou cantó.

 1975, segon plebiscit: la part sud del Jura 

històric decideix quedar-se al canton Berna.

 24 de setembre de 1978: el poble suís 

(incloent-hi el cantó de Berna!) accepta per 

àmplia majoria la creació del nou cantó.

 La pertinença de la ciutat de Moutier encara 

no està resolta actualment.

Moutier

F

F
Laufen

Els MarransEls Marrans

La democràcia directa
Ginebra: frenar l’especulació amb imaginació

� 2009. Els habitats s’assabenten del projecte d’ampliació de l’estació dels CFF.
� Juny de 2012. Després de 3 anys de mobilitzacions i negociacions (CFF, ciutat, 

cantó), els habitats presenten una petició amb 7.620 firmes. Preparen la iniciativa.
� Gener de 2014. El cantó de Ginebra adopta oficialment la posició dels habitants. 

La iniciativa és retirada.
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� Octubre 2016. La iniciativa és presentada 
amb més de 120.000 firmes.

� Basada en les directives de l’ONU, demana 
que, arreu del planeta, es pugui denunciar 
una multinacional Suïssa si ha vulnerat drets 
humans o mediambientals. Alguns exemples:
 Glencore és responsable de contaminacions al 

Congo, al Perú, a Colòmbia, a Zàmbia. 
 Syngenta ven al Tercer Món pesticides tòxics 

prohibit de fa temps a Suïssa.
 Treball infantil, atacs als drets dels treballadors i 

dels pobles indígenes.

� El Consell federal i el Parlament presenten un 
contraprojecte que dilueix el contingut de la 
iniciativa. Encara no han fixat la data del vot.

� El lobby de les multinacionals preveu invertir 8 
Mio CHF en la campanya contra la iniciativa.

La democràcia directa
Iniciativa Multinacionals responsables

Com treballa Suïssa?

(Interfoto)
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El cas de la indústria 
rellotgera

� La rellotgeria es desenvolupà a partir del segle XVI 
en tot l’arc jurassià, de Ginebra a Schaffhausen.

� La Reforma també incidí en el creixement de la rellotgeria:

 A Ginebra, el 1541 Joan Calví va prohibir la joieria, considerada un luxe, i molts 
joiers es varen reconvertir en rellotgers.

 Revocant l’Edicte de Nantes el 1685, el rei Lluís XIV il·legalitzà el protestantisme a 
França: emigraren milers d’hugonots, hàbils artesans, molts d’ells cap al Jura.

� La producció la feien uns mestres rellotgers que muntaven i ajustaven les peces 
sovint produïdes a domicili pels pagesos durant els mesos d’hivern.

Granja del s. 
XVII, ara Museu 
pagès i artesà 
(La Chaux-de-

Fonds)

Com treballa Suïssa
El cas de la indústria rellotgeraEl cas de la indústria rellotgera

Segle  Segle  XIXXIX, revolució industrial, revolució industrial
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El cas de la indústria rellotgeraEl cas de la indústria rellotgera

� Però la irrupció dels rellotges de quars provoca una profunda crisi:

 La rellotgeria suïssa no pot competir en preus amb els rellotges digitals 
produïts a l’Àsia.

 Entre 1977 i 1983 les vendes cauen a la meitat, de 90.000 llocs de treball 
que hi havia se’n perden 50.000. Moltes empreses desapareixen.

�� A còpia d’innovacions i qualitat, la rellotgeria suïssa guanya A còpia d’innovacions i qualitat, la rellotgeria suïssa guanya 
fama internacional i assoleix el seu apogeu a mitjans del segle fama internacional i assoleix el seu apogeu a mitjans del segle 
XXXX, on ocupa més del 40% del mercat rellotger mundial., on ocupa més del 40% del mercat rellotger mundial.

El salvament de
la indústria rellotgera

� La força de Swatch ha permès re-
llançar en paral·lel una producció de 
rellotges mecànics de molt alta gama.

 A partir del 1983 per mà de Nicolàs 
Hayek, suís d’origen libanès.
� Concentració empresarial → Swatch.

� Innovació tecnològica:
 Rellotges d’esfera, generalment alimentats amb pila, amb caixa estanca 

en què va fixat directament el mecanisme.

� Màrqueting creatiu: “La millor qualitat, preu baix i provocació”.



10/02/2020

23

Com es 
viu a 
Suïssa?

País d’immigració, 
país cosmopolita

� Els immigrats són més de 
2 milions a Suïssa, un de 
cada quatre habitants.

� Als inicis (segle XX fins 
als anys 1970) la immi-
gració consistia en mà 
d’obra poc qualificada.

� Ara, amb la lliure circula-
ció de les persones, els 
estrangers amb feines 
qualificades són cada 
cop més nombrosos.

(Interfoto)
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País d’immigració, 
país cosmopolita

Uns sous molt alts...

� Vistos des d’aquí, els sous són estratosfèrics... 

� Alguns sous (2014, convertits en €):

Feines Sou €

Director d’escola 10.406

Llevadora 5.792

Soldador (des dels 5 anys) 4.613

Mecànic moto (des dels 5 anys) 4.371

Pintor constr. (des dels 3 anys) 4.254

Xofer d’autocar 4.092

Venedora forn de pa 3.657

Muntador industrial 3.488

Obrer tèxtil semi-qualificat 3.371

Ajudant de cuina (no format) 2.542

Sou medià ≈
6.000 €

(Interfoto)
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...i un cost de la 
vida molt alt

Per a les rendes familiars més 
baixes (fins a 6.000 francs), el 

lloguer representa 25-35% 
dels ingressos bruts.

La quota mensual de 
l’assegurança-malaltia d’una 
família de 3 persones és de 
1.100 francs + 10% de les 

despeses de salut i una 
franquícia de 300 Fr.

(Interfoto)

El 2012, l’Estat de Ginebra avaluava 
en un 18% la part de la població 

exposada al risc de pobresa.

Visitar SuïssaVisitar Suïssa
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 Canvi correcte en les estacions de tren.

� No us connecteu al roaming, pot sortir molt car! 2 opcions per a 
Internet:
 Connectar-vos on hi hagi wifi: bars i restaurants, supermercats, hotels.

 Comprar una carta SIM local prepagada: tindreu aleshores un número de mòbil 
suís.

� Si algú us parla de natel, es tracta del mòbil...

Visitar Suïssa
Aspectes pràctics

� Idiomes:
 Alemany, francès, anglès.
 A vegades italià. Castellà 

molt poquet.

� Es pot sovint pagar en €, 
però no surt a compte:

Una bona web en castellà:
https://www.myswitzerland.com

No tingueu por de sortir 
dels camins batuts

No tot és Zermatt o Jungfrau!
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Un munt de possibilitats!

Cascades del Rin 

Appenzell

Alta Engiadina: 
Zuoz, Pontresina...

Alta Engiadina,
3 llacs: St. Moritz, 
Silvaplana, Sils

Valle Maggia
Alt ValaisGlacera d’Aletsch

Regió de Gruyères

Vinyes del Lavaux

Morat/Murten i 3 llacs

Canton Jura

� 60.000 km de camins senyalitzats
 Camins de diferents dificultats
 Camins temàtics

� Força pistes pedalables
 Lloguer de bicis en estacions de tren
 En alguns municipis lloguer gratuït

Caminar, pedalar
Molta info a Internet. Buscar: 
randonnée (rando), trekking,

Wanderungen, escursioni



10/02/2020

28

El que ja no hi és
i el que sí que podreu trobar

El que també podreu trobar
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Folklore

Algunes visites boniques

Museu Ballenberg a 
l’aire lliure (BE)

Museu Tinguely
(Basel)

Soglio
Gandria

Caminada per 
una bisse (VS)

Concerts a l’alba 
(estiu, GE)

Visita fàbrica de 
xocolata (Broc, FR)

Museu pagès i artesà 
(Chaux-de-Fonds, NE)

Museu Rietberg (ZH)
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� Albergs:
 N’hi ha de molt macos, ben repartits pel país.

 Per a viatgers de motxilla però també per a 
famílies.

 Es paga l’adhesió el 1r dia i la carta queda 
vàlida a tots els albergs per a un any.

 Es pot reservar. A vegades es pot fer cuina o 
ofereixen el sopar. Esmorzar inclòs en el preu.

 Compte! N’hi ha de més cars i més barats.

� Si es viatja en grup, la locació d’un pis o 
d’una casa pot sortir bastant a compte, i n’hi 
ha de molt ben situats.

� Càmpings bonics i ben equipats però no 
especialment barats.

Els hotels són cars a Suïssa
Quines alternatives per allotjar-vos?

Web dels albergs: 
https://www.youthhostel.ch

Menjar
a Suïssa
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Menjar a Suïssa
Cultura de la llet

Menjar a Suïssa
Cuina dels làctics
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Menjar a Suïssa
Cuina de la patata

Menjar a Suïssa
Pastissos dolços i salats
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El pa valaisà
...nascut de l’escassetat

El nostre tast d’avui
� 4 formatges: Emmentaler, Vacherin Mont d’Or, Gruyère, Appenzeller

� Pastissos salats: de porros i d’espinacs

� Filetejat de vedella a la manera de Zuric, amb rösti

� Postres: pastís de pastanaga i mousse de xocolata

� Per beure: vi negre Humagne (VS) i digestiu Appenzeller
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�Barcelona (Espanya)

�Qualitat de vida

�Sopar tan tard!

�Passos zebra

Catalunya vista des de Suïssa

Suïssa vista des d’aquíSuïssa vista des d’aquí
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Moltes gràcies!Moltes gràcies!

Més cosesMés coses
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 La banca produeix 10% del PIB.
 Dona feina al 6% de la població 

activa.

 Gestiona 6.150 Mds$ (2012)
 Equivalent a ½ PIB dels Estats Units.

 La meitat és d’inversors estrangers.

 Aporta 14-18 Mio CHF d’im-
postos directes i indirectes.

 = 12-15% dels ingressos fiscals.

3

 Indústria diversificada i potent:
 Farmacèutiques, maquinària de pre-

cisió, electrònica, rellotgeria, metal-
lúrgia, joieria, agroalimentari...

 Teixit dens de PME (90% <10 treb.).

 12,3% de les empreses exporten.

 Productes d’alta gama = cars!
 Una necessitat quan l’hora de feina 

val 49.80€ (21.20€ a Espanya).

Indústria

Com treballa Suïssa

Banca

Exportadora neta:
Sense recursos naturals

Sense accés al mar
Amb un franc fort...

...i un cost del treball alt

Qüestionable secret bancari...

Viure a Suïssa
Una altíssima oferta de feina

� Suïssa necessita més mà d’obra que la que viu al seu 
territori: hi treballen uns 320.000 treballadors fronterers!

La Gran Ginebra té una població de 
920.000 habitants i 450.000 llocs de treball. 
El 31% del personal hospitalari és fronterer.
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Viatjar amb cotxeViatjar amb cotxe
 Vinyeta autopista, vàlida un any, 40 Frs, a 

enganxar al parabrisa.

 Gasolina + barata que a França, diesel + car. 

Els preus canvien d’un indret a l’altre.

 Complicat d’aparcar en les ciutats grans. –

A vegades s’ha de posar el disc horari 

(1h30).

 Vigileu! Que al terra estiguin pintades línies 

blanques no significa que no hi hagi algun 

parquímetre on  s’ha de pagar...

� Tren > 20.000 km de línies (amb cars postals i 

vaixells). Molt ben desenvolupat, molt car! 

Opcions:

 Abonament ½ preu, 120 Fr, vàlid un any.

 Travel Pass: donen dret a 2 o més dies de lliure 
circulació.

 Hi ha ofertes regionals, ofertes regionals, rebaixes per a famílies i 
grups, bitllets combinats tren/museu: combinats tren/museu: 
informeu-vos-en sempre a les estacions.sempre a les estacions.

 Sense oblidar l’Interraill’Interrail..

Tren i mitjans públicsTren i mitjans públics
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� Els restaurants són cars:
 Solen oferir plat del dia però, amb una beguda i un cafè, difícilment baixareu dels 

25 francs.
 Reserveu-los per a una ocasió especial, per exemple per a una fondue o una 

raclette.
 Els restaurants dels grans supermercats (Coop, Manor) ofereixen uns bufets 

realment apetitosos, però vigileu també, la despesa hi puja ràpidament...

� Intenteu poder cuinar-vos el menjar vosaltres i compreu-lo a les grans cadenes de 
supermercats, especialment les dues més importants: Migros (sense alcohol!) i 
Coop.
 Aprofiteu per comprar-hi especialitats, pa (n’hi ha un munt de tipus excel·lents), 

formatges i embotits que no conegueu, fruita de proximitat, vins i cerveses locals...
 També hi trobareu molts productes ecològics: Suïssa és el país europeu on més se’n 

consumeixen (∼ 10% del consum alimentari).

� No oblideu que les botigues tanquen d’hora: l’alimentació a 2-3/4 de 7 (bancs a 
2/4 de 5)!

Alimentació i compres

Vacances laborals...


