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dCIDOB 88. 
Moviments socials i globalització.
 
Moviments socials i xarxes internacionals. Aliances tàctiques entorn
a plataformes ciutadanes.
Josep Pont Vidal



Josep Pont Vidal Professor de Ciència Política, UAB

ALIANCES TÀCTIQUES ENTORN A PLATAFORMES CIUTADANES

Des de l’existència dels moviments socials moderns, com el moviment obrer, s’han constituït
xarxes de comunicació que han possibilitat contactes, intercanvi d’informació i coordinació
d’estratègies i d’accions. El moviment obrer s’ha organitzat des de fa més de 150 anys en forma
de xarxes locals, nacionals i internacionals, exemples de les quals són les federacions mundials
de sindicats o la Internacional Socialista (IS)1. Sectors del moviment obrer han disposat, entre
d’altres, d’extenses xarxes d’escoles, ateneus, editorials, cooperatives d’autoajuda i de consum. El
moviment cooperativista, per la seva banda, també ha impulsat una important xarxa se serveis,
escoles, i contactes internacionals. 
Durant la dècada dels setanta es produeix l’emergència dels anomenats Nous Moviments Socials
(NMS), com l’ecologista, el feminista i el pacifista, amb el triangle ideològic i pragmàtic que
representen. També sorgeixen els moviments de la gent gran i els de la cooperació i la solidari-
tat internacional. La construcció de xarxes ha estat fonamental per a l’estructuració, l’organit-
zació, la coordinació de les accions i, en definitiva, l’èxit d’aquests moviments. 
En l’àmbit de l’Europa occidental, els antecedents del moviment feminista els trobem en el
Women’s Liberation Movement (fundat al Regne Unit el 1967); els de l’ecologista en el Friends
of Earth (1966), que més tard derivarà cap al moviment i els partits verds europeus; i els del paci-
fista, després de la Segona Guerra Mundial, sorgeix als països de l’Europa Occidental a comença-
ment de la dècada dels anys vuitanta. 
Seguint en el context europeu, l’expansió de l’Estat del benestar, durant l’últim terç del segle XX,
i de l’anomenada “revolució silenciosa” (terme encunyat pel científic Ronald Inglehard), és a
dir, un ampli canvi secular de valors cap a posicionaments menys materialistes, postmaterialis-
tes, com poden ser la defensa de la natura, de la pau, o que donen més importància a les rela-
cions humanes que a les relacions instrumentals entre les persones, porten a crear àmplies xar-
xes que seran les impulsores dels moviments socials.  
Els NMS es converteixen en empreses col·lectives de projectes autogestionats, ja que creen xar-
xes extenses que permeten als seus participants desenvolupar i establir nous models de vida o
“formes alternatives de vida”. Alguns exemples els tenim en la creació d’escoles bressol, de cen-
tres de comerç just i biològic, de projectes d’informació alternativa, en l’ocupació de cases i la
seva legalització per part de les autoritats, etc. Així sorgeixen xarxes estables, anomenades per
alguns experts “conjunts d’acció”, en els quals cada organització o sensibilitat del moviment
cedeix una part del seu protagonisme per a un fi comú. 
Al mateix temps, aquestes xarxes cada vegada més estructurades serveixen per coordinar
accions, que sobrepassen l’àmbit estrictament local o regional, i crear conjunts d’acció formals
en l’àmbit nacional i internacional, els quals en alguns casos es converteixen en autèntics lob-
bies (els ecologistes, feministes) per portar a terme els seus objectius. 
Amb la seva institucionalització desapareixen alguns NMS i es creen xarxes estables sobre la
base de centres de estudi i de recerca com, per exemple, els centres d’estudi sobre pau i desen-
volupament, qüestions mediambientals, les relacions de gènere, etc. Fruit d’aquestes xarxes, veu-
rem com les accions i mobilitzacions socials, impulsades des dels NMS, cada cop són més efec-
tives i estan més ben coordinades. 
Durant la dècada dels vuitanta, i com a conseqüència de la crisi de l’Estat del benestar, sorgei-
xen les xarxes ciutadanes. Així, aquestes apareixen, paradoxalment, com a conseqüència de la
necessitat de satisfer les demandes socials no satisfetes per l’Estat. La legitimació dels estats dels
països europeus s’ha basat durant dècades en l’eficàcia i en la resolució dels problemes socials
existents, és a dir, en oferir solucions a les demandes creixents dels ciutadans. Tanmateix, el
fracàs en la resolució d’aquests problemes socials i, mes tard, la retirada gradual de les prestacions
de l’Estat del benestar provoquen una desafecció per part de la ciutadania enfront de l’Estat.     
L’aparició de la “Societat del coneixement”, i el fenomen de la globalització exclusiva-
ment econòmica de caràcter neoliberal, a mitjan anys noranta, comporten que l’augment
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arreu del món de les xarxes financeres internacionals i el
foment de la competitivitat per l’optimització dels recursos i
beneficis econòmics es facin de forma desregulada i sense cap
tipus de control. Els moviments socials que sorgeixen en
aquests moments ofereixen una resistència a la globalització i
a les formes que la reestructuració capitalista adquireix en
l’àmbit mundial. Aquests moviments es converteixen en
actors alternatius. 
És el cas del complex moviment “contra i per una altra globalitza-
ció” que sorgeix a partir de les xarxes internacionals creades amb
anterioritat. 

El funcionament d’aquestes xarxes no

serà només una forma organitzativa

que té una nova dimensió amb la uti-

lització i la introducció d’Internet,

sinó que aquest serà l’element que

definirà l’essència dels moviments

socials i el seu recurs estratègic per

portar a terme les accions.

Amb el desenvolupament de les Noves Tecnologies de la
Comunicació (NTC) i, especialment, amb la introducció i la uti-
lització massiva d’Internet, les xarxes assoleixen la seva màxima
eficàcia. Davant la globalització econòmica, els moviments socials
mundials reaccionen i s’articulen no tan sols de manera conti-
nental, sinó també planetària. Els moviments anti o per una altra
globalització, la Campanya Mundial per l’Abolició del Deute
Extern, el moviment contra la guerra de l’Iraq o els fòrums socials
mundials (i regionals), constitueixen exemples clars de l’eficàcia
d’aquestes xarxes a partir del revolucionari instrument de comu-
nicació com és Internet.

Actualment, les xarxes es troben en un període d’estructuració i
formalització en l’àmbit mundial. S’han consolidat noves xarxes
regionals, nacionals i internacionals de moviments ciutadans,
d’associacions i d’ONG per diferents temes i interessos: de comerç
just, la creació de diversos observatoris (l’Observatori de la
Globalització, dels Drets Econòmics, Socials i Culturals; dels Drets
Humans, entre d’altres), les anomenades Xarxes d’Intercanvi2, les
Xarxes d’Intercanvi de Béns i Serveis (LETS)3, la Xarxa Europea
de Diàleg Social (REDS), o la European Anti-Poverty Network
(EAPN), etc. La gran quantitat i heterogeneïtat dels elements que
conformen aquestes xarxes han impulsat una participació de la
ciutadania  que recull i concreta la tradició històrica de l’esquerra
i, al mateix temps, estimulen la mobilització social, ja que es cons-
titueixen en nous subjectes socials, com el Fòrum Social Mundial,
el Fòrum Social Europeu, la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo4, pel que fa a Amèrica Llatina, etc. 
Així, aquestes xarxes s’han convertit en poderosos instruments de
pressió i moltes vegades han aconseguit que les temàtiques que
defensen apareguin a les agendes de les trobades de governs nacio-
nals i mundials.

El concepte de xarxa Què és realment una xarxa? Entre els
científics socials, no existeix un acord sobre l’abast del concepte
de xarxes de ciutadania, també anomenades “xarxes d’interacció”
(J. Pastor, 1992), encara que concorden que es tracta “d’iniciati-
ves interassociatives, organitzades de forma estable i amb voluntat
de permanència, que des d’una lògica cívica i no lucrativa, treba-
llen en la transformació de situacions i relacions socials concretes
a partir de possibilitats realment existents, en una perspectiva
democràtica i solidària”5.
El sociòleg Esteban Ibarra6 ofereix la definició següent: “són ini-
ciatives organitzades horitzontalment i autònoma en la pràctica de
les quals és important ‘fer’, no només oposar-se o resistir, i que s’es-
forcen en crear situacions transformadores de la realitat, superant
la dicotomia excloent ‘Reforma o Revolució’ i velles concepcions
doctrinàries que consideren la gent incapaç de desenvolupar cons-
ciència o pensament polític per si mateixa”. Des de la ciència polí-
tica, s’accentua el paper determinant dels actors socials i polítics
que conformen les xarxes. 

Fragment del mural: “EZLN”. L’EZLN és sostingut per les seves bases de suport. Lloc: Casa del Caracol de Morelia.
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Notes

1. També les associacions polítiques, com els partits polítics, constitueixen xarxes. La

Internacional Socialista (IS) és una associació no governamental que aglutina prop de 140 par-

tits socialistes, laboristes i socialdemòcrates de tot el món.

2. Les “Xarxes d’Intercanvi Local” van néixer a Canadà l’any 1983. L’element que caracteritza

aquestes xarxes és el fet de l’intercanvi que es produeix a la mateixa xarxa. Depenent del tipus

d’intercanvi, podem parlar d’intercanvi de coneixements, de serveis, de béns o de temps. Amb la

publicació del llibre de Guy Dauncer, After the Crash: the emergence of the rainbow economy

(1988), aquest tipus de xarxes es va estendre a altres països com Austràlia, Gran Bretanya, EUA,

Mèxic i països d’Amèrica del Sud.

3. LETS, nom amb què es designen, a nivell internacional, les xarxes Local Exchange and Trade

System, o Xarxes d’Intercanvi de Béns i Serveis.

4. www.movimientos.org/cloc

5. Temes per al debat, febrer 1998. P. 3

6. Esteban Ibarra (1998), “Xarxes de ciutadania: desenvolupament i reptes”, a: Temas para el

debate, núm.30

7. G. Jordan, K. Schubert: “Policy Networks in a Changing world”. South Bank University, 1992

8. Villasante, T. R. Quatre xarxes per viure millor. Buenos Aires: Ed. Lumen, 1998.

9. Adell, Ramon “Redes en movimiento”, Revista Temas. No. 39 (febrer 1998)

10. Santana, Elías (1992)Una xarxa per a la Conspiració transparent. Cit. A: R. Adell, 1998. P. 47.

11. Congrés en el qual van participar 1.000 congressistes que representaven 481 entitats.

12. La Fundació Esplai de Barcelona impulsa la trobada (QUINA?) i en publica el quadern Xarxes

Associatives. Sumar esforços per multiplicar resultats, a més a més de crear el Fòrum Virtual.

A l’hora de descriure les xarxes, experts com Jordan i Schubert7

parteixen dels pols que corresponen a l’estructura de la xarxa:
a) Com a procés tancat. Es tracta d’una xarxa dominada per un
sol actor. La forma en què es manifesta més correntment és el
“corporativisme”, en el qual es produeix una jerarquia de la rela-
ció del poder entre els diferents actors. El resultat d’aquesta jerar-
quia és la concentració del poder en l’actor que es troba al capda-
vant de la xarxa.
b) Una xarxa oberta. Es tracta d’una xarxa que és fàcilment acces-
sible a gran quantitat d’actors i que té les mateixes possibilitats
d’influenciar en els resultats.
Entre aquests dos pols, poden existir diferents combinacions de
forces centralitzadores o descentralitzadores que poden crear les
condicions per tal que la xarxa tingui una major o menor cober-
tura. Em decanto per la definició que contempla els aspectes més
concrets de les xarxes: l’organització, la permanència i una lògica,
que ja hem definit a l’inici d’aquest apartat.
No obstant això, una xarxa en si mateixa, si no té una direcció i
una aportació de les entitats que en formen part, només és un ins-
trument. Tota xarxa ha de tenir una direcció que correspon a una
lògica. La direcció normalment prové de l’entitat més forta o del
conjunt d’entitats afins i amb uns objectius o lògiques de treball
similars.
En l’àmbit local, extrapolable al supranacional, l’organització de
les xarxes es basa en aliances tàctiques entorn de plataformes ciu-
tadanes, definides com a un “conjunt d’accions” (T. R.
Villasante8), en les quals cada organització cedeix una part del seu
protagonisme per a un bé comú. 
En el fenomen de les xarxes, trobem estratègies conspiratives?
Enfront dels tractats i les “conspiracions” secretes de les elits, a les
xarxes ciutadanes una part de la ciutadania participa en allò que
R. Adell9 anomena “conspiracions transparents”, és a dir, un tipus
de conspiracions que no tenen res a amagar ni són secretes, però
les metes de les quals es van acomplint lentament, d’acord amb el
ritme de cada procés, i van col·locant a l’agenda pública els seus
temes, generant uns canvis personals, grupals i d’institucions per-
tinents a cada etapa del procés de modernització10. Els moviments
socials actuals apareixen com a “configuracions canviants de sis-
temes d’aliances col·lectives més o menys afins” (Adell, 1998).

La funció de les xarxes Sobre la necessitat de constituir xarxes
de ciutadania, en trobem un exemple en el I Congrés de les
Associacions de Barcelona (juny de 2001)11. En aquest congrés
s’aposta, definitivament, pel treball en xarxa: “És un repte i una
necessitat del moviment associatiu, ja que el treball en xarxa per-
metrà a les associacions integrar, sumar i facilitar objectius
comuns”. A començament de 2003, les ONG espanyoles realit-
zen una trobada en què impulsen l’anomenada “societat de les
xarxes” –diagnosticada per Manuel Castells-. Entre les “pistes”
que ofereixen els dirigents de la trobada12 hi ha: reforçar entre els
membres de la xarxa la seva cohesió i el coneixement i la identi-
ficació amb les objectius comuns; reforçar el coneixement del que
fa i aconsegueix la xarxa (impacte, avenços i utilitat); obrir, diver-
sificar i dinamitzar els mitjans i canals de participació en l’acció;

optimitzar el repartiment de les tasques; obrir, diversificar i dina-
mitzar els mitjans i canals de participació en la informació, la
comunicació, l’intercanvi i la formació, com també en la gestió
organitzativa de la xarxa, amb la implicació dels seus membres;
fomentar la comunicació, l’intercanvi, la coordinació amb altres
entitats, amb altres xarxes, amb la implicació de tots els membres
de la xarxa.
Algunes de les xarxes ecologistes i solidàries existents a
Espanya són: la Xarxa Ciutadana per a l’Abolició del Deute
Extern (RCADE) (http://www.rcade.org), el Consell Ibèric per
a la Defensa de la Natura (http://bme.es/cidn), la Xarxa de
Consum Solidari (http://www.pangea.org/xarxaconsum ), la
Xarxa de Productes de Comerç Just i la Xarxa Feminista
(http://pangea.org/xarxafem).
Pel que fa al funcionament d’aquestes xarxes, no es pot afirmar
que es tracti només de noves formes organitzatives més perfeccio-
nades i estables dels moviments, sinó que la mateixa xarxa defi-
neix, alhora, l’essència dels moviments socials i el recurs estratè-
gic que aquests actors posseeixen, ja que no solament poden cla-
rificar la seva potencialitat estratègica sinó també el seu abast i les
seves limitacions.  


