
Plantejament d’una campanya d’incidència política sobre un actor del món 
empresarial 

 

Actors 
 
1. Acció alternativa i antimilitarista 
 
Som un conglomerat de persones i grups antimilitaristes de tot el món, 
autogestionaris i assemblearis especialment interessats en la difusió d’alternatives 
des de la no-violència. Els objectius principals de la nostra lluita són l’abolició dels 
exèrcits, de les guerres i els seus preparatius,  i de tot mecanisme de control social. 
Així mateix, impulsem alternatives de defensa antimilitarista en confluència amb les 
altres lluites d’emancipació social.  
 
2. Recerca per un món en pau 
 

Som un centre d’investigació i documentació sobre temes relacionats amb el 
desarmament i l’economia de la pau, és a dir: exèrcits, pressupostos militars, 
recerca i desenvolupament (R+D) de noves armes, indústria militar, vendes i 
exportacions d’armes, i projectes europeus d’armament. 
 
3. Solidaritat Mundial 
 

Som una organització internacional que centra el seu treball independent en 
conscienciar la nostra societat de les desigualtats Nord-est, denunciar les seves 
causes i promoure transformacions socials, individuals i col·lectives, per aconseguir 
un món més just i solidari. Pretenem educar i formar en una cultura de la solidaritat 
amb el tercer món respectuosa de la dignitat i de la identitat dels pobles del Sud i 
orientada a denunciar i eradicar les causes estructurals de les desigualtats entre els 
pobles i les persones. Així mateix, en totes les nostres actuacions internes, 
intentem seguir al màxim uns valors democràtics, d’independència, de coherència i 
renovació constant. 
 
4. Calers Ètics 
 

Som una associació de segon nivell que agrupa a entitats que volen promoure el 
finançament ètic i solidari. Els nostres objectius són sensibilitzar i difondre l'ús ètic 
dels diners; dialogar amb les administracions públiques i altres actors socials, 
prestar serveis per a obrir noves vies d’acció i incrementar la presència social. 
 

 
Resum de situació 
 
Una pràctica comuna de tot el sistema financer és la irresponsabilitat social 
corporativa. A l'Estat espanyol les pràctiques irresponsables estan, 
lamentablement, molt esteses entre la patronal i lluny de portar a terme una 
política de Responsabilitat Social Corporativa, actuen contra el medi ambient, 
erosionen greument la vida de comunitats i pobles en altres territoris, o afavoreixen 
mitjançant produccions perverses, com les armes, conflictes i guerres en diversos 
punts del planeta. La corporació financera BBVA no és un entitat aliena a aquestes 
pràctiques i ACTUA: 
 
- Irresponsablement mitjançant la participació en indústries militars com a 
accionista en empreses subministradores del sector defensa exposades en 
l'Informe-manifest.  



- Irresponsablement contra la naturalesa finançant projectes empresarials altament 
contaminants, com l'Oleoducte de Crus Pesats a Equador o la megafactoria de 
cel·lulosa d’ENCE a Uruguai.  
- Irresponsablement contra els països del Sud mitjançant el suposat ús de la 
compra de voluntats polítiques als seus governants o blanquejant diners de 
procedència dubtosa. 
 



Exercici d’una campanya d’acció política dirigida un actor privat 
 
1) Fixeu els objectius de la campanya que la vostra entitat es planteja a curt i llarg termini  
 
 
 
 
2) Identifiqueu els actors involucrats i el seu rol 
 

Actor Com els afecta / 
implicació original 

en la situació 

Grau de rellevància 
(poder, impació - 

alt, mig, baix) 

Activitat esperada 
enfront la 
campanya 

Activitat desitjada 
per l’èxit de la 

campanya 

Possibles aliances? 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
3) Reflexioneu sobre el model de relació que la vostra entitat mantindria ambl’entitat bancària durant la realització de la 

campanya 



 
4) Amb l’anàlisi anterior feu una proposta d’accions que creieu adequades per a que l’entitat assoleixi els objectius amb els 

diferents actors 
 
Estudis i investigacions  
 

Publicacions 
Dossiers de documentació 
... 

 Mitjans de comunicació  Notes de premsa 
Rodes de premsa 
Creació de mitjans propis 
o programes en mitjans 
Articles d’opinió 
... 

Mobilitzacions populars 
 

Accions de carrer 
Adhesions 
Festes 
Fires 
... 

 Ús de TIC Blogs 
Butlletins 
Vídeos 
Gestió d’adhesions 
... 

Aliances Actors socials 
Personatges mediàtics 
Altres entitats 
Moviments socials 
Partits polítics  
Privats 
... 

 Accions formatives 
(educatives) 

Agents clau 
Seminaris 
Formació oberta a societat 
en general 
Formació de formadors 
Formació als destinataris 
... 

Relació i contacte amb 
els altres actors socials 

Visites a responsables polítics (en els 
processos electorals, durant el mandat...) 
Compareixences 
Visites a responsables empresa 
... 

 Mitjançant la pròpia actuació al 
prestar serveis 

El poder de la 
implementació 
... 

Mecanismes participació 
formal 

Consell, taules, grups treball 
Iniciativa legislativa popular 
Exposició pública 
Espais executius: plans, etc 
Agenda XXI 
... 

 Accions directes Juntes d’accionistes 
Boicot 
Desobediència civil  
... 

   Altres ... 




