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Moviments socials
Principal característica: generar una nova forma de fer política

Plantegen un model de relacions internes i externes basat en:

– La participació oberta
– Caire assembleari
– Estructures horitzontals on s’aprofiten al màxim les sinèrgies de 

cadascun dels grups 
– Forta autonomia dels grups que hi formen part
– Estructura de xarxa basada en la comunicació i el consens i no tant en 

la coordinació
– No hi ha líders, fomenten l’anonimat i en contra dels personalismes
– Objectius principals: la mobilització i la incidència política



Moviments socials
Han superat les dinàmiques rígides i piramidals dels partits polítics i de moltes 

organitzacions no lucratives tradicionals

Exemples de Txiapas i les protestes de Seattle enfront l’Organització Mundial 
del Comerç (OMC) a l’octubre de 1999 signifiquen:

– La construcció d’un espai de resistència i mobilització local o 
regional en una dinàmica global

– Un funcionament homogeni malgrat un aparent caos de grups, 
ideologies, missatges polítics sovint contradictoris

– Aquesta contradicció té a veure amb la riquesa ideològica dels 
seus integrants que, malgrat les seves diferències, tenen molt 
clar a quin costat estan i en contra de que no estan conformes 



Moviments socials
Propostes centrades en principis humanistes igualitaris i solidaris 

que encaixen amb el sector no lucratiu:

» Redistribució de la riquesa
» Aprofundiment de la democràcia participativa
» Nou model de consum solidari i sostenible
» Valors de la cultura de la pau
» Suport als països empobrits



Moviments socials
Incidència política basada en el fet de que pretenen donar a la 

política el seu paper representatiu i, al mateix temps 
desenvolupen diverses experiències de models alternatius 
(ateneus, centres socials, eines d’informació alternativa, 
cooperatives de consum, espais d’intercanvi d’experiències...)

Creació de nous espais de participació i contrapoders que permet 
una riquesa creativa que en alguns casos han aprofitat els 
poders polítics

Són espais de trobada basats en compartir experiències d’ajuda 
mútua i innovadores socialment



Moviments socials
Crítiques més freqüents:

Manca de propostes concretes que puguin plantejar una 
alternativa coherent i estructurada a imatge dels tradicionals 
programes dels partits polítics

Manca d’uns objectius prefixats 

Propostes obertes

Accions puntuals i esporàdiques sense continuïtat

Són precisament uns dels 
seus principals atractius



Procés d’institucionalització dels moviments 
socials

En els darrers anys els partits polítics i les administracions públiques han anat 
incorporant les diverses propostes que els moviments socials han plantejat 
des de les diferents plataformes reivindicatives

Els discursos innovadors del feminisme, l’ecologisme i el pacifisme formen 
part ja dels diferents programes dels partits polítics i de les polítiques 
socials de les administracions públiques

Procés d’integració d’aquests moviments socials i una “apropiació” dels seus 
continguts per part del sistema polític i institucional

Aquest fet ha provocat una progressiva pèrdua de la seva autonomia i de la 
seva capacitat reivindicativa, així com una progressiva dependència 
(econòmica i organitzativa) de les institucions públiques





Alguns exemples de trobada entre els moviments 
socials i els poders polítics

Agendes 21 Locals

Es desenvolupa a partir de l’intent per part dels poders polítics 
d’adoptar un compromís de desenvolupament sostenible que 
integri el medi ambient i el sistema econòmic actual com a 
estratègia per:

» Solucionar les desigualtats socials
» Incrementar el benestar
» Compaginar el model de creixement econòmic i 

industrial amb l’habilitat del planeta a llarg 
termini



Alguns exemples de trobada entre els moviments 
socials i els poders polítics

Agendes 21 Locals
Neixen com un instrument que ha de permetre la col·laboració

entre els poders polítics i la ciutadania mitjançant processos 
consultius i participatius amb l’objectiu de que els agents 
socials (partits polítics, administracions públiques, sindicats, 
empreses...) i la ciutadania compromesa (col·lectius afectats, 
experts, moviments socials, organitzacions no lucratives...) 
posin en comú les seves idees, reflexions i propostes i arribin a 
un consens sobre la identificació i solució dels principals 
problemes ambientals i socials que els afecten.



Alguns exemples de trobada entre els moviments 
socials i els poders polítics

Agendes 21 Locals
Activitats participatives procedents dels moviments socials:

» Plantejament d’un debat polític democràtic de 
caire assembleari i transparent on queden 
recollides les propostes de les persones i 
col·lectius afectats

» Forma bàsica de plataformes locals
» Comissions temàtiques
» Cerquen el compromís de les autoritats
» Informació completa del procés



Alguns exemples de trobada entre els moviments 
socials i els poders polítics

Plataforma de defensa de l’Ebre

Salvem les Valls Campanya contra l’eix Vic Olot

Tunel de Bracons



Propostes dels moviments socials recollides 
per els partits polítics

Pressupostos participatius

Porto Alegre

Rubí

Sant Boi de Llobregat



Pressupostos participatius
Origen a Porto Alegre amb l’objectiu de permetre a tota la 

ciutadania intervenir en les polítiques públiques municipals. 
Es planteja una reforma radical de la fiscalitat local que va 
permetre decidir col·lectivament les prioritats d’actuació
municipal en aquells sectors que no disposaven dels mínims 
béns i serveis públics

La població estableix les regles de funcionament, defineix les 
prioritats d’inversió i escull els seus representants

Experiència de democràcia directa orientada a la millora de les 
condicions socials dels habitants del municipi



Renda Bàsica
Proposta plantejada per els moviments socials 

que consisteix en el dret que té cada ciutadà de 
percebre una quantitat periòdica per cobrir les 
seves necessitats materials sense cap mena de 
contrapartida a canvi sense cap 
contraprestació a canvi i de forma universal

Aquesta proposta ha estat implementada a Euskadi per 
aquelles persones amb ingressos mínims i incorporada a la 
programes de partits com ara IU, ERC o Els Verds



Campanya pobresa zero

Més de 400 entitats socials

Acción Contra el Hambre

Cruz Roja Española

Educación Sin Fronteras

Intermon Oxfam

....



Campanya pobresa zero
Més ajut oficial al desenvolupament

Millor ajut deslligada dels interessos comercials

Més coherència en les polítiques governamentals

Cancel·lar el deute impagable

Deute per desenvolupament

Canviar les normes del comerç

Eliminar les subvencions que permeten exportar els productes dels països 
rics per sota del cost de producció

Protegir els serveis públics de liberalitzacions i privatitzacions

Afavorir l’accés a la tecnologia per part dels països menys desenvolupats



Aprenentatges
Estructura de xarxa amb forta autonomia dels seus integrants

Tenir clar els objectius

Consciència crítica de la societat/reivindicació

Crear espais de trobada participatiu 

Proximitat als problemes socials


