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Els moviments socials adquireixen cos
i forma a partir de la revolució indus-
trial del segle XIX, quan la classe obrera
es va organitzar per suplir les mancan-
ces que no eren cobertes per l’admi-
nistració. A partir d’aquest moment, es
comença a albirar la idea que hi ha
altres formes d’expressió i de partici-
pació en la societat, hi ha la possibilitat
de canviar realitats. Les associacions,
com els moviments socials, sorgeixen
de l’oposició a una realitat existent i de
les necessitats percebudes per una part
de la població en un moment determi-
nat. Per alguna gent, són la base de la
societat civil, ja que, a través de les
associacions, es canalitzen les inquie-
tuds de la gent i es potencia l’activitat
cívica de la ciutadania.

Canvis estructurals
En contextos de crisi com el que vi-
vim, les associacions que no busquen
resoldre problemes immediats, sinó
canviar la realitat de manera estructu-
ral impulsant valors nous i consciència

crítica entre la societat prenen impuls.
És l’associacionisme transformador.

Aquest associacionisme, caracterit-
zat per la seva voluntarietat, pren dife-
rents formes i es caracteritza per dos
valors: la unió i la col·lectivitat (ja que
no es pot canviar la societat en solitud)
i la diversitat temàtica, ja que hi ha
infinitat d’accions que impulsen can-
vis en les relacions socials que pro-
mouran una transformació dels valors.

La construcció de la pau
Històricament, s’associava la cons-
trucció de la pau a la reconstrucció
després d’un conflicte. Des dels anys
80, però, el concepte de pau –evolu-
cionat cap al de pau positiva– ha estat
adoptat per nombroses entitats que,
més enllà de cobrir necessitats urgents,
pretenen eradicar les violències estruc-
turals i culturals que fomenten la in-
justícia social a través de la conscien-
ciació de la ciutadania.

L’any 1920, l’enginyer suís Pierre
Ceresole va impulsar la creació d’un
grup internacional de gent voluntària
per treballar en la reconstrucció d’Es-
nes, un poble del nord de França que

Associacions que transformen
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va ser escenari de la Batalla de Verdun
de la Primera Guerra Mundial. L’ob-
jectiu era contribuir a la construcció de
la pau posant en comú voluntariat de
diferents nacionalitats enfrontades du-
rant la guerra. Del resultat d’aquest
primer camp de treball, en va néixer el
Servei Civil Internacional (SCI), una
entitat que, avui dia, continua fent
associacionisme transformador, ja que

promou el treball col·lectiu amb un
objectiu comú com a eina per impul-
sar valors i relacions socials completa-
ment diferents a les que promou la
societat en què vivim normalment.

L’associacionisme transformador,
doncs, consisteix en dur a terme activi-

tats col·lectives que promouen nous
valors centrats en la gestió horitzontal
de les relacions, que generen canvis en
la societat. Formacions en drets hu-
mans, camps de treball voluntari, in-
tercanvis culturals, xerrades sobre pro-
blemàtiques globals, sensibilització en
conflictes... totes elles són activitats d’e-
ducació per la pau que moltes entitats
catalanes promouen periòdicament.

Noves formes de relació
L’espai associatiu esdevé un espai de
participació personal i comunitària en
la societat que promou l’empodera-
ment de la ciutadania i reclama canvis
en l’organització de la societat i que és
capaç de proposar alternatives. Així
doncs, moviments com la Plataforma
Auditoria Ciutadana del Deute, la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca,
Aturem la guerra o el 15-M, entre
molts d’altres, són grups de persones
sorgits arran de la crisi actual, cons-
cienciades i mobilitzades per pro-
moure accions transformadores per
fer front a una realitat amb la qual no
estan conformes. Són, en definitiva,
associacionisme transformador.

L’espai associatiu
promou
l’empoderament 
de la ciutadania,
reclama canvis i
proposa alternatives

Catalunya es caracteritza per tenir un teixit associatiu fort, extens
i resistent, format per entitats i associacions de tots els àmbits:
educatives, infantils i juvenils, excursionistes, de cooperació,
humanitàries, veïnals, socials, culturals, ambientals... Concreta-
ment, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en
té censades fins a 58.276. L’associacionisme promou canvis, mobi-

litza persones i construeix la pau. El context actual de crisi afavo-
reix les desigualtats i la injustícia social, però també desperta la
participació de la societat, que reclama els seus drets i una mobi-
lització més gran de la ciutadania associada. Més enllà d’una lluita
individual pels drets, hi ha un treball col·lectiu per comprendre el
context i transformar-lo: l’associacionisme transformador.

-
L’educació per la pau, 
l’empoderament de la ciutadania 
i el treball voluntari són els principals
eixos de treball de l’anomenat
associacionisme transformador
-
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Henry David Thoreau es va convertir
en desobedient. Al segle XVII, es va
negar a pagar la poll tax, una font d’in-
gressos habituals per a l’Estat de Mas-
sachusetts, i va anar a la presó. Sense
voler, aquest escriptor anarquista es va
convertir en un model històric de des-
obediència. Per a ell, la presó va ser la
manera de fer pública la seva protesta,
d’obligar el seu govern a admetre que
existia una oposició. Oposició a l’es-
clavitud i a la guerra. “Thoreau reco-
neix que la seva associació amb el
govern perdura a través del meca-
nisme fiscal; és més, que aquesta asso-
ciació el converteix en còmplice de la
injustícia”, conta Antonio Casado al
seu llibre La desobediència civil a partir de
Thoreau (Gakoa. 2002).

La desobediència civil és novio-
lenta. És una de les estratègies clau de
la resistència pacífica. Busca utilitzar
l’estat de dret per denunciar les lleis
injustes. La satyagraha de Gandhi con-
tra l’ocupació britànica, la lluita de
Mandela contra l’apartheid a Sud-
àfrica, la revolució de vellut txecoslo-
vaca, la defensa de Rosa Parks pels
drets humans als EUA, totes van ser
conductes públiques que buscaven
despertar el sentit de la justícia. A la fi,
accions encaminades a l’educació cí-
vica noviolenta d’aquelles persones

adormides, les ja anomenades majories
silencioses.

La situació actual de desmantella-
ment dels drets econòmics, socials i
culturals ha augmentat l’ús d’accions
de desobediència com a mètode de
lluita. “Vam decidir utilitzar tots els
canals possibles d’aquesta democràcia,
fins a esgotar totes les vies. Davant el
menyspreu de les administracions i
els mitjans de comunicació, pensarem
en aturar els desnonaments i utilitzar
la desobediència civil com a eina, dins
d’una estratègia més gran: aconseguir
la ILP”, va comentar Ada Colau, de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), durant la primera sessió del
cicle que va celebrar l’organització
Nova-Innovació Social, d’octubre a
novembre de 2012, per debatre i mil-
lorar les accions desobedients.

Col·lectius com Iaioflautas, la PAH,
Memetro, #Novullpagar i Free Gaza,
entre d’altres, van demostrar la capaci-
tat de les bones idees i la creativitat per
posar en pràctica les quatre etapes d’a-
questa lluita noviolenta: diàleg, de-
núncia, no col·laboració i  desobe-
diència pública. “Allò que dóna valor a
la desobediència civil és que és pú-
blica, que té uns valors i que accepta
les conseqüències de l’acció. Quan es
passa de l’acció individual a la de grup,
el govern té els dies comptats”, explica
Pepe Beunza, primer objector de

consciència per la noviolència a l’Es-
tat espanyol. La violència deslegitima
l’actuació, per tant, la cultura de la
pau i la formació desobedient és cla-
u. No tothom està preparat per fer
desobediència. Per aquesta raó, pas-
sar de l’acció individual a la col·lec-
tiva és un dels reptes.

Fa pocs mesos, a Catalunya, s’ha
creat un moviment que fa una crida
a la desobediència civil pels drets ci-
utadans i contra la dictadura finan-
cera. Sota el nom Acció Base de Ciu-
tadania Desobedient, han donat

suport a la PAH, com a col·lectiu que
aplica totes les característiques de
l’acció noviolenta i, ara, llancen la
seva primera acció: la insubmissió
fiscal a través de la campanya Pen-
yora Fiscal per la Transparència Pú-
blica.

Totes aquestes mobilitzacions re-
clamen justícia social i lluiten, dia a
dia, contra la política de la por. Han
assumit una de les frases més potents
de Thoreau: “Sota un govern que
empresona injustament, el veritable
lloc d’un home just és a la presó”.

Desobediència civil: estratègia clau de la resistència pacífica

Primera sessió
del Cicle
desobediència
civil a Nova-
Innovació Social

El Servei Civil Internacional (SCI) és
un moviment internacional que tre-
balla per la pau i la justícia social. L’or-
ganització va néixer el 1920 com una
alternativa ciutadana al servei militar,
creada per treballar en la reconstruc-

ció després de la Primera Guerra
Mundial, i actualment és conegut pels
projectes de camps internacionals de
treball voluntari, als quals participen
cada any més de 5.000 persones d’a-
rreu del món.

El valor d’un projecte voluntari conjunt
Un camp de voluntariat –també co-
negut com a camp de treball– és un
projecte de feina comunitària dut a
terme per un grup de persones
voluntàries de diferents nacionalitats
durant un període d’entre una i tres
setmanes, relacionat amb valors com
la solidaritat, el medi ambient, la jus-
tícia social o la pau.

La vida en comunitat i el contacte
amb la població local permeten re-
duir distàncies entre diferents sectors
de la població, compartir experiències
i comprendre diferents estils de vida i
mentalitats. Són, en definitiva, una
eina per a la construcció de la pau
mitjançant la convivència intercul-
tural, el treball i l’aprenentatge con-
junt donant protagonisme a la parti-
cipació social per a la transformació
de l’entorn.

Des de 1982, 30 anys construint la pau
La branca catalana del Servei Civil
Internacional, fundada l’any 1982,

va sorgir com a entitat pionera al pa-
ís amb la proposta d’una alternativa
al servei militar i la promoció de
l’objecció de consciència. En 30 a-
nys, l’entitat ha organitzat més de
400 camps a Catalunya i ha emplaçat
més de 5.000 persones voluntàries a
camps de treball arreu del món, a
més d’organitzar seminaris i pro-
moure campanyes de sensibilització
com la de Namíbia, Crossing Bor-
ders (refugiades), Objecció fiscal,
Qui deu a qui, Desarmament o Soli-
daritat amb Palestina, entre moltes
altres.

El treball en equip, el compromís
i la participació activa del voluntariat
han estat els motors que han permès
que, el mes de desembre passat, la
branca catalana de l’SCI celebrés el
seu trentè aniversari com a entitat
promotora de la transformació social,
envoltada d’antigues i noves voluntà-
ries que continuen impulsant la tasca
de l’SCI com una escola d’aprenen-
tatge constant.

Construint la pau a través del voluntariat
Camp de
voluntariat 
de l’SCI 
a Manhiça
(Moçambic) 
el 2008


