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I. INTRODUCCIO



1.PRESENTACI0

Aquest que presentem no és un treball acabat. Després d'un any de feina hem aconseguit,
sobretot, ser conscients que la tasca d'investigar la mobilització social del últims anys obre
moltes portes i molts ámbits per estudiar. Barcelona i Catalunya han estat, en el tombant del
segle vint i ú, un de!s llocs on s'ha cuinat alió que en el seu moment es va anomenar "el
moviment antiglobalització", nom que nosaltres volem desterrar definitivament. Ha estat un
escenari privilegiat deis debats, les tendéncies, la innovació i les divergéncies d'aquesta amplia
xarxa crítica global, on els processos locáis han tingut repercussions en l'esfera mundial.

Així dones, de moment, ens hem quedat a l'inici del camí. Fa cosa de tres anys l'equip
d'investigació sobre moviments socials de l'lnstitut de Govern i Polítiques Publiques (IGOP) vam
comencar a enfocar la direcció d'alló que volíem que fos el nostre treball. De les primeres
col-laboracions amb la Fundació Jaume Bofill en van sorgir dues finestres obertes centrades en
el treball de camp sobre quatre moviments socials a Catalunya i Euskadi {antimilitarisme,
solidaritat, antiracisme i okupació) i, mes tard, l'editorial Icaria en va publicar un llibre on
s'abordava el tema des d'una visió mes teórica. A partir d'aleshores vam creure convenient
enfocar el nostre punt de mira cap aquest nou fenomen que era la xarxa crítica global i així ho
hem estat fent durant els últims mesos.

Pero tot just estem comencant. L'abordatge que volem fer sobre la mobilització social ja es
perfila clarament en els nostres treballs anteriors. Pretenem analitzar la seva incidencia en el
marc de les polítiques publiques enteses des del concepte de governance, és a dir; de quina
manera la xarxa crítica és capac de generar rendiments en l'espai de la presa de decisions
comunes. Aquest s'entén com un espai ampli i difós on els processos de decisió, implementació i
avaluació de polítiques publiques s'obren a múltiples actors i a infinite mecanismes que es
sobreposen. Actualment el concepte "polítiques publiques" té perfils poc definits, creiem que en
aquesta indefinido pren protagonisme la societat civil, i els discursos alternatius augmenten la
seva capacitat d'impacte.

Pero en aquest cas hem arribat fins on hem pogut. El nostre treball de camp s'ha basat en mes
de cinquanta entrevistes en profunditat a persones deis diferents ámbits de la xarxa crítica i
d'alguns espais de la xarxa institucional. La informado que n'hem tret ha estat realment valuosa,
pero el seu tractament s'ha quedat encara molt coix. També hem estat analitzat documentació
generada peí mateix moviment, i hem fet una recopilado del que ha anat publicant la premsa. A
part d'aixó, les persones que integrem l'equip de treball vam estar vinculades molt directament en
alguns deis espais de la mobilització, per la qual cosa, la nostra experiencia participant ha esta
una altra font d'informació clau.

Tot i així sabem que ens falta molta feina per fer. Básicament presentem dos tractaments de tota
la informació recopilada. Per un costat hem estat redactant els fets. Dividits en cinc apartats
cronológics, presentem els relats d'alló que va succeir a Barcelona i Catalunya des de l'inici de
l'any 2000 fins a principis de l'any 2003. Son tres anys de fets realment importants a Barcelona,
Catalunya i al món. La historia ens ho dirá, pero el que ha passat aquests anys pot comportar
canvis importants en la manera d'organitzar la societat i, amb els Fórums Socials de Porto Alegre
com a fites simbóliques, les xarxes critiques han assolit un protagonisme indiscutible. La societat
civil catalana hi ha estat present, pero son processos molt recents i no és fácil prendre
perspectiva.



Per aixó encara se'ns escapen moltes coses. L'altre tractament que hem fet ha estat analitzar els
actors locáis protagonistes de cadascuna de les etapes mes importants que hem recopilat en els
relats cronológics. El nostre objectiu és posar cada actor present en l'arena política en un mapa
gráfic que en defineix, per un costat, algunes de les seves característiques i, per altra banda, les
seves relacions amb la resta d'actors i e! seu paper en la xarxa. La tasca no ha estat gens fácil, i
segur que els mapes que presentem necessiten retocs, pero les ¡dees que ens donen tal com ara
els presentem obren interrogants i escletxes per on seguir furgant. Hem de dir, per ser honestos,
que aquests mapes presenten un biaix centralista molt barceloní, en som conscients i provarem
de trencar aquesta parcialitat quan aprofundim en la nostra feina.

De moment només hem arribat fins aquí, i potser era el que preteníem. Som conscients que
aquest tipus de processos polítics es poden analitzar, objectivament, deu anys després que
s'hagin esdevingut com a mínim. Nosaltres ens hi hem posat una mica abans, pero molía de la
informado que hem recopilat seria difícil de trabar d'aquí a una década. Segurament no podrem
destriar l'impacte real d'aquestes mobilitzacions fins d'aquí molt temps, pero relatar els fets i
establir les relacions entre els actors que els protagonitzen forma part deis fonaments de la feina
que es podrá fer a partir d'ara.



2. BREU MARC eONGEF>TÜlLl TEORlG

CONCEPTES CLAU

El concepte de moviment social ha assolit un grau de protagonisme inédit durant els úitims
anys. Tant en l'ámbit académic, com en el polític i en el social, l'expressió ha anat estenent la
seva presencia amb rapidesa i, com acostuma a passar en aquest casos, generant confusió. No
volem entrar a donar la nostra definido de moviment social, entre d'altres coses perqué pensem
que ja ho han fet persones mes competents en la materia, pero ens és necessari utilitzar el
concepte per generar-ne un de nou que, d'entrada, ens será mes útil per l'estudi que presentem i
per la manera d'abordar l'análisi del nostre treball de camp.

Es tracta del concepte de xarxa crítica. Les grans mobilitzacions generades a Barcelona i a
Catalunya durant els darrers cinc anys ens demanen a crits una referencia mes amplia que la de
moviment social. La Consulta social per l'abolició del deute extern (marc de l'any 2000), la
mobilització contra la desfilada militar (maig del 2000),Torganització del viatge a Praga com a
primera cita europea del moviment contra la globalització neolliberal (setembre del 2000), i,
sobretot, la Campanya contra el Banc Mundial del juny del 2001 i la Campanya contra l'Europa
del capital i la guerra del marg del 2002 son mobilitzacions que no es poden abordar, únicament,
des del protagonisme deis moviments socials.

Entenem per xarxa crítica aquell entramat de relacions entre actors polítics i sociais que,
incloent diversos graus de la radicaíitat ideológica i formalització organitzativa, crea amplis espais
de mobilització, introdueix nous discursos i diversifica les estratégies participatives incidint
inevitablement en les polítiques publiques.

Hi ha quatre elements que ajuden a caracteritzar el concepte de xarxa crítica. En primer lloc el
seu potencial per incidir en les xarxes principáis de les polítiques publiques, enteses des del punt
de vista de la governance. Ho vulguin o no, son espais de mobilització que acaben creant cañáis
d'incidéncia i impactes reals. En segon lloc, aquesta capacitat per obrir tematiques noves i
enfocaments renovats dins l'arena social i política. En tercer lloc responen a una morfología mes
complexa respecte ais actors polítics tradicionals, incloent els moviments socials. I per últim, el
recurs de l'espai simbólic com un element clau en la seva capacitat d'incidéncia.

Així dones, entenem el fenomen de les ultimes mobilitzacions d'una manera mes amplia i
sistémica, on les relacions entre els diferents actors centren la nostra atenció per les
potencialitats que generen. Si bé és cert que en les xarxes critiques, tal com nosaitres les
entenem, els moviments socials hi exerceixen un protagonisme central, no és menys important el
paper que hi juguen altres actors polítics i socials com els sindicáis, els partits polítics o el teixit
associatiu, per posar exemples que poden abocar claredat a la nostra definido.

Val a dirque tant els moviments socials com alió que nosaitres anomenem les xarxes critiques,
teñen objectius difosos, i és dubtable que la seva incidencia en les polítiques publiques en sigui
l'eix central. Pero tot depén de com entenem el concepte de polítiques publiques.



Entenem per polítiques publiques els processos que porten a prendre decisions que afecten la
societat i a impiementar-ies. Des d'un punt de vista ampli, és a dir, des del punt de vista del que
s'ha anomenat governance, les polítiques publiques han experimental una evolució: han
augmentat en els actors que les porten a terme i han diversificat les temátiques que engloba.

Enteses d'aquesta manera, segurament, les xarxes critiques no fan res mes que incidir en les
polítiques publiques en les tres dimensions que referim mes avall. Fins i tot en la construcció
d'identitats (un deis eixos importants en l'análisi teórica tradicional deis moviments socials),
s'estaria incidint en les polítiques publiques per molt autónomes que aqüestes identitats es
puguin concebre.

De fet, entenent el concepte de polítiques publiques de manera amplia, podem dir que
moviments socials tant allunyats del poder polític formal, com el moviment per rokupació, están
generant elements de polítiques publiques; per exemple, quan els centres socials okupats
ofereixen activitats d'oci alternatiu, tant a l'oferta privada com a l'oferta pública (Centres Cívics o
Casáis de Joves).

Així dones ens pot semblar que les fronteres entre Carena de les polítiques publiques i alió que
hem anomenat xarxes critiques queden difoses. Pero una ullada a la realitat ens demostra que la
hipótesi no és tant agosarada. Durant els últims anys, aquest moviment contra la globalització
neolliberal ha estat traient al carrer actors tant radicáis com l'anarquisme o l'okupació
conjuntament amb partits polítics que ostenten espais de poder importants en la democracia
representativa. I diem conjuntament perqué, malgrat que internament es mantinguin distancies i
separacions importants, els mares culturáis predominants senzillament perceben que participen
de la mateixa manifestado o la mateix fórum social (sigui quin sigui).

Així dones, dins del parámetre de radicalitat ideológica, pensem que és interessant introduir un
eix en tensió que ens ajuda a definir el nostre camp d'análisi. Es tracta del parámetre que mostra
les estratégies de participado, que van des de l'autonomia a la institucionalitat Entenem per
autonomía les formes de participado mes allunyades deis sistemes representatius de les
democrácies occidentals que, en casos extrems, arriben a crear espais alliberats en els quals es
tanquen les portes al sistema potític dominant, tot i que és difícil que aquest no trobi escletxes
per on fer-se present, o fins i tot la voluntat de crear contrapoder. En casos menys extrems
proven de generar noves formes de participado i métodes de presa de decisions mes
collectivitzats (alió que algú ha anomenat la cogestió de l'ordre social).

Entenem per institucionalitat aqueíís espais participatius recollits en el eos jurídic d'una
societat. Així dones les administracions publiques son l'exemple del grau mes elevat
d'institucionalització i, en ordre degradant, els consells consultius, els partits polítics, els
sindicats, les organitzacions no governamentals, etc.

Un segon parámetre que ens sitúa cadascun deis actors en els nostres mapes de la xarxa crítica
és el seu desenvolupament organitzatiu. És a dir, de quina manera vol organitzar-se cada grup i
com aixó repercuteix en Torganització de la mateixa xarxa. En aquest cas, dones, l'eix en tensió
va de l'estructura formal mes tradicional a l'organització mes difusa i espontánia.

Amb aquests dos parámetres (institucionalitat-autonomia i estructura formal-organització difosa)
hem creat uns eixos de coordenades on hem provat de fer un primer assaig de mapa d'actors. La
feina necessita d'una revisió que només podrem fer en la mesura que avancem en altres
aspectes del nostre treball, pero com a primera aproximado, pensem que dona moltes dades



sobre el "qui és qui" en la xarxa critica a Catalunya, encara que, tal com ja hem dit, els nostres
mapes teñen cert biaix centralista.

3. L'IMPACTE DE LA XARXA CRITICA EN LES POLITIQUESjiRUBiglJES

La nostra voluntat, seguint el fil deis nostres estudis anteriors, és analitzar els impactes de la
xarxa crítica en les polítiques publiques a través de les dimensions. Dividir analíticament les
dimensions de les polítiques publiques ens será de molta utilitat per tal de no perdre cap detall de la
influencia que pot teñir una mobilització en el resultat final de les polítiques. A continuado definirem
com entenem les tres dimensions de les polítiques.

a J La dimensió simbólica o conceptúa!: aquesta dimensió posa émfasi en els valors ¡
discursos generats per la xarxa crítica que s'enfronten al paradigma dominant i que acoten
el menú d'altematives possibles. Es correspon al procés de construcció de problemes,
explicitació de demandes, elaborado de discursos recolzats en determináis valors,
mares cognitius i sistemes de creences. Es tracta deis impactes generats en alió que
s'anomena l'opinió pública, i, finalment, en la conformado d'agendes publiques
d'actuació.

b)La dimensió substantiva: en referim ais models i continguts de les regulacions publiques.
Es correspon al procés de formulado de polítiques i presa de decisions. És a dir, a la
fase on es negocien continguts i opcions de fons i es formalitzen per mitjá de decisions
amb plasmado jurídica.

c)La dimensió operativa: aquesta darrera dimensió es refereix ais processos
d'organització i gestió de recursos, programes i servéis. Es correspon, per tant, al procés
d'implementació. En ell es posen en marxa mecanismes de producció de servéis,
programes i projectes. Lluny d'una concepció técnica d'aquesta dimensió, en ella poden
obrir-se nous espais participatius, lligats tant a la gestió de recursos com a l'avaluació de
certs aspectes i al conseqüent redisseny de polítiques.

El nostre treball de camp ens ha de servir, en una fase següent de l'estudi, per saber com la
mobilització que s'ha generat en aquests últims anys pot impactar en cadascuna d'aquestes
dimensions de les polítiques publiques. Per poder fer aquesta análisi hem dissenyat un model
que está explicat en el nostre treball anterior1. En aquesta primera fase que ara presentem no
creiem que siguí imprescindible tomar a desenvolupar el model, pero sí que ens será útil parlar
de les variables que hi teñen un paper determinant.

Segons el model definit en treballs anteriors, hi ha tres variables que son clau a l'hora d'analitzar
els rendiments d'una mobilització social. Les diferents combinacions d'aquestes variables ens
donen resultats diferents respecte a la capacitat de la xarxa crítica per generar rendiments
d'acord amb e!s seus objectius. A l'hora de fer el nostre treball de camp hem posat émfasi en els
indicadors de les variables que us expliquem tot seguit.

1 Iban-a, Martí, Gonmá. Ed. Icaria 2002 i Brunet, González, Peláez Ed. Aportaderas 2002.



Les variables utilitzades son, en primer lloc el capital social alternatiu d'un moviment (que
inclou les persones que el componen, la seva capacitat per generar discurs, la seva
organització i les seves estratégies d'acció col-lectiva), en segon lloc les característiques de
la xarxa de politiques publiques en la que incideixen i per últim els mares cognitius (els valors
socials i culturáis o l'opinió pública) que envolten el procés.

a) El capital social crític o alternatiu (o també podríem dir-ne els recursos)

Una xarxa crítica que pretengui canviar o innovar unes determinades polítiques ha de teñir cert
capital, o certs recursos que li permetin interactuar amb la societat. Entenem per capital social
tots aquells recursos que utilitza !a xarxa crítica per assolir els seus objectius. En aquest cas
podem parlar de quatre grans conceptes que s'inclouen en aquesta variable: les persones que
s'hi vinculen, el seu discurs i els cañáis de difusió utilitzats, les estratégies organitzatives i el
repertori d'acció col-lectiva o de mobilització.

Les persones que es vinculen inicialment a un cicle de mobilització acostumen a sorgir de xarxes
latents de moviments socials preexistents, cal veure'n, dones, quina és la seva experiencia en
l'acció política. Per tal de considerar que la variable té una tendencia favorable, a parí de la
inevitable vessant quantitativa, els grup ha de teñir capacitat per activar altres nuclis d'acció
col-lectiva crítica, ha de teñir certa relació amb aquesta amplia xarxa latent que li proporcioni
altaveus al seu discurs i doni una sensació d'amplitud i extensió. Sembla important analitzar
quins son els Magos que uneixen el grup, la vinculado que hi ha entre els seus membres, fins a
quin punt el moviment és un espai de sociabilitat per les persones que ¡'integren o només un
instrument de militáncia política. També és important conéixer les condicions social de les quals
provenen (económiques, culturáis...).

El moviment ha de teñir capacitat per relacionar-se amb alió que anomenem el seu coixí social;
aquells ámbits que, sense estar en el nucli de la mobilització, poden donar suport ais objectius
del moviment tant a nivell públie com en la xarxa de polítiques publiques. És important analitzar-
ne la seva capacitat de presencia pública per actuar com a referents o líders d'opinió. El
moviment ha de ser un grup permeable en el qual sigui fácil vincular-s'hi.

La tendencia al creixement, a la renovació de les persones que integren el moviment, és básica
per mantenir unes condicions de protagonisme en la xarxa de polítiques publiques. L'enfortiment
deis Magos informáis, el dinamisme en les incorporacions i les desercions, l'augment en el
compromís de la gent vinculada, així com la seva presencia pública son altres indicadors que ens
donaran pistes sobre el valor que pren aquesta variable en la seva percepció dinámica.

Peí que fa al discurs, un escenari favorable per la presencia del moviment en la xarxa de
polítiques publiques és aquell que ofereix noves visions deis problemes o les situacions. La
novetat i !a capacitat d'explotar el nivell simbólic del discurs son claus a l'hora de valorar la seva
probabilitat d'implantació. No és tant important la radicalitat ideológica com Poriginalitat de la
proposta. Sembla important analitzar rhomogeneítat del discurs entre els membres del
moviment, l'optimisme amb el qual el plantegen, la seva urgencia i la seva integralitat o
transversalitat en les xarxes de polítiques publiques. Hi ha un parámetre en tensió que ajuda a
situar el discurs d'un moviment social, és el que va de la crítica a la construcció, del plantejament
de problemes a la recerca de solucions, i, si existeixen, la concreció i viabilitat d'aquestes
propostes.



Per altra banda el posicionament favorable exigeix poder explotar cañáis de comunicado amplis ¡
potents, tant aquells que ja existeixen com la capacitat de crear-ne de nous. És interessant
veure'n el nivell de mediatització o de distorsió del discurs que generen els cañáis utilitzats, la
permanencia d'aquests en el temps i la recurréncia en Tus d'aquests cañáis. En el cas deis
mitjans de comunicado de masses, també és molt interessant conéixer la diversitat en les fonts
d'informació que utilitzen i quin és el focus central de les noticies en funció de l'emissor, respecte
a l'acció o discurs de la xarxa crítica.

Des d'un punt de vista dinámtc o de procés, son importants el manteniment de la radicalitat
ideológica i la capacitat d'innovació constant dins els mares simbólics creats peí propi moviment.
El que sembla realment important és la capacitat del moviment per crear aquests espais
simbólics i mantenir-los en el centre del debat o el conflicte. Les tendéncies que mostrin els
mitjans de comunicado serán claus en aquesta análisi dinámica.

Sobre les estratégies organitzatives, sembla ciar que crea unes condicions de presencia
favorables l'organització molt oberta i horitzontal, que permeti ais seus membres sentir-se
identificáis amb la proposta, i, lligant amb la idea de la connexió entre diferents nuclis d'acció
col-lectiva, és interessant valorar-ne el grau de descentralizado en la presa de decisions i en
l'acció. És important analitzar si el grup de persones que l'integren té confianca en el tipus
d'organització peí qual s'opta. Un altre indicador interessant és la flexibilitat organizativa i la
permeabilitat per entrar o per sortir-ne, no tan sois al moviment en general, sino en els seus
petits nuclis, en els ámbits centráis de decisió i d'acció.

En referencia a l'evolució temporal d'aquests indicadora, podem percebre tendéncies a la
jerarquització o la formalizado de relacions que constituyen un indicador negatiu per la
vulnerabilitat que suposa peí moviment. Cal veure les capacitáis de consens en la presa de
decisions i el dinamisme en les interaccions entre les persones i entre els diferents nuclis. Es
tracta que els membres del moviment assumeixin un grau de responsabilitat i de compromís, que
facin seu el projecte de forma quasi vivencial.

Per últim, en referencia al repertori d'acció col-lectiva o de mobilització, ens sembla interessant
destacar quatre indicadors. En primer lloc la quantitat de gent que el moviment és capac. de
moure per demostrar la seva presencia al carrer. Tot i així, la quantitat de persones no té valor
per ella sola, dones per molt que es faci una gran manifestació, si aquesta no té elements de
disrupció, pot esdevenir una mobiliZació sense cap mena d'efecte. Així dones la capacitat de
trencament de la monotonia de les formes tradicionals de mobiliZació és un element clau per
analizar el repertori d'un moviment. És interessant analizar quines son les fonts históriques d'on
beu el tipus de mobiliZació, Tilly (1978) diu que no es poden utilizar rutines d'acció que la gent
desconeix, que al capdavall sempre s'acaba fent el mateix, encara que trobant matisos diferents.
Lligat a aquest concepte, podem veure fins a quin punt son imaginatives les accions realiZades i
quin nivell de contundencia (o violencia) utiliZen. Per últim, igual com hem dit en els altres
elements d'aquestes variables, és interessant analizar el grau de descentraliZació de les
accions.

És important, en la percepció dinámica d'aquesta variable, la recerca constant d'estratégies no
convencionals i ¡mpredictibles, així com una tendencia de creixement que permeti mostrar
fortalesa en el si del moviment i vulnerabilitat en la xarxa formal de polítiques. El manteniment de
la incertesa respecte les capacitats de mobiliZació és básic en les seves condicions dinámiques
de protagonisme. L'increment de la radicalitat o la contundencia en la mobiliZació acostuma a
ser interpretada com la mostra de les limitacions del moviment. Un cop s'arriba a la violencia, el



moviment ja no pot anar mes enllá, per un costat es deslegitima i per altra banda perd aquest
punt d'incertesa en les seves accions que li fan perdre poder.

b) La xarxa de polítiques publiques

Per analitzar aquesta variable hem de referir-nos a un concepte ja clássic de la teoria de
moviments socials, ens referim a ¡'estructura d'oportunitat política (EOP), que Tarrow (1994)
defineix com "aquelles dimensions consistents de l'entorn polític que fomenten o desincentiven
i'acció col-lectiva". L'EOP és una eina útil per analitzar el context polític que envolta Facció
col-lectiva d'un cicle de mobilització, básicament podem destacar quatre canvis en la conjuntura
externa a un moviment que poden ajudar a obrir escletxes per tal d'afavorir la seva presencia en
les xarxes de polítiques publiques; un viratge substancial en alguna presa de decisió per part del
poder, la possibilitat de teñir algún contacte amb els espais de decisió, els possibles canvis en
l'estructura d'aliances i d'equilibris de poder dins la xarxa i, per últim, la coincidencia amb alió
que s'anomena el temps mundial, o siguí, el dínamisme o l'estancament en l'actualitat
internacional.

Tot i així val a dir que el concepte d'EOP té alguns problemes en la seva aplicació davant la
mobilització que estem provant d'estudiar. Davant d'aquest entrebanc, volem introduir en el debat
un concepte mes ampli que parli deis condicionants no només polítics, sino també cultural.
Potser alguna cosa semblant al que Me. Adam ha definit com Estructura d'Oportunitat Cultural
(EOC). En tot cas és una qüestió a la qua! cal donar-hi voltes.

A l'hora d'avaluar aquesta variable, dones, haurem de teñir present el concepte d'EOP o d'EOC
com a mares condicionants de tota la resta deis seus indicadors. En aquest cas, la batería
d'indicadors estátics es poden dividir entre aquells que es refereixen a la xarxa independentment
de la xarxa crítica i aquells que es refereixen a la relacíó dins l'arena de polítiques publiques.

Peí que fa a la xarxa de polítiques publiques, és interessant analitzar la seva densitat (el nombre
d'actors respecte al volum de decisions i implementació de polítiques), la complexitat de les
relacions entre els diferents actors i els seus cañáis de comunicació (els sistemes d'aliances), la
simetría en el poder de cadascun deis actors (qui és que realment pren les decisions i com), la
naturalesa de les seves relacions (el nivell de confrontació o de diáleg), la permeabilitat de la
xarxa i el motiu d'una virtual permeabilitat (no és el mateix que sigui permeable per obertura
formal i conscient o que ho sigui per indefinido o manca d'entesa).

També sembla interessant conéixer la novetat de la temática que tracta una xarxa concreta, així
com la prevaléncia d'alló simbólic en el tema tractat. Peí que fa ais actors és important analitzar
la seva antiguitat, així com el seu grau d'institucionalització. Saber quins son els mares legislatius
que l'envolten i el grau de formalització de la xarxa (si s'aglutina al voltant d'un ministeri o una
regidoría preexistent).

Peí que fa a la posició de la xarxa crítica dins l'arena, será indispensable examinar fins a quín
punt l'espai crític és un actor nou en l'arena, o ja hi ha hagut altres cicles de mobilització que li
donen certs coneixements sobre aquesta (alió que anomenem el know how). Cal veure la
distancia entre els discursos que genera la xarxa i aquell amb el qual irromp el moviment en
aquest escenan. Es pot donar el cas que hagi estat el moviment el que ha provocat la creació
d'una xarxa de polítiques publiques ad hoc. És ¡nteressant conéixer les primeres reaccions deis
actors que componen la xarxa, si es donen per al-ludits davant les primeres accions del



moviment. Es tracta de veure el grau de capacitat del moviment per crear una dinámica d'acció-
reacció.

No hi ha dubte que no existeixen posicions dicotómiques ni eternament prefixades, pot donar-se
el cas que el propi moviment tingui capacitat per reorientar les tendéncies de la xarxa en una
observado dinámica de la variable.

Peí que fa ais elements dinámics d'aquesta variable, els canvis en les aliances que es donen al
seu interior serán un recurs clau per tal que el moviment pugui teñir un paper de centralitat. Les
reaccions deis actors de l'arena política amb mes poder son un factor important per entendre la
posició de la xarxa crítica en aquesta. Aqüestes reaccions poden mostrar vulnerabilitat, per
exemple, si els mares legislatius canvien. També és necessari observar com canvien les
agendes polítiques, mediátiques, electorats o governamentals, preguntant-nos si aqüestes es
donen per alludides respecte l'acció del moviment.

No només la xarxa de polítiques publiques pot actuar en funció del moviment, sino també a la
inversa, de manera que el cicle mobilitzador pot patir certs processos de mimetisme o
d'adversitat respecte la configurado de l'arena política. Les tendéncies d'aproximació o
distanciament deis respectius discursos és un altre indicador interessant.

Es pot donar el cas que el moviment, en un escenari d'arena molt tancada i uns mares cognitius
molt favorables, tingui una tendencia a allunyar-se deis espais formáis de decisió, una tendencia
a radicalitzar discursos i a crear espais participatius cada cop mes autónoms. Aixó no és
necessáriament desfavorable per la seva capacitat d'incidéncia en les polítiques publiques,
dones pot haver un moment en el qua! es sobrepassi un llindar i els espais de decisió acabin
claudicant davant fets consumats. El moviment per la insubmissió va aconseguir la suspensió del
servei militar obligatori sense haver tingut accés directe a l'espai polític formal, pero amb unes
condicions de protagonisme bastant favorables degut amb l'alineació amb els mares cognitius
predominants. En aquest cas, com en molts d'altres, els espais molt formalitzats de la xarxa de
polítiques publiques (normalment els governs) mai reconeixeran la influencia d'una mobilització,
ja que suposaria mostrar una vulnerabilitat excessiva.

Alió mes adequat per una posició favorable d'aquesta variable és una arena dominada per la
inestabilitat, la tensió entre els diferents actors amb simetries canviants. La mes desfavorable és
una xarxa institucional estable, amb rols i jerarquies molt ben definits. Tot i així, alguns escenaris
permeables i oberts, ho son per propia voluntat i amb obertures formalitzades. Un escenari
d'aquestes característiques pot desactivar la impredictibilitat de l'acció del moviment, que es veu
cooptat per la dinámica de la mateixa xarxa de polítiques publiques.

c) Els mares cognitius o l'opinió pública

L'aportació d'un moviment social al debat polític acostuma a ser una relectura de la situació, un
nou punt de vista sobre un problema, una nova perspectiva d'análisi i, per tant, de recerca
d'altematives. En general, excepte en comptades ocasions, els problemes plantejats ja están
latents en el si de la societat que acull al moviment. No es tracta de denunciar o "crear"
problemes o conflictes nous, sino de plantejar els antics problemes des d'una manera diferent de
percebre les seves causes o d'intuir les seves solucions.

Així dones la novetat de la proposta de la xarxa crítica no rau necessáriament en l'objecte de
denuncia, sino en el raonament que fa el subjecte que el percep, tant peí que es refereix a



l'anáiisi de les seves causes com en la proposta de solucions altematives. Aquesta análisi está
emmarcada en uns paradigmes culturáis concrets. Ja hem comentat que el discurs crític ha de
teñir cert grau de trencament, pero per tal de poder connectar amb la societat, és important no
crear distancies abismáis amb els mares cognitius predominants que el veuen (o el fan) sorgir.
Cal teñir en compte la centralitat o la marginalitat de la temática que aborda el moviment, i, en
algunes ocasions, l'existéncia de sobreentesos que, a nivell general, es donen en referencia a
aquesta.

De fet, un moviment articula els seus discursos mes en funció de la seva interlocuctó amb la
societat que en funció de la seva relació amb la xarxa de polítiques publiques formal (la societat,
l'opinió pública, forma part del ventall ampli d'actors d'una xarxa de polítiques entesa de manera
sistémica, pero no n'és un actor formal). La societat ofereix al moviment certes disponibilitats
culturáis, i l'ús d'aquestes disponibilitats articula el discurs, normalment tenint en compte una
situado contradictoria entre les solucions que ofereix la xarxa formal de polítiques publiques i les
possibilitats que ofereixen els mares cognitius predominants (els existents o els potenciáis).

En la recerca d'indicadors que ens ajudin a situar aquesta variable, podem trobar una análisi de
l'opinió pública preexistent, respecte a la problemática replantejada per part de l'espai crític. Cal
diferenciar entre alió que és l'opinió pública d'alló que és i'opinió "publicada". Els articles d'opinió
a la premsa o les análisis d'experts sobre el tema no teñen perqué coincidir amb la percepció
generalizada del problema plantejat. Un cop es comenga a perfilar el discurs alternatiu, son
interessants les noves perspectives plantejades, no només en la possibilitat de resolució del
conflicte, sino en les estratégies de participado política. Es pot analitzar el grau d'interés que
desperta la nova proposta a través deis actes informatius, la petició i l'assisténcia a xerrades o
convocatóries.

En el moment concret de l'análisi, es podrá veure quina és la capacitat de transformado deis
mares cognitius dominants, si aquests están molt ancorats o si hi ha possibilitats de
redireccionar-los. Aixó té a veure amb la novetat de la temática tractada i amb l'acceptació per
part de la societat de les polítiques publiques que s'hi vinculen.

Pero alió que és realment important, l'indicador que ens donará mes pistes sobre la possibilitat
del moviment per estar present en l'arena on es preñen les decisions, és l'existéncia d'un
escenari de tensió entre la concepció de l'opinió pública i la de la xarxa de polítiques publiques, i
el grau de conflicte que aquesta tensió genera. En el cas que es doni aquesta tensió, és a dir,
que hi hagi una distancia molt patent entre una i altra percepció del problema, la xarxa crítica
tindrá un espai molt ampli de maniobra i unes altes possibilitats de teñir accés en els espais de
decisió.

Básicament, alió que realment permet que l'acció col-lectiva crítica adquireixi protagonisme en la
xarxa de polítiques publiques, sempre i quan mantingui el seu capital social, és un marc de
tensió o conflicte entre l'opinió pública i aquesta xarxa institucional. La manca d'aquesta tensió
genera un marc en et qual la xarxa crítica queda fora de lloc i, en conseqüéncia es desactiva.
L'harmonia entre les dues variables (siguí a favor deis discursos del moviment o en contra)
genera un procés de desaparició de la xarxa crítica en la xarxa de polítiques publiques o bé de
cooptado per part d'aquesta.
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4. UNA PRIMERA '

Per tal d'anar-nos introduint en el tema pensem que no está de mes fer una breu repassada ais
esdeveniments que relatem amb detall en aquest treball. Partim de la base que les
mobilitzacions que s'han donat a Barcelona i a la resta de Catalunya durant els últims anys teñen
unes arrels profundes, uns antecedents molt robustos que mantenen una xarxa social latent amb
una opinió crítica, no només respecte les decisions puntuáis que preñen els espais de poder,
sino respecte les mateixes estructures d'aquest i la seva legitimació.

Durant els anys noranta aquesta crítica es manifestava a través de moviments socials temátics
(la solidaritat internacional, rantimiltiarisme, l'ecologisme...), molt atomitzats pero amb capacitat
per generar certs rendiments polítics gens menyspreables. Cadascun d'aquests moviments crea
xarxes amplíes de suport que penetren en diferents ámbits de la societat, alguns d'ells vinculats
ais espais formáis del poder de manera directa o indirecta.

Aquests moviments segueixen cicles de mobilització diferent. Alguns son capacos de continuar
generant espais informáis de mobilització, altres son cooptats per les seves respectives arenes
politiques, i d'altres senzillament desapareixen del mapa. Tots aquests moviments, pero,
mantenen latent un espai crític i mobilitzat que a fináis de la década generen dues
mobilitzacions, al nostre parer, claus.

Un d'elles és la Consulta social per l'abolició del deute extern. L'altra és la mobilització contra la
desfilada militar. En altres moments ja s'havia donat algún espai comú de mobilització entre
actors molt diferents, podem recordar anys enrera l'acampada peí 0,7%. Pero ens semblen
interessants les dues mobilitzacions citades perqué les dues es donen l'any 2000 amb poc temps
de diferencia, generen la vinculado de molta gent jove que comenca la seva militáncia política i,
sobretot, fa patent la possibilitat de crear espais de coordinació entre col-lectius i organitzacions
de naturalesa molt diferent.

A part d'aquesta análisi local, una ullada ais esdeveniments mundials ens ajuda a veure com s'ha
general un potent discurs simbólic de crítica a l'ordre internacional establert, al qual es vinculen
espais d'acció col-lectiva de tots els racons del món amb diversos models organitzatius i amb
diverses temátiques politiques com a referent. Aquest temps mundial té tres episodis que ens
semblen punts d'inflexió; el primer és l'aixecament de la rebel-lió zapatista a Méxic (1994) que
aporta nous mares conceptuáis de crítica i alternatives, el segon és la mobilització a Seattle
(1998) que és capag d'internacionalitzar formes de mobilització col-lectiva novedoses, i el tercer
és el Fórum Social Mundial de Porto Alegre (2000) que genera la sensació que un altre món és
possible.

En aquest marc sorgeixen a Barcelona i a Catalunya espais de coordinació que, en un principi,
son mobilitzats pels ámbits de tendencia mes autónoma i movimentista. Amb l'okupació com a
punta de llanga deis moviments socials, espais com Trenquem el silenci", la Mesa cívica pels
drets socials, espais de suport a la ¡mmigració, campanyes contra la celebrado del 12 d'octubre
son primeres experiéncies de coordinació deis moviments socials.

Aquesta voluntat de generar xarxa s'acaba materialitzant en I'MRG, com un primer espai que té
certa consciéncia de moviment global. El bateig d'aquest espai será l'organització del viatge a
Praga. A partir d'aquí la xarxa crítica global no deixa de créixer.
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E! nostre estudi té les dues grans mobilitzacions següents com a objecte central d'estudi: la
Campanya contra el Banc Mundial Barcelona 2001, que va utilitzar també el nom de Rosa de foc,
i la Campanya contra l'Europa del capital i la guerra del 2002 emmarcada en el semestre de la
presidencia espanyola de la UE.

Els nostres relats acaben incloent les ultimes manifestacions contra la guerra a l'lraq, passant
per la vaga general de l'any 2002 i altres esdeveniments que teñen certs lligams amb les
mobilitzacions que genera la xarxa crítica.

Son dues mobilitzacions que ens mostren váries coses que haurem d'anar enfrontant en
successius treballs posteriors. Podem parlar de váries hipótesis de treball o de diferents camps
que podem comencar a construir a partir de la base que presentem aquí:

- La xarxa crítica creix básicament aglutinant sectors de tendencia cada cop mes formal fins
arribar a la socialdemocrácia. Aixó permet teñir a l'abast actors molt institucionals de l'arena
política.

- Aquesta tendencia a la institucionalització crea cert trencament dins la xarxa crítica que
s'acaba partint en diferents espais, pero no perd consciéncia global i guanya capital social.

- Un deis factors que fan créixer la xarxa és la nova relació establerta amb els mitjans de
comunicado, que ve donada, entre d'altres coses, per la receptivitat per part deis mares
culturáis dominants al discurs de la xarxa crítica.

- Hi ha certa tendencia a la normalització d'estratégies d'acció col-lectiva basades en l'acció
directa i la desobediencia civil, que abans eren molt disruptives.

- La generado d'un espai simbólic del discurs alternatiu fa que hi cápiga un ampli ventall
d'ideologies i estratégies.

- Un deis debats interns de la xarxa mes conflictius son les formes organitzatives.

En general creiem que estem presenciant un punt d'inflexió a nivell mundial peí que es refereix a
les formes de fer política. La historia ho explicará amb mes perspectiva d'aqui uns anys, el nostre
gran obstacle és estar observant aquest fenomen sense la distancia temporal que necessita,
pero creiem que fer una observado directa i deixar-la plasmada en aquest document forma part
del procés. Esperem que sigui útil.
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1. ELS CICLES DE MOBILITZACIÓ PRECUSSORS
DE LA XARXA CRÍTICA GLOBAL A CATALUNYA

La primera part del nostre trebaíl está dedicada a relatar els fets que considerem imprescindibles
per entendre el sorgiment d'una amplia xarxa crítica a Catalunya. Si bé és cert que a fináis de la
década deis noranta s'inicia un cicle de mobilització que es pot considerar diferent ais anteriors,
aquest no apareix del no res sino, com sempre s'esdevé, la mobilització está despertant unes
xarxes latents queja existien anteriorment.

Parlem de xarxes latents pero de fet es tracta de xarxes bastant actives. A fináis deis anys
noranta pensem que hi ha tres moviments socials, o tres xarxes critiques de temátiques
definides, que van ajudar i nodrir el que a partir de l'any 2000 será la xarxa crítica global arrelada
a Catalunya. Per un costat hi ha l'ampli moviment de solidaritat, amb un- procés
d'institucionalització molt marcat durant els últims anys, pero que no deixa de generar accions i
grups de carácter movimentista que la manté en tensió. L'esdeveniment que marca un deis seus
últims punts d'inflexió és la Consulta Social per l'Abolició del Deute Extern el marc de l'any 2000.

En segon lloc hi ha el moviment antimilitarista, amb unes practiques desobedients des de feia
mes de deu anys. Tot i que poc a poc anava perdent centralitat en l'agenda mediática i política,
la celebrado d'una desfilada militar a Barcelona al maig del mateix any 2000 va permetre una
campanya en contra amb una alta capacitat de mobilització i de creació de contactes entre els
diferents nodes de la xarxa crítica. Per últim parlem del moviment per l'okupació, la punta de
Manga deis moviments urbans, alternatius i radicáis a Catalunya durant els últims anys, amb
diferents nuclis molt heterogenis que suporten una repressió policial realment dura.

No son els únics, pero aquests tres cicles de mobilització ens ajuden a entendre les
característiques especifiques de la xarxa crítica global a Catalunya deis últims anys, les seves
potencialitats, els seus punts febles i els seus processos de conformado. Per acabar de
descnure breument aquest escenari previ a l'esclat de la mobilització global, farem un repás del
que es va esdevenir al voltant de la resta de moviments socials durant els últims anys.

En qualsevol cas no podem oblidar l'escenari mundial que va des de Chiapas a Seattle, que
ajuda a crear una consciéncia col-lectiva de lluita i que repercuteix substancialment en la
configurado de les interrelacions deis diferents actors.

Son només cinc botons de mostra abans d'entrar en els cicles de mobilització de la xarxa crítica
global a Catalunya própiament dita. Pensem que son imprescindibles per entendre els processos
posteriors. En veurem breument alguns deis esdeveniments mes importants separats per
temátiques, de manera que cada relat transcorre simultániament en el temps tot i que es
presentin per separat.

1.1. EL MOVIMENT DE SOLIDARITAT

Cal teñir present que alió que ens interessa en aquesta recerca és fer una cronología deis fets
que ens permeti veure els diferents actors que han participat en les mobilitzacions i com s'ha
donat aquesta participado: el repertori d'acció col-lectiva, el discurs, els tipus de contacte que
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s'han establert entre col-lectius, la intensitat d'aquesta relació; també la seva relació amb la xarxa
de polítiques publiques. Peí que fa al moviment de solidaritat internacional i cooperado, a mes de
seguir un ordre cronológic en la descripció del relat, ens proposem fixar-nos, per una banda, en
tots els actors que s'han estat mobilitzant a l'entorn que podríem anomenar mes institucional, i
que teñen un contacte mes directe amb la xarxa de polítiques publiques (com seria tot el sector
de les ONG). Per una altra banda, totes les organitzacions mes movimentistes; aquelles que,
d'acord amb les característiques mes própies deis nous moviments socials, van dinamitar
campanyes com la de la Plataforma 07% i la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern:

1.1.1.Etapa de naixement i consolidació 1978-1995

Podríem dir que, a Catalunya, el moviment de solidaritat i cooperació no s'entén sense la creació
de comités de solidaritat per una banda i de les primeres ONG per l'altra. Els actors mes
institucionals, les ONG, mantenen un contacte mes estret amb l'administració i els seus
discursos no han estat tan rupturistes sino que moltes d'elles compartien el mateix 'frame' que
l'administració.

Es pot parlar d'una primera etapa durant els anys 80, en la que es van consolidant els moviments
de solidaritat que adopten un tema especific o un país com a eix vertebrador de la seva activitat i
que están composats per gent que prové, en gran part, de partits de l'esquerra
extraparlamentária que havien tingut un paper important en la lluita contra el franquisme. També
trobem les ONG d'origen confessional que s'havien format durant els 60 com Intermon (1956),
Mans Unides (1960), Justicia i Pau (1968) i els centres d'estudi com CIDOB (1973). En aquesta
primera etapa mentre els comités de solidaritat es dediquen mes a la denuncia i sensibilització,
les ONG inicien ja una coordinado per tai que el govern de l'Estat Espanyol destini el 07% del
PIB per ajuda al desenvolupament.

Encara que els resultáis a nivell institucional son ínfims, sí que s'obtenen rendiments intems a la
propia xarxa; d'aquesta coordinació sorgeix al 1982 la Coordinadora espanyola d'ONGD
impulsada des de Catalunya per nou ONGD2. Des de aquesta campanya també es pressiona a
les autoritats per a que s'inclogui un nou tema en l'agenda: el de la cooperació al
desenvolupament. Tant des de les ONG com deis comités de solidaritat, tot i que no
s'aconsegueixen grans rendiments polítics, sí que sembla fer-se mes evident el seu incipient
reconeixement com a interlocutors per al disseny d'aquest tipus de polítiques.

A mitjans deis 80 també es comencen a coordinar el comités de solidaritat (de Nicaragua, El
Salvador i Guatemala). De la coordinació entre l'ámbit de les ONG de la cooperació al
desenvolupament i el de solidaritat (tenint en compte que d'alguns comités es creen noves ONG)
neix la Federado Catalana de ONG peí Desenvolupament (FCONGD). Durant la segona meitat
deis 80 es continua amb els actes de sensibilització i així com amb l'enviament de brigadistes i
observadors per part del moviment de solidaritat. És molt important destacar que el fet d'haver
participat en brigades suposa per a molta gent la seva primera experiencia "política" i també el
seu primer contacte amb la xarxa critica. Sembla dones que la xarxa de solidaritat és la porta
d'entrada a la xarxa crítica i per tant possibilita que aquesta es vagi ampliant i consolidant.

És molt ¡important destacar la creació de la Casa de Solidaritat amb Nicaragua com a instrument
de coordinació de! moviment de solidaritat, on es traben comités de solidaritat amb varis paísos
de Llatinoamérica i Centreamérica; ja que aquest també será un espai físic de trabada molt

2 Aqüestes nou eren: Justicia i Pau, Ayuda en Acción, Caritas, Cruz Roja, Intermon; Manos Unidas,
Médicos Mundi, IEPALA i el Servei Civil Internacional.

15



important per a futures mobilitzacions donada la seva situado molt céntrica a la ciutat de
Barcelona.

Peí que fa ais rendiments institucionals d'aquest període, cal destacar la creació del Fons Cátala
de Cooperado (a partir de la Conferencia Nord-Sud del 1984) al juliol del 1986. El FCCD es
forma com una associació mixta d'ONGDs i administracions locáis on totes están representades
per igual, amb l'objectiu de crear una entitat que coordini ia cooperado municipal i de destinar el
07% del pressupostos municipal a la cooperació i sensibilització. El FCCD també s'encarrega
de gestionar els fons procedents d'aquests municipis en projectes de cooperació amb altres
paisos del Sud. Es constata en aquest període la creixent permeabilitat de les institucions,
sobretot les locáis, davant de les demandes, i també la capacitat de les institucions per a
coordinar-se i trebaliar plegades.

A fináis deis 80 i inicis deis 90 es produeix una desacceleració de la capacitat de mobilització de
la xarxa de solidaritat, en part a causa del context internacional (caiguda del Frente Sandinista a
Nicaragua i acords de pau a El Salvador) que provoquen una crisi del sector mes militant. D'altra
banda, la celebració de la contracimera del Cinqué Centenari va teñir poc impacte polític, tot i
que podríem dir que va servir per a que es comencés a crear una incipient xarxa crítica:
apareixen ja alguns deis actors que després trobarem en mobilitzacions com les de la Plataforma
AntiMastrich3 en la Campanya Contra el Banc Mundial i I'FMI '50 Años Bastan' al 1995, i deis
'Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo', promoguts peí
Collectiu de Solidaritat amb la Rebellió Zapatista.

Un altre deis resultáis i punt de inflexió important d'aquest període, tant per enfortir el moviment
com de cara a l'opinió pública i a les institucions, és l'espai de coordinado entre la part mes
activa del moviment amb les ONGs mes institucionalitzades que suposa la 'Campanya del 07%',
que va mobilitzar durant el 1994 a gran part de la ciutadania a Catalunya. En un primer moment
estava formada per la FCONGD, el FCCD i algunes persones a títol particular o de petits
collectius afins. Davant de la resposta positiva que va teñir la campanya es va decidir convocar
una acampada a l'avinguda Diagonal, prop de les Facultáis de la Universitat de Barcelona, per
tal d'aconseguir mes visibilitat i teñir mes recolzament, cosa que efectivament es va aconseguir.

A l'acampada s'hi van acabar sumant fins i tot partits polítics amb representació parlamentaria,
com IC, i els grans sindícats, potser per treure'n rendiments electorals. Quan des deis espais
mes institucionals es va negociar un desmantellament de l'acampada, sectors mes radicáis es
van proposar de continuar-la. L'acampada es va traslladar a la Placa Sant Jaume de Barcelona i
va ser durament reprimida tant pels Mossos d'Esquadra com per la Guardia Urbana.

Grades a aquells mobilitzacions es va crear el 'Moviment del 01% i mes' a Catalunya com a tal,
constituint-se grups mes o menys estables arreu de Catalunya; com per exemple el 'grup de
01% i mes' a Lleida, que posteriorment seria un deis principáis impulsors de la Consulta del 12
de mar? del 2000 i de la creació de la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern (XCADE).

La Campanya del 07% va posar sobre la taula no només reivindicacions respecte les polítiques
de cooperació, sino també la petició d'una major participado de la societat civil en les decisions
que afecten ais pressupostos que s'hi dediquen. Aquest rendiments, tant simbólics com
institucionals, es van materialitzar a moltes administracions publiques. L'Ajuntament de

3 A Barcelona alguns deis actors que van estar presents a la mobilització contra el Cinqué Centenari
també es van mobilitzar contra les Olimpiades de 1992. Alguns d'ells pertanyen a moviments de
1'esquerra independentista, organitzacions llibertáries i moviment per l'okupació.
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Barcelona, per exemple, va crear la Comissió Municipal de Cooperado Internacional i van
augmentar substancialment els recursos per a cooperació i sensibilització en la solidaritat.4

Aquests rendiments també es materialitzen a altres poblacions amb la creació de Consells
Ciutadans de Cooperació a Girona, Sabadell o Terrassa i del Consell Assessor de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat al juliol de 1995. A l'entorn mes institucionalitzat del
moviment continúen apareixent noves ONGs, algunes com apéndixs d'actors polítics ja
constituíts (sindicáis i partits) i es va conformant una massa critica organizativa en l'ámbit de la
solidaritat.

1.1.2. Etapa de 1995 al 2000

En aquesta etapa trobem la presencia de dos nous esdeveniments en el context internacional:
per una banda el moviment d'ajuda ais refugiats de la guerra de Bosnia i per l'altra el moviment
de solidaritat i de suport a la insurgéncia apareguda a Chiapas arrel del aixecament zapatista.
Amb aquests dos fenomens sorgeixen el CoMectiu de Solidaritat amb la RebeMió Zapatista el
1994 i una constellació d'organitzacions d'ajuda humanitaria i d'acolliment de refugiats al voltant
de la Campanya Catalunya x Bosnia. Un deis focus mes actius en la xarxa de solidaritat amb els
refugiats bosnians s'inicia a la Universitat de Barcelona durant l'estiu de! 1993 en coordinado
amb la ONG universitaria MON-3 de la Facultat d'Económiques.

També destacar d'aquest període l'organització de la Conferencia Euromediterránea Alternativa
a Barcelona convocada per unes quaranta organitzacions i que es celebra al novembre del 1995
amb motiu de la Conferencia oficial Euromediterránea. La celebrado d'aquesta activitat
constitueix un deis pocs exemples de "contracimera" abans de sentir a parlar d'antiglobalització.

Peí que fa ais rendiments institucionals d'aquesta etapa, les mobilitzacions de les campanyes per
aturar la Guerra deis Balcans fan que s'inici'í un projecte de cooperació institucional de
l'Ajuntament de Barcelona amb l'anomenat Districte Xl-Sarajevo, de suport a la capital de
Bosnia. L'Ajuntament manté un órgan interlocutor sobre temes de cooperació i solidaritat, i es
donen relacions informáis amb la FCONGD. També es pot observar la incidencia de les ONGDs
en el procés de tramitado d'un avantprojecte de llei de cooperació per al desenvolupament al
Parlament de Catalunya. És important assenyalar l'augment de les partides pressupostáries de la
Generalitat en concepte de cooperació. Pero és sobretot en l'ámbit deis rendiments no
institucionals, en el camp simbólic, que el discurs del moviment realment es fa present. Tant en
el sector universitari com en el sector privat es creen fundacions i 'fons solidaris'5. I el que
realment fa que hi hagin canvis en el camp del discurs i l'opinió pública son les accions dutes a
terme per l'ámbit mes movimentista, com les que veurem a continuado.

Tampoc podem oblidar en aquesta época el que suposen els agermanaments d'alguns
ajuntaments catalans amb d'altres ajuntaments a páísos del Sud. Aquests agermanaments,
impulsats a vegades des de l'administració i altres des de les ONGDs o grups locáis, han estat
eines que han possibilitat la cooperació i la relació a un nivell mes local, i han tingut éxit sobretot

4 Peí que fa a l'Ajuntament, a partir de 1996 els recursos per a cooperació passen a ser el 0'7% deis
impostos directes ingressats per Fadministració, un altre dada és que el 75% deis recursos son gestionáis
per les entitats i només el 25% per l'ajuntament.

Com per exemple la Fun
de les empreses privades.

Com per exemple la Fundació UB en els cas de la Universitat de Barcelona, o el Fons Fortuna en el cas
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quan han comptat amb els suport d'una base organitzada del moviment de solidaritat preexistent
al municipi6.

Podríem dir que grácies a tota aquesta previa de treball des de la base i coordinació es va
engegar la campanya 'Poblé a Poblé' de suport ais pa'ísos que van patir els efectes de l'huracá
Mitch a l'octubre del 1999. I també com a denuncia a la manera com les administracions
enfocaven la cooperado al desenvolupament (destinant els que elles deien ajuda al
desenvolupament a través de crédits FAD7 per exemple) o la forma com les grans ONG hi
intervenien sense qüestionar polítiques estructuráis ¡njustes. Davant la constatació que ['ajuda
que s'enviava no estava arribant a totes les poblacions per igual, i també per a denunciar el
paper que estava jugant el govern liberal de paisos com Nicaragua, es va engegar una
campanya que va suposar la coordinació d'ONGDs mes institucionalitzades (SCI, Entrepobles,
Sodepau) amb d'altres grups locáis i comités de solidaritat mes autónoms (Casa de la Solidaritat,
Embat). Aquesta va suposar també una experiencia de coordinació d'aquesta xarxa crítica.

Finalment podríem dir que l'últim punt d'inflexió, que al mateix temps contribueix a crear xarxa,
és la Consulta Social popular per l'Abolició del Deute Extem del 12 de marc del 2000 que va
organitzar la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del deute Extern amb motiu de !a campanya mundial
per a la condonació del deute extern deis pa'ísos del Sud8. Els actors promotors varen ser el grup
07% de Lleida i la Plataforma per l'Abolició del Deute Extern (ADEU) de la ciutat de Barcelona.
Va ser a partir de la tardor del 1999 que comenga a iniciar-se el procés d'organització d'una
Consulta Social i neix el moviment de la 'consulta del Deute', amb la complicitat de bona part de
la xarxa associativa catalana. La mobilització aconsegueix realitzar la Consulta a 208 municipis
de Catalunya obtenint 462.373 vots9; dones la Consulta es va fer coincidir amb la celebració de
les Eleccions Legislatives Generáis a l'Estat Espanyol.

L'objectiu era aprofitar el día de celebració de les eleccions per a situar unes taules amb les
urnes per la Consulta a l'entrada deis col-legis electorals. El context per a la realització de la
Consulta no era gaire propici, ja que hi havia el perill que la iniciativa fos cooptada per aígun
partit, de no teñir prou ressó mediátic o que la Junta Electoral Central la declares ¡I-legal, com
així va ser a última hora. Pero realment era difícil criminalitzar una iniciativa que proposava no
només un exercici de democracia participativa sino també el contingut de la qual era demanar la
condonació del deute extern contret pels paísos pobres amb l'Estat Espanyol. La consulta va
comptar amb el suport de polítics a nivell individual i també molts ajuntaments, agrupacions i
organitzacions locáis.

Ara bé, un cop engegada la Consulta, aquesta va suposar un desafiament a les autoritats, i aixó
ajuda a establir llagos forte de complicitat entre la gent que hi participava. Respecte ais
consensos en materia d'acció col-lectiva, sempre es van evitar accions de carácter violent, pero
es van utilitzar formes d'acció directa no-violenta com les assegudes, cartes ais directors,
manifestacions al carrer i altres accions. Es va treballar molt la relació amb els mitjans de
comunicado de masses, realitzant accions que cridessin contínuament l'atenció deis mitjans com

6 Sobretot aquest ha estat el cas d'Ajuntaments com el d'Arbúcies o el de L'Hospitalet de Llobregat amb
Nicaragua.
7 Crédits 'tous' que dona l'Estat Espanyol ais paisos del Sud, on una de les condicions és que els diners
donats per a la reconstrucció s'han d'invertir en empreses espanyoles.
8 Aquesta Campanya s'anomena 'Deute extern, deute etern?' i agrupa a mes de 400 organitzacions, des
de l'Església a petits grups locáis pero poc estructuráis, passant per les grans ONGDs.
9 Que van significar un 13% deis vots sobre el cens i un 21 '7% sobre la participado a les eleccions
legislatives a Catalunya.
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acampades, obres de teatre, penjada de pancartes a 30 poblacions de Catalunya, cobriment de
la Plaga Catalunya amb el símbol de la XCADE, etc.

(.'estructura organizativa de la xarxa es va construir -mai millor dit- en forma de "xarxa", hi havia
els dos grups promotors de l'inici10 mes els equips de coordinado territorial que s'afegiren
posteriorment (Barcelona, Terrassa, Sant Cugat, Reus i Girona) i finalment els 208 "nodes" que
van ser els grups locáis compromesos a dur a terme la Consulta en les seves poblacions. Primer
van ser les associacions primáries - a través deis contactes 'cara a cara1- (com Banyoles
Solidaria, els escoltes de Sant Cugat o el Servei Civil Internacional) les que van aportar la base
social a la Consulta. Aqüestes son les que van impulsar la mobilització després que els grups
promotors de la XCADE van anar parlant amb els diferents interlocutor de les agrupacions. Va
ser amb aquesta tasca que es va aconseguir mobilitzar mes de 13.000 voluntaris a tota
Catalunya. Tampoc s'ha d'oblidar la importancia de les TIC com Internet: a través de les Mistes
de distribució i la página web s'anava penjant i debatent la informado entre les promotors, els
simpatitzants i els diferents grups que l'anaven posant en manca.

Peí que fa al marc simbólic, el discurs de la XCADE es basa en el diagnóstic compartit de la
necessitat de canviar les polítiques de domini del Nord davant del Sud i exposa mesures com
l'abolició del Deute Extern i també la urgencia i la necessitat de incidir a les institucions. És
important també no oblidar el context internacional i la referencia a experiéncies com la del
Jubileu 200011.

En relació ais rendiments interns, de cara al moviment sembla ciar que la realització de la
Consulta va servir per enfortir i consolidar Magos, així com per a crear-ne nous. Com veurem en
la descripció deis cicles que venen a continuació, el paper que ha jugat la gent impulsora de la
Consulta ha estat molt important per entendre l'organització d'altres esdeveniments posteriors,
com per exemple la preparació del viatge a Praga. Potser un punt débil és que la mobilització va
quedar massa limitada al moviment de solidaritat i va faltar consolidar mes la relació i participado
d'altres xarxes; encara que també és veritat que tant el discurs com el repertori d'acció col-lectiva
i la relació amb actors mes institucionals dificultaven la participado de sectors mes 'autónoms'.

De tota manera a la cuitat de Barcelona per exemple, tot i que en un primer moment alguns
Centres Socials Okupats i grups del moviment de solidaritat com el Col-lectiu de Solidaritat amb
la rebel-lió zapatista van dir que no collaborarien en posar taules l'entrada deis col-legis
electorals, a l'últim moment van participar-hi normalment.

Peí que fa ais resultats respecte a l'opinió pública, el fet que es recollissin mes de un milió de
vots a tot l'Estat i que molta gent veiés les taules i les urnes a l'entrada deis col-legis electorals i
s'apropés per a preguntar de que es tractava, ja suposa tot un éxit peí moviment, tant de suport
com per clonar a conéixer les seves reivindicacions. També es pot considerar un resultat
important la creado de TObservatori del Deute Extern vinculat a la Cátedra Unesco de la
Universitat Politécnica de Terrassa, així com la creado d'una comissió de democracia
participativa des de la que després es va treballar en espais de debat com les Jornades de
DEMOS.

També és interessant ressaltar la campanya de denuncia sobre el que havia representat l'ajuda
exterior arrel de l'huracá Mitch -que es va realitzar de l'octubre del 2000 al marc 2001 aprofitant
en Consell Consultiu per Centreamérica celebrat a Madrid al gener 2001. Aquesta Campanya de

10 El grup del 0'7% i mes de Lleida i la Plataforma ADEU
11 La proposta del Jubileu 2000 per ais Paísos Pobres Altament Endeutats (PAAE)
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denuncia va fer un material de sensibilització molt interessant i va aglutinar persones que havien
estat treballant en la comissio de sensibilització de la Consulta (així com nodes locáis), que
després treballarien activament en la comissio de sensibilització de la Campanya contra el Banc
Mundial.

En relació ais rendiments institucionals, aquests no van ser gaire significatius tot i els mílers de
vots aconseguits, ja que aixó no va suposar que es cancellés el deute; si bé sí que sembla que
es va incidir en el marc simbólic de les ¡nstitucions obligant-les a teñir present aquest tema en les
seves agendes. Posteriorment a la celebrado de la consulta, en alguns dístrictes de Barcelona i
en altres poblacions de Catalunya es van aprovar mocions demanant la cancellació del Deute
Extern.

Vist amb certa perspectiva histórica, cal pensar que la Consulta Social per l'Abolició del Deute
Extern és la culminado d'un cicle de mobilitzacions en l'ámbit de la solidaritat internacional que
obre portes a l'extensió del discurs, a la descentraützació d'una xarxa crítica i a la vinculació de
diferents ámbits de mobilització. És un deis capítols imprescindibles per entendre l'ínici d'un nou
cicle de mobilització amb un discurs de crítica global, innovadores formes de mobilització i unes
noves estratégies d'organització.

1.2. MOVIMENT ANTIMILITARISTA I PER LA PAU

1.2.1. Breu apunt historie

Un altre cicle previ a la configurado de la xarxa crítica deis últims anys ha estat el moviment
social al voltant de la pau i rantimilitarisme. Aquest és un deis moviments socials tradicionals,
que va prendre unes característiques especifiques a Catalunya i a la resta de l'estat, grácies a la
campanya de desobediencia civil anomenada "insubmissió" i sostinguda durant mes de deu
anys.

Durant els anys setanta, encara en plena dictadura franquista, va sorgir un moviment de
resistencia al servei militar obligatori (SMO) ¡ peí dret a l'objecció de consciéncia. La mobilització
va teñir un impacte important en una societat que comencava a fer patent la seva oposició al
régim. La campanya d'objecció de consciéncia va teñir cert ressó internacional i, per descomptat,
va patir una forta repressió, que va permetre estrényer llacos amb una extensa xarxa de suport.
Aquesta mobilització va desembocar en el reconeixement de l'objecció de consciéncia a la
Constitució Espanyoía de l'any 1978.

Fins l'any 1984, pero, aquest reconeixement no va teñir una llei específica que en regules la seva
aplicació. La negociació entre el govern socialista i el moviment pacifista va desembocar en una
llei completament contraria al que plantejava el moviment, i molt orientada al cástig de l'objecció
de consciéncia. Aquest va ser el pilar que va promoure la campanya d'insubmissió al servei
militar iniciada l'any 1989.

Entre una i altra cosa, la xarxa pacifista es va tornar a activar l'any 1986 davant la convocatoria
del referéndum de I'OTAN. En aquesta ocasió, qui va portar el pes de la mobilització van ser els
partits i collectius de l'esquerra radical, majoritáriament extraparlamentária (LCR i MCC). La
campanya va generar fortes mobilitzacions arreu de Catalunya i de l'estat, pero tot i que aquí va
guanyar el "no" a I'OTAN, a la resta d'Espanya es va imposar el "sí".
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Durant els anys vuitanta es va anar gestant tota una xarxa d'organitzacions, mes o menys
formáis, que aglutinaven diferents aspectes del treball per la pau i contra el militarisme. Aquesta
xarxa desemboca ais noranta amb un mapa de coMectius molt dens que treballaven l'educació
per la pau (Fundado per la Pau), la despesa militar, el comerc, d'armament (C3A) o, localment, la
desaparició deis complexos militars a diferents llocs de la geografía catalana (Castillejos,
Figueres...), entre d'altres temes.

Com déiem, paraMelament i a partir de l'any 1989, irromp en l'arena política la insubmissió
Davant d'un escenari d'estructura d'oportunitat política com va ser l'aprovació del reglament de la
Prestació Social Substitutória al SMO (la PSS), el moviment antimilitarista va optar per la
desobediencia civil. Aquest reglament no assumia cap de les aportacions que el moviment social
per l'objecció de consciéncia havia plantejat; ans al contrari, confirmava tots els temors del
moviment en fer de la PSS un cástig pels joves que la volien triar.

A partir d'aquí s'enceta l'ámplia campanya d'insubmissió, liderada peí Moviment d'Objecció de
Consciéncia i, mes tard, per moviments afins com el CAMPI o Mili-KK. Al principi amb certa
incertesa per la novetat que suposava ¡'estrategia desobedient, pero una serie d'esdeveniments
van acabar per posar el moviment antimilitarista en un espai de cert protagonisme dins la xarxa
de polítiques publiques referent a les polítiques de defensa.

L'any 1991, amb la Guerra del Golf, es va donar una situació que va legitimar l'estratégia del
moviment davant la impopular incorporado de joves que feien el servei militar ais vaixells de
guerra. I l'any 1996, amb l'entrada en vigor del nou Codi Penal, la societat no va entendre que es
continúes enviant a la presó eis joves insubmisos. Uns anys després, la desaparició del SMO es
va fer realitat, assolint així una fita del moviment antimilitarista que representa un deis rendiments
substantius mes importants deis moviments socials de les ultimes décades.

El moviment antimilitarista va aportar diferents actius a la mobilització social. En primer lloc una
alta capacitat de generar un discurs nou davant el servei militar i la prestació social.
Absolutament ningú pensava, a fináis deis anys vuitanta, que era possible la desaparició de la
mili, pero el plantejament del moviment va ser ciar i contundent, així com original i innovador.

Com és habitual en els moviments socials, el servei militar va servir, en aquest cas, per crear un
aparador molt entenedor per la societat, que connectava amb els mares cognitius existents
contra t'exércit i el servei militar i tenia un alt component simbólic. Pero darrera la crítica a la mili
hi havia tot un discurs contra els exércits cada vegada mes treballat que va ajudar a teixir una
xarxa forta amb la resta de moviments per la pau, obtenir capacitat de discurs constructiu i fer
propostes viables. La connexió entre el discurs de la insubmissió amb el discurs contra les
guerres va suposar adquirir una base teórica i social molt important.

Per altra banda, l'estratégia de desobediencia va ser prou radical per tal que els mitjans de
comunicado se'n fessin un ampli ressó. A mes es tractava d'un posicionament individual i poc
dirigit, de manera que va ser capac d'aglutinar molta gent al seu voltant de diferents tradicions
polítiques (o sense cap tradició política). Cada persona que es declarava insubmisa teixia al seu
voltant una xarxa de suport de cara els judiéis o qualsevol altra mobilització; de manera que a
nivell local es va extendre la mobilització de forma molt descentralitzada. Es calcula que unes
cinquanta mil persones arreu de l'estat i mes de quinze mil a Catalunya van optar per la
insubmissió.
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La importancia que va anar prenent la mobilització va fer que poc a poc molts deis actors de la
xarxa formal de polítiques publiques estiguessin interessats en establir vineles amb el moviment.
Part del moviment antimilitarista va teñir intensos contactes amb partits polítics (alguns d'ells en
funcions de govern, com IC, ERC i, en un sentit mes confrontatiu, CiU), amb l'estament judicial
(Jueces para ¡a Democracia o la Unión de Fiscales Progresistas), amb síndicats (com CC.OO.) o
amb universitats (entre les quals destaca la UAB). Alguns d'aquests contactes van ser
especialment rendibles a nivell polític.

La insubmissió també va estar molt present en el teixít social establert formalment (ámbits
veínals a nivell local, d'ONG o en l'associacionisme juvenil com el CJB o algunes federacions
escoltes), i es va crear una xarxa d'advocats favorables a la insubmissió que després han estat
molt importants en la lluita judicial de la xarxa crítica (com el DALP, el CoHectiu Ronda o el
CoHectiu Llúria).

En resum, el moviment antimilitarista va seguir una lógica descentralitzada i poc planificada, pero
poc a poc les peces van anar encaixant per establir un precedent en la societat espanyola i
catalana de rendiments importants en Parena política. Aquesta mobilització va deixar una xarxa
latent que es va activar l'any 2000 arran de la celebració de la desfilada militar a Barcelona. Des
d'aleshores sembla que el moviment hagi mort d'éxit, pero mai es sap quan es pot activar de
nou.

1.2.2. La culminado d'un cicle, la desfilada militar a Barcelona

Amb la retirada de I'SMO i la conseqüent pérdua de forca de Pestratégia d'insubmissió, les
dificultáis per mobilitzar la poblado contra les "guerres humanitáries" de Bosnia o Kosovo, i la
victoria per majoria absoluta del PP a les eleccions de marc de 2000; el desánim amenacava
seriosament els diversos col-lectius del moviment antimilitarista. Pero, el mes d'abril de 2000, per
sorpresa, s'obre en Pescenari del moviment antimilitarista una molt bona oportunitat política que
no es deixará escapar. El Ministeri de Defensa anunciava que en ocasió del Dia de les Forces
Armades (27 de maig) es realitzaria a Barcelona una desfilada militar.

En molts pocs dies, diverses ONG de pau i drets humans (amb Justicia i Pau com a aglutinador)
van organitzar una primera reunió per valorar la noticia, mentre que la Plataforma Aturem la
Guerra acordava llengar una campanya contra la celebració de la desfilada. Ambdues
dinámiques van confluir rápidament i es crea la "Plataforma Unitaria per la Pau: diguem no a la
desfilada militar", que arribará a aglutinar al final del procés de mobilització mes de 200 entitats,
de tradicions molt variades: des de col-lectius alternatius a sindicats; associacions de veíns,
d'educació i lleure, i estudiantil, ONGs, fundacions, moviments de solidaritat; partits polítics
parlamentan^ i extraparlamentaris, joventuts de partits i fins i tot, des de fora, recolzament
d'institucions com Consells Comarcáis, Dtputacions o Ajuntaments

Al mateix temps, altres col-lectius, que no es sentien prou cómodes a la Plataforma peí perfil
excessivament institucional d'alguns grups participants, van crear la Coordinadora contra
POcupació Militar, amb una forta presencia de Pámbit independentista radical, que realitzá
accions própies pero es va sumar també a gran part de les propostes de la Plataforma.

El 17 de maig, després de diverses i multitudináries reunions de la Plataforma al Centre de
Treball i Documentació, situat al barri de Gracia de Barcelona, es va fer públie a través d'una
roda de premsa el Manifest de la Plataforma, on s'exposaven els motius de la campanya i
s'anunciaven les accions unitáries, entre les que destacaven la convocatoria de manifestació peí
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dia 20, l'Acampada Popular a partir del dia 23 amb la intenció d'evitar la desfilada i el Festival per
la Pau, convocat peí mateix dia de la desfilada. Sota el lema "Cap exercit defensa la Pau: no a la
desfilada militar a Barcelona", s'iniciá una campanya breu pero molt intensa del moviment
antimilitarista cátala.

Per altra banda, d'entre les activitats própies de la Coordinadora contra l'ocupació militar,
destacaven el cercavila del dia 26, i l'esmorzar popular i posterior manifestació contra la
desfilada del mateix dia 27, que va aglutinar unes 3.000 persones i va ser dissolta amb
contundents cárregues policials. Molts mes col-lectius van convocar centenars d'actes contra la
desfilada a tot el territori cátala, que posaven de manifest l'amplitud de la mobilització.

El moviment va aconseguir crear al seu voltant una xarxa d'acció col-lectiva crítica extensa i molt
diversa, al voltant de l'objectiu de protestar contra la desfilada. Els mares interpretatius
dominants en la societat catalana encaixaven perfectament, en aquest cas, amb Pestratégia de la
Plataforma. En primer lloc, la poca vinculado de la societat catalana amb l'exércit per raons
históriques, entre les quals destaca el record recent del cop del 1936 i la dictadura franquista.
D'altra banda, encara que en no és l'eix principal del discurs de la Plataforma, la mobilització
desperta amplíes simpaties entre les diverses famílies del nacionalisme cátala per raons obvies.

Des d'un primer moment, es va fer evident la capacitat de la Plataforma per generar, amb la seva
oposició radical a la Desfilada, divisions profundes entre les elits polítiques i les instáncies de
poder. Només el Govem Espanyol i el PP recolzaven sense embuts la desfilada, mentre que en
el PSC-PSOE, malgrat es demanava respecte institucional per Texércit democrátic", existien
punts de vista dissidents des de les joventuts del partit i des de la plataforma Ciutadans peí
Canvi. D'altra banda, és particularment incómoda la postura de CiU i del govern de la
Generalitat, que protocolláriament estava obligat a recolzar l'acte, pero que d'altra banda
comptava amb la presencia de les joventuts de CDC (les JNC) integrades a la Plataforma i amb
el descontent de la seva base electoral mes nacionalista. Fins i tot Consells Comarcáis i
Diputacions (com la Lleida), controlades per la coalició nacionalista, van mostrar en declaracions
publiques el seu rebuig a la celebrado de l'acte.

La mobilització ja va teñir impactes substantius previs a la celebració de l'acte. En primer lloc,
l'itinerari, que tenia previst travessar Barcelona per la Diagonal va canviar de lloc davant
l'amenaca de l'acampada i el creixent malestar de la societat civil catalana, i es va traslladar la
petita avinguda Rius i Taulet, a Montjuíc. A mes, els mes de 10.000 efectius militars que havien
de desfilares van veure reduits a un miler, sense material de guerra pesat, ni espectacle aeri.

La mobilització contra la Desfilada va assolir un éxit espectacular: desenes de milers de
persones es van manifestar la setmana anterior en contra de la seva celebració, mentre que el
dia de la Desfilada, mes de 50.000 persones van assistir al Festival per la Pau convocat per la
Plataforma. Ni punt de comparado amb les menys de 10.000 persones que va aglutinar la
desfilada governamental. Peí que fa a l'acampada, que era l'acció amb mes risc i amb una
estrategia mes contundent; va aconseguir reunir unes 130 tendes a la rotonda de la Placa
Espanya al llarg deis 4 dies de durada, i es van realitzar assemblees de centenars de persones.
El brutal desallotjament policial la matinada del dia de la Desfilada, no va poder evitar el fet que
durant aquella setmana esdevingués un exemple d'acció directa no-violenta contra els exércits.

Els rendiments simbólics de la campanya son indiscutibles: es difon el missatge antimilitarista,
que centra el debat mediátic i polític del mes de maig i s'organitza una mobilització de masses al
voltant de l'eix pau-militarisme.
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Peí que fa ais rendiments institucionals i substantius, destaquen, sobre multitud de declaracions
de rebuig al militarisme d'institucions locáis, dos textos deis Parlaments autonómic i estatal:

- Peí que fa al Parlament de Catalunya, la proposta d'ICV en forma de proposició no de
llei és aprovada el dia 24 de maig. El Parlament es posiciona en favor de la pau i contra
la guerra com a mitjá de resolució de conflictes, al mateix temps que insta al Govern de
la Generalitat a promoure la pau mitjancant iniciatives própies i de recolzament a
governs locáis i entitats cíviques en foment de la cultura de pau.

- El Congrés de Diputats, aprova el dia 30 de maig una altra proposició no de Llei que
restringeix el dia de les Forces Armades, a activitats de promocló de l'exércit, com
jornades de portes obertes o exposicions, pero exclou la celebració de cap Desfilada en
aquella data.

Finalment, els rendiments interns son encara difícils d'avaluar. No es pot dir que després
d'aquesta intensa campanya, el moviment hagués experimentat un fort creixement, pero si que
va suposar la incorporació de sectors joves que no havien pogut participar de l'estratégia
d'insubmissió.

Per exemple destaca la Campanya contra la Investigació Militar, que s'está portant a terme a
totes les universitats catalanes per part de gent jove. D'altra banda, 1'experiéncia de la campanya
contra la Desfilada, igual que la de la Consulta Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern, son
una mostra del fort teixit social cátala, i de la capacitat deis moviments alternatius de penetrar
amb el seu discurs, coordinar-se i elaborar estratégies emmarcadores tendents a l'éxit de la
mobilització.

La campanya contra la desfilada militar va ser un deis primers assaigs de la coordinació entre
moviments socials amb certa radicalitat i espais de participado molt formáis per una mobilització
conjunta. Aixó va ser possible grácies al treball previ de mes de vint anys de teixir espais de
coordinado en el sí de la xarxa antimilitarista i per la pau. Tanmateix, aquesta coordinació, igual
que en les successives mobilitzacions, ha estat produint certes tensions entre un espai de
tendéncies autónomes i un altre espai d'organitzacions molt mes formáis. De moment sembla
que aquesta és la naturalesa de les relacions establertes, i, tot i les diferencies, tampoc ha estat
produint mals resultáis.

1.3. EL CICLE DEL MOVIMENT PER L'OKUPACIÓ A CATALUNYA (1984-2002)

Tot i no haver generat espais unitaris realment potents, l'okupació ha estat, durant els cinc últims
anys, un marc que ha generat un interessant discurs simbólic i una via oberta d'incorporació de
gent jove ais moviments polítics alternatius. És per aixó que pensem que cal donar-li una
importancia cabdal en la conformado d'aquesta nova onada de mobilització.

L'evolució de l'okupació des de 1984 fins a l'actualitat és caracteritza per una dinámica de canvi.
La críminalització de l'okupació en el Nou Codi Penal, que entra en vigor el 1996, marca la
separació de la historia del moviment, en dues clares etapes i 1'inici d'una expansió considerable.
Segons la Comissió d'Estudi sobre el Moviment Okupa de la Secretaria General de la Joventut
de la Generalitat de Catalunya, el 1998, es calcula que al Principal hi ha unes 150 cases
okupades (abans del 96 no arribaven a les 40), concentrades majoritáriament a Barcelona ciutat,
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on d'altra banda, segons dades de I'INE de 1997 existeixen mes de 70.000 edificis que no
s'utilitzen, molts d'ells abandonats.

L'okupació es pot entendre com a estrategia de lluita social per a dur a terme un projecte
transformador que respon a una ideología concreta i préviament definida. Una altra visió
correspondria a l'okupació com a mitjá per dur a terme projectes d'experimentació personal i
col-lectiva, seguint pautes de comportament alternatives, sota una lógica d'insubmissió
quotidiana entre els integrants del collectiu i sense un projecte alternatiu concret de societat
Evidentment aqüestes dues categories teóriques no son taxatives, sino que responen ais dos
extrems del continuum on es situarien les diverses experiéncies.

1.3.1 Primera Etapa: 1984-1996. Naixement, obertura i consolidado del moviment

Malgrat que hem decidit agrupar en una sola etapa tot el període previ a l'entrada en vigor del
Nou Codi Penal, dins aquests primers 12 anys d'okupació a Catalunya podem trabar alguns
elements de canvi o punts d'inflexió, com la major obertura del moviment a partir de 1992, amb
l'entrada en l'escenari okupa de plantejaments mes globals i oberts que en les primeres
okupacions, derivats de la incidencia del moviment estudiantil i de l'antimilitarista, entre d'altres.
A Catalunya, la primera okupació es pradueix al barrí de Gracia, el 1984, i té com a referent el
movíment squatter, amb una estética i ideología punk. Es tracta, en definitiva, ¿'"okiipapisos"
amb plantejaments polítics radicáis. És en aquest barrí on es generalitzen les okupacions com a
forma d'accedir a un habitatge, pero també amb intents de fer centres socials. En aquest context,
sorgeix el primer embrió de l'Assemblea d'Okupes de Barcelona, que servirá per coordinar
sobretot les cases de Gracia i el Guinardó, i que tindrá certa continuítat entre 1989 i 1992.

El primer element de canvi es produeix precisament el 1992, on les lluites anti-jocs olímpics,
desemboquen en una denuncia contundent de l'especulació immobiliária mitjangant les
okupacions de Murtra, Poblé Nou i el Casal Popular del Guinardó. La vinculado del moviment
universitari d'esquerra radical amb l'okupació s'iniciá amb La Garnatxa, que desembocará en
Tactual Centre Social Autogestionat Hamsa, al barri de Sants. Altres punts de contacte amb
Tentorn universitari serán el Collectiu de solidaritat amb al rebel-lió zapatista i les campanyes
contra I'FMI i contra l'Europa del Capital. Es pot dir que ais anys 94-95 es consoliden els vineles
entre "moviment okupa" i moviment estudiantil radical. Paral-lelament, es produeix, a través del
CAMPI (moviment per la insubmissió total), una "sortida de les cases" i una voluntat de treballar
en altres camps, com l'antimilitarisme, que transcendeixen restricta okupació i el seu entorn mes
tancat.

Els principáis rendiments que obté el moviment en aquesta primera etapa, son básicament de
carácter intern i simbólic, peí que fa a consolidació, articulado i generació de xarxes amb altres
moviments socials alternatius o radicáis, per una banda, i per l'altra, certa difusió d'un discurs
que es pot emmarcar fácilment en els mares dominants, la rehabilitado d'espais abandonats per
a un ús social o d'habitatge i la lluita contra l'especulació immobiliária. D'altra banda,
l'experimentació de formes de vida contraculturals, doten al moviment d'un fort component
identitari.

La resposta deis poders públics arriba en forma de criminalització a través de l'article 245.2 del
Nou Codi Penal, que penalitza l'okupació pacífica d'immobles, i de l'inici de l'espiral de
desallotjaments que l'entrada en vigor del Nou Codi Penal empara. D'aquesta manera un fet que
amb anterioritat corresponia a la jurisprudencia Civil, com acte il-legal, correspon ara a la Penal, i
es tipificat com a delicte. El sistema judicial i policial no necessita esperar la denuncia d'un
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propietari, sino que fins i tot pot actuar d'ofici, ordenant i executant desallotjaments. L'estratégia
de repressió radical del moviment per part de les institucions, suposará, pero, la revitalització i
rotund creixement d'aquest i de la xarxa crítica de suport a l'okupació.

1.3.2. Segona Etapa. Repressió, creixement i entrada a l'agenda mediática i política

Aquesta darrera etapa dibuixa l'escenari en el qual ens trobem a l'actualitat, amb unes
Estructures d'Oportunitat Política (EOP) tancades per tal de rebre els inputs del moviment, i una
resposta básicament repressiva peí que fa ais outputs. El moviment reacciona radicalitzant la
seva estrategia d'enfrontament i incrementant la seva presencia pública i la seva xarxa de
solidaritats. Ens trobem probablement amb els inicis de la conformació d'una xarxa crítica al
voltant del moviment, a la qual se li nega pero de pie l'entrada en la xarxa de polítiques
publiques.

Malgrat es succeeixen els actes i manifestacions en solidaritat amb els i les okupes del Cinema
Princesa, centre social emblemátic del moviment, i es tiren endavant recursos judicials contra
l'ordre de desallotjament, el 28 d'octubre de 1996 es produirá l'esdeveniment que segons tots els
entrevistáis desencadena Centrada definitiva de la temática okupa en l'Agenda Pública. Un
impressionant dispositiu policial assalta el cinema okupat a les sis del matí. i aconsegueix
desallotjar-lo després de dues hores i mitja d'enfrontaments. Ais voltant es concentren unes 200
persones, entre elles, el parlamentan per IC {Iniciativa per Catalunya) Ignasi Riera que demana
la dimissió de la Delegada del Govern a Catalunya. L'actuació de la policía fou criticada per
l'Assocíació de Veíns del Case Antic, l'Associació de Comerciants de La Ribera i tots els partits
polítics excepte el PP (Partit Popular). A les vuit de la nit es produeix una manifestació de
protesta, d'unes dues mil persones, per reclamar la llibertat deis detinguts/des del matí i en
contra de l'actuació policial. En passar per la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana,
comencen violents enfrontaments entre manifestants i forces de l'ordre, que es reprodueixen fins
altes hores de la nit pels carrers adjacents. La jornada acaba amb set detinguts mes i diversos
ferits. L'11 de gener de 1997, sis deis detinguts arran de la manifestació contra el desallotjament
del Cinema son condemnats a penes de vuit anys de presó i 56 retencíons de cap de setmana.

La manifestado mes massiva de suport a l'okupació es produeix 28 de febrer de 1997, a la nit,
quan cinc mil persones recorren el centre de Barcelona per acabar al barrí de Sants en una
concentració davant el Centre Autogestionat Hamsa que tenia ordre de desallotjament peí dia
següent. La manifestació, fa tirar enrera, un cop mes, ais propietaris de la fábrica okupada.

En aquest context de forta repressió i creixement de les símpaties vers el moviment, cal entendre
els fets del 15 de marc de 1997, quan es celebra un concert multitudinari al Born en suport al
moviment. La xifra d'assistents supera les 10.000 persones, i la coHaboració de la FAVB es
decisiva per la cessió del recinte per part de l'Ajuntament.

La dinámica encetada peí desallotjament del Cinema Princesa, fa viure al moviment la seva
millor etapa a Catalunya, i durant els anys 1996, 1997 i 1998, l'Assemblea d'okupes de
Barcelona es reuneix regularment, esdevenint un mecanisme de coordinació important pels
moviments alternatius de la ciutat. Els anys 1999 i 2000, l'Assemblea d'Okupes de Barcelona
deixa de reunir-se de manera sistemática, degut a la forta repressió (450 detinguts i 50
desallotjaments entre 1998 i 2000) i a un cert relleu generacional que planteja estratégies molt
mes localistes. En tot cas, i arrel de ['estrategia criminalitzadora del Govern i els mitjans de
comunicado vers el moviment, l'Assemblea d'Okupes torna a reunir-se en l'actualitat amb aquest
paper coordinador.
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En els anys 1999 i 2000, les mobilitzacions del moviment per l'okupació continuaren, malgrat que
sembla que l'efecte Cinema Princesa, es comenga a esmorteir en els mitjans de comunicado,
que solen parlar del moviment okupa per vincular-lo amb fets de violencia al carrer, com els del
12 d'octubre de 1999, o directament amb el comando Barcelona d1 ETA. En canvi, la xarxa de
suport al moviment per l'okupació continua consolidada, i ha realitzat accions prou significatives,
al temps que s'ha obert a altres actors socials, com el moviment veinal o el moviment
antiglobalització. ll-lustrarem aquest fet amb tres exemples ben diferents.

En primer lloc, com a exemple de protesta contra els desallotjaments, la manifestació del 23 de
Gener de 1999, que també és contra el PERI, i recorre el barrí del Raval, acabant amb
l'Okupació de el num 43/45 de Ronda de Sant Pau, antiga seu informática deis Jocs del 92,
actualment en desús. S'organitzen unes Jornades de Denuncia, contra la criminalització del
moviment okupa i la repressió policial, que acaben amb un violent desallotjament policial i
posterior tapiat de l'edifici.

En segon lloc, i peí seu éxit de convocatoria i animació, cal destacar també la Manifestació
contra l'especulació ¡mmobiliária, que el 15 d'abril de 2000, mobilitzá unes 4.000 persones que
realitzaren muráis, performances i accions diverses en les seus de les principáis entitats
especuladores de la ciutat.

En tercer lloc, l'experiéncia del Centre Social Okupat de Torreblanca, a Sant Cugat, okupat el
marc de 1999, i que per la seva morfología obrirá el moviment a altres sectors com I'XCADE, el
moviment estudiantil i el mateix moviment antiglobalització. Com ja en parlarem al relat
cronológic de la historia del moviment, només avancar que el desenlia? del procés de
Torreblanca no va ser molt rentable per al moviment, en introduir el fals debat "okupes bons" (els
que negocien) "okupes dolents" (els que no negocien). De la historia de Torreblanca, cal reteñir
peí seu ressó mediátic, l'intent de desallotjament de l'estiu de l'any 2000. El desallotjament no va
reeixir, és mes, els i les okupes van resistir de forma pacífica i imaginativa, donant una imatge
simpática i combativa a l'opinió pública.

1.3.3. Análisi d'altres actors de la xarxa en relació al moviment

Peí que fa a les relacíons amb els partits polítics existeix entre els/les okupes un acord de no
treballar-hi, degut tant a les fortes díscrepáncies formáis, com el rebuig deis interessos partidistes
i electoralistes que la seva dinámica de funcionament comporta. En tot cas, s'accepta la
col-laboració de persones concretes afins a partits de l'ámbit de l'esquerra, sempre que la seva
participado sigui a títol individual. Així h¡ ha hagut contactes amb diputats d'IC i d'ERC {Esquerra
Republicana de Catalunya), entre els que destaquen el decidit posicionament d'lgnasi Riera en
favor deis okupes del cinema Princesa, o la tasca parlamentaria realitzada peí diputat del PCC
(Partit deis Comunistes de Catalunya), Fidel Lora12 amb la presentació d'una proposició no de llei
en favor de l'okupació. La recollida de signatures de polítics coneguts arran de les darreres
campanyes de criminalització del moviment per l'okupació, com la de l'octubre de 1999 o la de
l'any 2001 intentant vincular el moviment amb ETA, son també bons exemples de la
"col-laboració" que es demana de parí del moviment ais polítics. Segons un deis okupes
entrevistáis, només "es van a buscar ais partits quan ni ha fortes campanyes repressives i
criminalitzadores."

12 Fidel Lora, membre del PCC, va ser diputat en la legislatura 1995-1999, primer per IC i després peí
Grup Mixt, en produir-se el trencament de la coalició que va desembocar en la creado d'Esquerra Unida i
Alternativa (EuiA).
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La capacitat amb que el moviment per l'okupació ha fet evidenciar les mancances que els joves
pateixen en la societat actual i l'originalitat amb la qual ha aconseguit entrar en l'arena política és
un serios avís ais partits de l'esquerra que no han sabut canalitzar aquest potencial de protesta.
Com a partits d'esquerra, les reivindicacions del moviment per l'okupació son acceptades i
recollides en els seus programes i propostes parlamentáries, pero alhora, el fort contingut
deslegitimador del discurs formal democrátic que el moviment per l'okupació porta implícit, els
sitúa en una posició incómoda.

El moviment vernal, en canvi, s'acosta i s'alia, amb molts matisos propis de la seva
heterogeneitat, al moviment per l'okupació, generant sovint situacions que faciliten la
configurado d'una xarxa crítica. En general, davant fes mobilitzacions del moviment per
l'okupació, el moviment vernal s'ha posicionat de forma ambigua. Per una banda es dona un
suport genéric, no exempt de paternalisme, al moviment, pero per l'altra es recolza sovint la línia
política de l'Ajuntament de Barcelona, amb totes les conseqüéncies que comporta com
l'acceptació de l'especulació o les dificultáis per accedir a l'habitatge de la majoria deis joves.
D'altra banda, la mobilització de carácter reivindicatiu del moviment veínal i el seu grau de
conflictivitat han baixat els darrers anys, la qual cosa incideix en el fet que les associacions de
veíns es tirin sovint enrera quan des del moviment se'ls exigeix donar suport en aquells aspectes
mes concrets i mes crítics amb Ystatu quo que el fet d'okupar porta implícit.

Els esdeveniments que es van viure en relació amb les dues Associacions de Veíns del Case
Antic davant del desallotjament del cinema Princesa durant els anys 96 i 97 proven que la
resposta del moviment veínal és contradictoria. L'Associació de Veíns del Case antic critica
l'actuació policial pero també l'okupació mateixa, mentre que la Coordinadora de Veíns del Case
Antic es solidaritzá totalment amb els/les okupes i establí una fluida collaboració que es
cristal-litzá en la Festa del Born, quan van aconseguir a través de les seves sigles i sota la seva
responsabititat el permís municipal.

Tot aixó ens fa pensar que la FAVB ha realitzat un paper de pont entre l'Assemblea d'Okupes i
les institucions. La FAVB és un del primers en reconéixer la legitimitat de la protesta okupa, i a
l'Assemblea d'Okupes com a actor i interlocutor, i el primer que es preocupa per obrir vies de
solució del fenomen okupa. La FAVB ha recolzat la lluita okupa, traduint-la en una lluita mes
formal, orientada a influir a 1'administració demanant habitatges públics, lloguers mes baixos o
penalització de les finques desocupades. Seguint amb la trajectória habitual, els seus parámetres
d'actuació es mouen dintre el marc institucional, cosa que ha permés obrir un procés de diáleg
entre l'administració i els okupes.

Dos exemples clars son la presentado el 21 de marc, de 1997 per parí de la FAVB d'un
document en contra de la penalització de l'okupació i un llistat de mes de cent entitats que
recolzen ais okupes, davant la Delegada del govern a Catalunya, Julia García Valdecasas, i les
mobilitzacions en suport ais detinguts del 12 d'octubre de 1999.

Aquesta darrera mobilització, va generar el moment mes crític en la relació entre okupes i
moviment veínal, pero malgrat l'esforg criminalitzador deis mitjans de comunicació i els poders
públics, l'associació de veíns del barri de Sants, que fou el mes afectat pels fets del 12 d'octubre
(cárregues policials, destrosses diverses al barri per part deis manifestants, 26 detinguts, etc.),
va mostrar el seu suport inequivoc al moviment, amb el qual s'ha coordínat en la mobilització
antifeixista del 12 d'octubre de 2000.

28



En els darrers dos anys (2001 i 2002) i a iniciativa del moviment per l'okupació, s'estan generant
diverses experiéncies d'assemblees de barri, que enforteixen vineles entre els moviments okupa i
vetnal. És encara aviat per valorar la capacitat d'aquestes. experiéncies de generació de
contrapoders, entre les quals destaquen les deis barris barcelonins Sant Andreu i Sants. Aquesta
darrera, sense dubte la mes consolidada, agrupa básicament el moviment juvenil radica! del barri
i altres entitats antisexistes, ecologistes i cooperatives de trebailadors amb el moviment vei'nal i
altres entitats del barri de caire mes institucional.

De moment és encara massa aviat per avaluar l'ampliació de l'assemblea de cara a les xarxes
critiques de Sants, pero sembla un intent coherent de portar a la práctica la teoría de
l'autorganització de la societat civil i la generació de contrapoders. Es poden apuntar a priori
algunes dificultáis, com les diferencies generacionals entre el moviment veinal i els moviments
juvenils del barri, que tot sovint es tradueixen en maneres diferents de treballar. En tot cas,
sembla que tant des del "moviment okupa" com des del Centre Social de Sants (l'associació de
veíns majoritária), la voluntat política de coordinar les seves lluites, demandes i reivindícacions a
nivell de barri és forga evident.

Un altre actor que cal teñir en compte és el del món de la justicia. Advocats, fiscals i jutges,
juguen un paper important en la relació entre el moviment per l'okupació i les polítiques
publiques.

La tasca que s'está fent, tant des de determináis despatxos com des del mateix Col-legi
d'Advocats de Barcelona, a favor de la despenalització de l'okupació pacífica d'immobles, aixi
com el fet que molts cops, siguin els mateixos advocats els que assumeixen la interlocució entre
el moviment i els poders públics, ens sembla prou rellevant. Des del punt de vista jurídic, els i les
advocats/des del moviment per l'okupació han plantejat tres tipus d'estratégia per tal d'afrontar
les conseqüéncies de l'aprovació del nou Codi Penal. En primer lloc el recurs
d'inconstitucionaütat de rarticle en qüestió, motivat en una serie de principis legáis, i per altra
banda, s'argumenta que l'okupació no lesiona el dret a la propietat en sí mateix, ja que l'únic que
fa és, en exercici del dret a l'habitatge. En segon lloc, si s'accepta la constitucionalitat de rarticle
245, només es pot interpretar com a penalitzador de les okupacions violentes, seguint el principi
d'afavorir l'inculpat aplicant la mínima condemna possible. Per últim es contempla una tercera
estrategia menys judicial i mes participativa: \'autoincuípació. Si davant cl'una acusació
d'usurpació sobre una persona, s'autoinculpen 100 persones mes, es posen en evidencia la
manca d'instruments del sistema judicial

Finalment, cal destacar el paper del Col-legi d'advocats a nivell públie, sumant-se en diverses
ocasions a les campanyes antirepressives o anticrimínalitzadores del moviment, així com la seva
participado activa en la Comissió del Parlament per tal de consensuar amb les diverses forces
polítiques vies legáis cap a la despenalització. Dintre del món deis advocats, cal destacar la
tasca feta en aquest sentit per dos gabinets, el DALP (Despatx d'Advocats Laboralistes
Populars) i el Collectiu Lairet.

És cert que el moviment per l'okupació ha estat present en la dimensió simbólica de la societat a
través de les seves trobades amb la policía i els jutjats. Últimament hi ha hagut alguns intents per
tal que els mitjans de comunicació reflectissin altres cares mes quotidianes d'aquesta estrategia
política o, fins i tot, d'aquesta manera de viure. El que sembla cert és que el moviment per
l'okupació ha estat un punt de referencia per la xarxa critica; pels seus discursos, per les seves
estratégies i peí fet de ser un espai iniciador de moltes persones en la militáncia o l'activisme
polític.
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De totes maneres val a dir que s'ha criticat sovint certa actitud tancada per part del moviment
amb alguns ámbits de l'arena política, fins i tot dins de la mateixa xarxa crítica. El moviment per
l'okupació ha provat de mantenir tal puresa en la radicaütat que ha generat algunes
incomprensions per part de persones i grups que, en tot cas, mai han deixat de donar-hi suport.
Aquesta actitud es genera, segurament, a causa de la repressió indiscriminada que ha sofert el
moviment, i la soledat que en molts moments s'han trobat en algunes cases okupades o en
algunes de les seves mobilitzacions davant la impunitat policial.

És curios com la punta de llanca deis moviments socials a la Catalunya de fináis deis noranta,
que necessáriament es traba immersa en aquesta nova onada de mobilització, manté una relació
amb grans alts i baixos amb la xarxa crítica emergent, básicament per l'heterogenei'tat que té
aquesta xarxa i la dificultat, o la manca d'interés per part del moviment per l'okupació de tendir
ponts amb altres espais i refermar-ne les relacions.

1. 4. ALTRES XARXES CRITIQUES A CATALUNYA

Per explicar els orígens d'aquest nou cicle de mobilització de la xarxa crítica, ens hem centrat
fins ara en tres ámbits concrets i els seus respectius processos. Cadascun d'aquest cicles de
protesta han estat destacats en diverses de les entrevistes realitzades en el treball de camp, i és
per aixó que les hem volgut recollir com a precedents fonamentals del mal anomenat moviment
antiglobalització a Catalunya.

En qualsevol cas, h¡ ha d'altres ámbits de !a xarxa crítica que també han seguit el seu cicle de
mobilització durant la década deis noranta, que teñen una importancia prou significativa en la
nova configurado de la xarxa i que, sense ánim de ser exhaustius, creiem que val la pena
esmentar. Si bé no es tracta d'ámbits que hagin generat massa espais de confluencia entre
diferents moviments temátics o sectorials, sí que en la seva lógica interna han seguit un procés
que els ha permés confluir en aquest nou cicle de mobilització.

Provarem de veure, ara, tres moviments (sindical, veínal i ecologista) amb una mica mes de
detall. Al nostre parer, aquest son ámbits que ens poden ajudar una mica mes a entendre el
perqué del sorgiment d'un nou cicle de mobilització, i és que la tradició histórica de tres
moviments com aquests els sitúa en punts clau per la seva capacitat de generar xarxa. Insistim
que només intentem donar certes pinzellades que ens ajudin a comprendre l'objecte real del
nostre estudi (la xarxa crítica global), no pretenem fer un repás exhaustiu peí qual hi ha gent
molt mes informada i qualificada que nosaltres.

1.4.1. Els sindicats, entre el pactisme i la ruptura

Parlar de sindicats a Catalunya significa parlar de dos móns realment diferents. Per un costat hi
ha els dos sindicats majoritaris, reconeguts en les taules de negociació institucíonals com a
agents socials, financats en gran part peí diner públic i, per tant, amb un marcat grau de
responsabilitat en els espais de poder. Comissions Obreres (CCOO) i la Unió general de
treballadors (UGT) son els sindicats per excel-léncia, en els quals hi ha fortes lluites de poder
internes i mantenen cert monopoli en l'accés ais mitjans de comunicado.
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Per altra banda, deixant a part ¡mportants moviments sindicáis de caire sectorial (alió que podem
anomenar "sindicats groes"), hi ha tot un ventall molt ampli d'organitzacions sindicáis que han
estat treballant des d'una visió molt mes crítica el tema deis drets laboráis i la configurado del
mercat de treball.

Els sindicats majoritaris, molt institucionalitzats, han estat pactant durant els últims quinze anys
reformes legislatives amb eis diferents governs de l'estat espanyol i Torganització patronal.
Aquests pactes han hipotecat de manera quasi irreversible els drets de la població treballadora,
aturada i el sistema de pensions, sense que aixó hagi significat un aveng en la millora qualitativa
del mercat. L'augment de la flexibilitat laboral (amb les empreses de treball temporal com a
exemple significatiu), la facilitat en Tacomiadament, l'augment de la sinistralitat laboral, la baixada
de les pensions, el manteniment deis índexs d'atur i la pérdua de drets de la gent que es traba
desocupada o la discriminació de genere en el mercat laboral son exemples del retrocés que ha
significat aquesta estrategia per part deis dos sindicats majoritaris.

Mentrestant, pero, val a dir que s'han convocat quatre vagues generáis amb ressons diferents a
cadascuna d'elles. La mes sonada va ser la del 14 de desembre de l'any 1988, amb el PSOE al
govern, que va significar, potser, l'inici de la davallada de la confianca per part de la població
assalariada en el govern socialista. De la vaga del 2002 en parlem amb mes detall unes pagines
mes endavant. Aixó sí, en cap moment eís dos sindicats majoritaris han intentat compartir espais
comuns de mobilització o convocatoria en aqüestes vagues generáis, guardant-se el ressó
mediátic i els rendiments polítics en exclusiva.

També s'ha donat la creado de xarxes europees de sindicats majoritaris. La mes important és la
CES, que en defensa d'una "carta de drets socials", inicia a Nica un seguit de mobilitzacions que
teñen continuítat actualment. Aquest tipus de mobilitzacions es fan paral-lelament a les
mobilitzacions de la xarxa mes informal, malgrat els punts de trobada entre una i altra continúen
sent escassos.

Per la seva banda, el grup de sindicats minoritaris ha provat de mantenir cert discurs contrari al
pactisme deis sindicats majoritaris. Les mobiíitzacions contra la precarietat laboral, les ETT, la
retallada de drets per persones aturades i un llarg etcétera han estat presents en una mena de
crit en el desert. Pensem que hi ha dos processos importants que teñen a veure en la
configurado posterior de la xarxa crítica global. Per un costat el progressiu enfortiment de la CGT
com a hereus de la tradició sindical llibertária de la histórica CNT, que donades les lluites
internes no és capac de mantenir un espai sindical llibertari fort. En canvi la CGT comenca a
aglutinar aquesta altra manera de fer sindicalisme i es va guanyant un espai en la xarxa crítica
gens menyspreable.

Per altra banda es donen processos de coordinado entre sindicats minoritaris que donen com a
resultat algunes plataformes que es fan fortes en alguns sectors laboráis claus, com
l'administrado pública o l'ensenyament. Una d'elles és la IAC, que és capac de generar un espai
sindical nou i diferent pero que mai acaba d'arrencar aquest discurs simbólic que li doni
protagonisme. Tanmateix, la seva presencia en les diferents manifestacions de la xarxa critica
global será sempre benvinguda.

Finalment, pero amb molta menor forca, la Intersíndical CSC, que agrupa a petits sindicats de
l'esquerra independentista i també té presencia en les lluites contra la globalització, col-laborant
amb organitzacions polítiques afins, com Maulets o Endavant.
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Una de les experiéncies interessants d'aquest espais sindicáis minoritaris és la campanya per les
35 hores (emmirallats amb el procés francés), que després de molt temps i amb un alt grau de
reticéncies históriques, aconsegueix coordinar gent de mes de deu organitzacions diferents per
assolir aquest objectiu. També és interessant la participado en els Euromarxes (de les que
parlem mes endavant) o el tímid suport ais moviments d'aturats que es donen a molts paisos
d'Europa durant e!s anys noranta. Val a dir que el món sindical ha estat sempre present en els
espais de mobiJització conjunta (significatívament les mobilitzacions a favor de la immigració),
amb mes o menys participado, pero sempre amb presencia. Finalment, i sense entrar-hi en
profunditat perqué ja en parlarem mes endavant, cal destacar la creació d'un marc ¡ncipient de
l'esquerra sindical, al caliu de les mobilitzacions "antiglobalització" de 2001 i 2002. Estem parlant
de l'Assemblea de Treballadors Contra la Globalització, que conta amb afiliats del sector crític de
CCOO, la IAC i CGT.

1.4.2. El moviment vernal, una visió ciutadana

Si abans déiem que el moviment sindical té diferents expressions, el calidoscopi del moviment
veínal és quasi impossible de descriure amb l'espai que hi volem destinar. És ben conegut el
procés que va seguir el moviment veínai durant la transido. Molts deis quadres dirigents van
passar a formar parí deis equips polítics dins els mateíxos ajuntaments, deixant les associacions
de ve'íns sense la forca que havien demostrat durant els últims anys del franquisme i els primers
anys de la transido.

Aquest panorama no va variar massa ais anys vuitanta, on aqüestes associacions, tot i teñir un
paper formal establert d'interlocutors de Tadministració local, en molt poques ocasions van posar
problemes a les ¡ntervencions deis ajuntaments que, per altra banda, seguien una estrategia de
neutralització d'aquests espais abans tan reivindicatius. Les associacions de veíns i veínes van
passar a teñir, entre els seus objectius fonamentals, la celebrado de les festes de cada barri.
Podem posar com exemple algunes accions confrontatives en les obertures deis Centres cívics a
Barcelona, on es reclamava mes poder de gestió per part de la població veínal contra la gestió
administrativa de l'ajuntament, pero va ser una batalla perduda de la qual encara ara se n'está
pagant el preu, amb uns centres cívics buits de contingut participatiu real, i sovint buits d'usuaris.

Tampoc podem oblidar el paper de les associacions en alguns deis grans problemes que han
patit alguns barris, com el de l'aluminosi al Turó de la Peira de Barcelona, pero en general
aqüestes associacions han seguit un procés de cooptació que no ha facilitat gens la seva
mobilització ni la seva capacitat de proposta alternativa.

Potser una de les iniciatives veinals mes interessant va ser alió que es va anomenar la batalla de
l'aigua, en la qual veínes i veíns es queixaven del fet que el rebut de cobrament d'aquest servei
incloía altres taxes i despeses que no estaven disposats a pagar. De fet aquesta mobiiització va
propiciar una estrategia de desobediencia civil amb la negativa a pagar aquest rebut que va ser
un maldecap ¡mportant per l'Ajuntament de Barcelona. Pero mes enllá d'aquests fets puntuáis,
durant els anys vuitanta i principis deis noranta no hi ha gaire mes a dir.

Mentre les associacions de barrí seguien aquesta lógica, la seva federació en el municipi de
Barcelona seguía un altre camí. La Federació d'Associacíons de Veíns de Barcelona (FAVB) va
anar prenent postures mes radicáis i guanyant capacitat de proposta; de la mateixa manera que
va saber entrar dintre la xarxa crítica i, molt sovint, tenir-hi un paper protagonista. Un exemple
ciar és la vinculado, amb alts i baixos, amb el moviment per l'okupació. Com a mostra, el capítol
clau en la historia d'aquest moviment que va ser l'okupació i posterior desallotjament del Cinema

32



Princesa. Si bé els okupes d'aquest edifici no van trabar suport en les associacions del Case
Antic, sí que van teñir en la FAVB un aliat que, al capdavall, els va permetre celebrar el
multitudinari concert al Born unes setmanes mes tard. Un altre exemple podría ser la seva
vinculació en algunes de les mobilítzacions per la immigració, on va jugar un paper clau.

La FAVB va estar molt present en la mobilització contra la desfilada militar i també, mes tard, tant
en la Plataforma contra el Banc Mundial com en la Campanya contra l'Europa del Capital i la
Guerra. En tots els casos funcionant com a interlocutor privilegiat amb l'administrado pública i
desenvolupant un paper militant de facilitador de contactes i recursos.

Mentrestant, a la segona meitat deis anys noranta, el moviment de caire mes local sembla que
va despertar una mica; son importants les mobilitzacions contra el projecte Barga 2000, contra el
túnel d'Horta, peí trasllat de la presó Model, per la cobertura de la Ronda del Mig o la
reglamentació en la installació d'antenes de telefonía móbil entre d'altres. La FAVB, per la seva
banda, inicia un projecte de sensibilització al voltant de les energíes renovables, i la seva
implementació efectiva que té uns rendiments realment importants, tant peí que fa a la dimensió
simbólica com a la seva capacitat d'impacte en les polítiques publiques. No es pot oblidar la
celebració del Fórum Veínal de Barcelona que es va fer l'any 1998, on es va marcar aquesta línia
seguida per part de la FAVB posant émfasi en l'especulació urbanística.

És a dir, ens trobem en un panorama en el quai les associacions d'ámbit local perden pes i
capacitat de mobilització, pero la seva federado segueix un camí dé confrontació amb algunes
polítiques concretes i de creado de propostes alternatives. Aquesta diferencia ha estat una
constant en els últims anys del moviment veínal.

El procés que sembla que segueix aquest sector de la xarxa crítica és l'arraconament de les
associacions de veins tradicionals per parí de grups locáis molt vinculáis a la xarxa crítica. Un
deis exemples mes interessants és el que s'está vivint amb la remodelació de Ciutat Vella a
Barcelona. Mobilitzacions com la de l'anomenat Forat de la Vergonya están deixant entreveure
com els grups mes nous son capacos de crear xarxes locáis que sobrepassen les associacions
tradicionals i en preñen el relleu. Altres exemples d'aquesta tendencia son el grup de suport a
Nou Barris per la tasca que están fent els okupes de Can Masdeu (Salvem la Valí de Sant Genis)
o la xarxa creada al voltant de la casa okupada el Palomar, a Sant Andreu.

En qualsevol cas, el tema central de les mobilitzacions veínals ha passat a ser, sense cap mena
de dubtes, l'especulació immobiliária i l'ús social de l'habitatge. I aquest sembla que pot marcar
el futur d'aquest tipus d'associacions que, a nivell local, de moment, semblen no despertar del
seu estat letárgic, pero que en.la seva dimensió mes amplia, com la FAVB, entenen que han
d'estar dins de la nova configurado de la xarxa crítica.

1.4.3. L'ecologisme, el discurs global i les lluites locáis

Si algún tema va marcar el moviment ecologista deis anys vuitanta, aquest va ser la campanya
contra les centráis nuclears que van proliferar arreu durant aquells anys. Va ser una mobilització
molt amplia i, sense cap mena de dubtes, una de les mes importants d'aquells anys. Un cop
aquesta campanya es va anar apagant, emmirallats amb el procés de les organitzacions
ecologistes alemanyes, es va formar una organització en forma de partit polític. Aquesta
organització va patir diferents escissions i en aquest moment hi ha dues plataformes polítiques
(Els Verds i Verds) que han establert sengles pactes de coalició (Cuna amb ERC i l'altre amb IC,
respectivamente
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Segurament aquesta no és la part del moviment que mes ens interessa, pero és ¡nteressant en la
mesura que aquesta correlació de forces ha permés a una de les seves integrants, la Roser
Veciana, entrar al govern municipal de Barcelona i accedir al carree de Regidora de Drets Civils.
Aquesta situació ha creat, en aquest cas particular, una corretja de transmissió directa entre la
xarxa crítica i la institució municipal que no ha passat gens desapercebuda en les mobilitzacions
deis últims anys (i així ho corroboren les entrevistes realitzades i l'análisi de la premsa).

Pero peí que fa al sector de l'ecologisme que ha mantingut formes organitzatives i de mobilització
mes informáis, val a dir que durant molts anys es van donar lluites locáis, sovínt amb cert ressó i
amb certa incidencia en les polítiques publiques (espais protegits, incineradores i altres
infrastructures contaminants, estalvi energétic...). Tanmateix va ser difícil tornar a trabar espais
de treball conjunt. La constitució d'Ecologistes en Acció, com a xarxa de moviments, va significar
un revifament d'aquest espai i, amb la creació d'aquesta xarxa, es va donar una experiencia
interessant en fer arribar al Parlament de Catalunya una iniciativa legislativa popular (mecanisme
participatiu previst a la Constitució i a l'Estatut) sobre el tractament del residus sólids, tot i que al
final va acabar en paper mullat.

Conjuntament amb el tema deis residus i la qüestió energética, el tema deis organismes tractats
genéticament {els transgénics) ha estat un altre deis camps de batalla del moviment ecologista, i
deis que mes han penetral en la dimensió simbólica. En certa forma al moviment ecologista ha
sofert un procés semblant al moviment feminista, en el qual els seus discursos han estat
cooptats i adulteráis pels espais de poder i han deixat poc marge per obrir noves escletxes a
nivell social. Pero les experiéncies tant de treball local com de treball d'ámbit mes global no han
deixat mai de seguir creant xarxes (com la Campanya contra el 4t Cinturó al Valles o la de la línia
d'alta tensió de les Gavarres) que després d'haver quedat latents han estat eines clau per la
configurado de xarxes critiques globals en els seus respectius territoris.

Només esmentar que en els últims anys, la gestió deis recursos hídrics ha anat prenent
protagonisme en els discursos de la xarxa ecologista. D'aquesta manera, els camps de golf arreu
del territori cátala ha estat un altre deis elements catalitzadors, sense oblidar la mobilització
encara en marxa contra el Pía Hidrológic Nacional, que está sent un deis moviments actuáis amb
mes protagonisme en el panorama cátala.

I amb aquest repás superficial pensem que es pot entendre quina ha estat la realitat que
precedeix el sorgiment d'aquesta nova xarxa crítica global. La gran diversitat de moviments, les
seves diferents formes d'organització i els processos que n'han esdevingut son una eina clau per
entendre el que ve després.

1.4.4. Altres xarxes de moviments.

Peí que fa a ¡a immigració, les mobilitzacions mes importants es donen per reacció davant les
agressions racistes (per exemple el cas Lucrecia o els aldarulls de Ca n'Anglada a Terrassa) o
de les diferents onades de petició de regularització amb una primera tancada a les esglésies
l'any 1993. Pero a fináis de la década deis noranta, hi ha un procés de negociado, primer, i de
resposta després, davant l'aprovació de la Lleí d'estrangeria, amb un trist episodi d'autoritarisme
democrátic per part del PP un cop guanya la majoria absoluta a les eleccions de l'any 2000.
Totes aqüestes experiéncies son claus peí desenvolupament de les tancades d'immigrants de les
quals parlem en el capítol referit a Praga, destacant el fet que generen una configuració molt
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dicotómica del moviment de suport a la immigració, que compren una part mes institucional de la
xarxa i una altra mes autónoma amb grans reticéncies entre elles.

Peí qué fa al cristianisme de base, sota el paraigua de diferents organitzacions vinculades a
l'església (Justicia i Pau, JOC-JOBAC, Minyons escoltes i guies...) es donen processos de
conscienciació crítica que generen posicionaments i espais de mobilització significatius en el si
d'aquest sector. Si bé hi ha hagut algunes campanyes própies d'aquest ámbit (contra el comerc.
d'armament, pels drets humans, o el Jubileu 2000), també han sigut capacos d'incorporar-se en
altres cicles de mobilització promoguts des d'altres espais. El mes significatiu és la Consulta
Popular per l'Abolició del Deute Extern, de la qual hem pariat anteriorment.

El moviment feminista, per la seva part, seguint una lógica de moviment social tradicional, va
veure cooptat i adulterat el seu discurs per parí de ("administrado pública. D'aquesta manera,
durant la década deis noranta, el moviment en sí va veure com perdía espais socials de
mobilització i se li tancaven espais simbólics del discurs. Tanmateix l'obertura i manteniment de
Ca la dona com a local aglutinador de les diferents lluites feministes ha esta un factor clau
perqué el moviment mantingués referents en els espais mes radicáis. Donesxdones en l'ámbit
del pacifisme i l'antimilitarisme (amb coordínacions internacional importants), o la Marxa mundial
de dones (des del 1998, amb origen al Quebec) han mantingut certa presencia social durant els
últims anys. Els espais de mobilització s'han donat en dates assenyalades com el 8 de marg i en
dos espaís de discurs simbólic importants; els maltractaments i l'avortament, aquest últim amb
l'entrada en vigor del Codi penal de l'any 1995, que manté unes polítiques conservadores a
l'estat espanyol.

El moviment gai, lesbiana i transsexual també ha esta present socialment durant la década deis
noranta. De fet, aquest moviment a Catalunya té dues expressions organitzatives molt marcades
i amb cert enfrontament: la Coordinadora gai-lesbiana, mes institucionalitzada, i el Front
d'alliberament gai, de carácter mes autónom i movimentista. Els discursos que li han donat cert
poder simbólic han estat la lluita contra la SIDA (que si bé no és un discurs només de l'ámbit
homosexual, sí que en la seva faceta de moviment social hi té una presencia majoritária) i altres
temes que han sorgit rera Téstela de les fites aconseguides al nord d'Europa, com son el
matrimoni (i el reconeixement de les parelles de fet) o el dret a l'adopció. Un deis debats interns
encetats durant els últims anys ha estat la polémica sobre la creació d'un "mercat rosa" i de la
"zona rosa" a Barcelona, en el sentit de si és realment beneficios per la normalització de les
diferents opcions sexuals el sorgiment de guethos d'aquest tipus. La seva presencia al carrer
s'ha anat mantenint amb la celebrado anual del dia de l'alliberament gai, lesbia i transsexual, el
28 de juny, a part de la seva participado en mobilitzacions mes generáis.

El moviment estudiantil, per la seva banda, ha estat un deis ámbits que ha nodrit el nou cicle de
mobilització. Moltes de les persones que han estat treballant i participant en les accions
realitzades en el marc de la xarxa crítica global, han sorgit d'espais de mobilització universitaria i,
de manera menys significativa, de la mobilítzació en els estudís de secundaria. A les universitats
d'arreu de Catalunya, totes les mobilítzacions socials significatíves han tingut el seu ressó
(Consulta del deute, desfilada, Chiapas, 0,7%, okupació...), pero ens ¡nteressa assenyalar els
processos d'organització assambleária que s'han estat donant a moltes facultáis durant els últims
anys, que han servit per superar, de manera espectacular, les tradicional organítzacions
d'estudiants, moltes d'elles amb fortes vincuiacions a grans organitzacions polítiques. Aquest és
potser un deis símptomes mes evídents del sorgiment d'una nova cultura política. Per altra
banda, l'espai de mobilització i el seu discurs símbólic s'ha centrat, en gran mesura, en la reacció
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davant de les diferents liéis aprovades en referencia al funcionament de les universitats i els
instituís de secundaria.

L'últim moviment al que creiem que és necessari fer referencia és el moviment de l'esquerra
independentista, que ha tingut una ¡mplantació irregular en el territori cátala. Durant les ultimes
décades, el moviment ha tingut expressions molt diverses que van des deis molts partits polítics
sorgits al voltant d'aquesta ideología, fins a moviments socials própiament dits, grups de pressió
amb amplis ressons socials i fins i tot un espai de lluita armada. L'experiéncia de la Crida a la
Solidaritat com a grup de pressió va teñir en el seu moment un impacte considerable, que ha
portat ais seus membres mes destacats a ocupar espais de responsabilitat pública. El fenomen
de Terra Lliure com a espai de lluita armada va teñir mes repercussió simbólica que real.
Mentrestant, el moviment de l'esquerra ¡ndependentista ha patit molts processos d'unió i divisió
constants. L'últim intent és l'anomenat Procés de Vinarós, en el qual l'espai independentista, molt
atomitzat, vol fer una proposta unitaria per la independencia. Tot i així, la tradició deis grups
independentistes de ser molt autoreferencials i poc donats a compartir espais polítics i de
mobilització, ha comportat certa marginalització d'aquest moviment que, com veurem mes
endavant, en les ultimes mobilitzacions ha provat sempre de mantenir un espai de coordinació
propi diferenciat de la resta. Per altra banda, el moviment independentista ha estat una altra de
les portes d'entrada de persones joves al món de la mobilització social i política, pero ha
mantingut molt constant el seu perfil juvenil en un procés constant de renovació de les seves
bases socials.

Segur que ens deixem alguns espais interessants que han seguit els seus propis processos de
mobilització. El treball antiprohibicionista (centrat en el cultiu i consum de la marihuana), el
moviment de suport a la població reclusa (amb un émfasi important en els maltractaments i les
tortures dins les presons), els espais de mobilització de caire Ilibertari o anarquista (amb divisions
internes molt profundes), el sorgiment de diferents iniciatives contrainformatives o informació
alternativa, la creació de nodes alternatius a internet o les crides al consum responsable i crític
poden ser exemples altres espais que s'han integrat a la xarxa crítica global i que segur que
oblidem.

1. 5. CICLES INTERNACIONAL^ PREVIS: DE CHIAPAS A SEATTLE (1994-1998)

1.5.1. Chiapas, el punt de partida.

Quan l'1 de gener de 1994, al bell mig de la selva Lacandona (Méxic), el sub-comandant Marcos
proclama l'aixecament zapatista contra l'ordre neoliberal, es dona el tret de sortida simbólic a!
que després de Seattle s'ha popularitzat amb el nom de "moviment antiglobalització". En aquest
text pretenem explicar els diferents moviments i mobilitzacions col-lectives que al llarg deis cinc
anys que transcurren entre ambdós esdeveniments, han anat conformant una xarxa crítica
internacional contra Tactual model de globaützació capitalista.

L'aixecament zapatista es pot considerar el punt de partida simbólic, perqué si bé es tracta d'una
resposta contundent al Tractat de Lliure Comerc entre Canadá, EEUU i Méxic, no es pas Túnica,
sino que s'emmarca en un moviment d'accions, revoltes i denuncies al llarg del continent
americá. Ara bé, el zapatisme té una serie de característiques molt especifiques per explicar la
morfología ¡ tendéncies polítiques predominants en els moviments contra la globaützació
capitalista.

36



En primer lloc, emergeix com a una nova forma de fer política fonamentalment inclusiva,
participaba, que cerca consens, sense propostes acabades i amb l'objectiu de donar veu a la
societat civil. En segon lloc, el zapatisme no aspira a prendre el poder, com els moviments
revolucionaris clássics, sino que pretén que "els que manin ho facin obeint". Finalment, la crida
que fa el zapatisme a la resta de moviments socials del món és una nova versió de
rintemacionalisme de les Iluites que també será una de les principáis característiques d'aquest
"nou" moviment de moviments (Ubasart, Gemma i Herreros, Tomás: 2002).

A Catalunya, desenes de persones realitzen brigades de solidaritat a Chiapas, destacant la
brigada de dones de 1994, que enfurtirá les relacions de Catalunya amb I'EZLN. Aqüestes
relacions es vehicuten fonamentalment a través del Col-lectiu de Solidaritat amb la Rebel-lió
Zapatista, que es crea el mateix any i es reuneix a El Lokal, al carrer de la Cera de Barcelona.

1. 5.2. La internacionalització de les Iluites contra la globalització neoliberal.

Pero, al marge del zapatisme, no podem entendre el sorgiment de la xarxa de moviments contra
la globalització neoliberal sense fer un petit balan? de totes les Iluites que comencen a lliurar-se
els anys 90 tant ais paísos centráis (o del Nord) com ais periférics (o del Sud) de Tactual sistema
capitalista globalitzat.

Sense ánim de ser exhaustius, en el període que va des de Taixecament zapatista a Seattle,
hauríem de destacar les següents mobilitzacions o trobades internacionals: la realització del
Fórum Alternatiu dins de la campanya n50 años bastan", en ocasió de l'assemblea general de
I'FMI i del BM a Madrid el 1994; la celebrado els anys 1996 i 1998 deis Encuentros
intercontinentales por la Humanidad y Contra el Neoíiberalismo dins de l'ámbit del zapatisme; les
mobilitzacions a Amsterdam el 1997 en ocasió de la Cimera de caps d'estat de la UE; les
mobilitzacions a Ginebra durant la reunió de I'OMC el 1998; i les protestes a Colonia el juny de
1999, contra la Cimera de caps d'estat de la UE en primer lloc, i contra el G-7, després.

Per altra banda, durant aquests anys es produeixen una serie de campanyes internacionals
sobre temes específics, com les mobilitzacions a América del Nord en oposició a l'Acord de
Lliure Corriere de TAmérica del Nord (NAFTA) el 1994, la campanya contra la Ronda Uruguai del
GATT el mateix any, les mobilitzacions que portaren a la parálisi de TAcord Multilateral
d'lnversions (AMl) el 1998 i la campanya per l'abolició del deute extem, de la qual expliquem la
seva part catalana en Tapartat sobre solidaritat internacional.

Finalment, es produeixen un seguit de mobilitzacions de nivell estatal contra polítiques
neoliberals: les Iluites contra la privatització de la seguretat social a Franga el 1995; les
mobilitzacions deis dockers de Liverpool a Gran Bretanya el 1997, així com Temergéncia en
aquest país d'un fort moviment juvenil agrupat entorn de Reciaim the Streets; la vaga de
treballadors de la Union Postal Service ais EEUU el 1997; i l'emergéncia d'un moviment sindical
combatiu en diverses regions de la periferia, especialment en el sud-est asiátic (Antentas, Josep
María: 2001).

Per tal d'ordenar una mica els esdeveniments i processos de génesi del moviment a nivell
internacional, considerem que es dona la confluencia de tres tipus d'experiéncia política
paral-leles en el temps: la internacionalització d'alguns moviments socials préviament existents
(euromarxes, Deute Extern, marxes de Dones, revoltes contra els plans d'ajust estructural i els
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tractats de lliure comerg); el sorgiment de xarxes internacionals {com ATTAC O AGP); i una certa
recomposició de l'esquerra sindical (Les Cobas a Italia, CGT a l'Estat Espanyol, SUD a Franca,
etc.).

En la internacionalització de moviments préviament existents, i sense áním de ser exhaustius, val
la pena destacar les revoltes ais paisos del sud contra els plans d'ajust estructural de I'FMI i el
BM (sobretot les d'lndonésia, Equador, Argentina o Bolívia, protagonitzades en moltes ocasions
per camperols, sindicalistes i estudiants), i les mobilitzacions contra ('Europa del Capital.

D'aquestes darreres, que teñen mes a veure amb el cas cátala, n'observem dues expressions:
les del Moviment AintiMaastrich (MAM), de carácter mes simbólic; i les Euromarxes, de carácter
sociolaboral i mes massiu.

1.5.2.1. El Moviment AntiMaastrich (MAM)

El Moviment contra l'Europa de Maastrich i la Globalització Económica té el seu inici, a l'Estat
Espanyol, en la campanya realitzada contra I'FMI, el BM i el GATT amb motiu del 50 aniversari
de la fundació d'aquestes institucions l'any 1994, la qual cosa va incloure el fórum alternatiu, "Les
altes veus del planeta". Seguidament, i coincídint amb la presidencia espanyola de la UE, els
mateixos coHectius varen reaützar una campanya contra el model neoliberal de construcció
europea representat peí Tractat de Maastrich.

El fórum alternatiu "L'altra cara del projecte europetf, aplega diversos sectors de l'esquerra
estatal. Hi conflueixen, majoritáriament, l'ámbit de l'autonomia i de l'extrema esquerra. També en
formen part IU i diversos colfectius de solidaritat, antimilitaristes, ecologistes i pels drets socials,
provenint deis moviments socials deis 80. Alguns deis sectors presents en el fórum crearan una
coordinado mes estable al voltant del MAM.

El MAM realitza una reflexió crítica davant els processos de globalització económica que s'estan
portant a terme a tot el món i que a Europa s'estan materialitzant en la construcció de la Unió
Europea. Junt amb aquest discurs crític es pretén articular una resposta social, així com avanzar
en la creació d'alternatives.

Les motivacions principáis per les quals el MAM s'oposa a Tactual UE parteixen de les
gravíssimes conseqüéncies que, a nivell social i ecológic, está produint aquest projecte
neoliberal. A mes, també es denuncia de forma contundent el tall antidemocrátic amb el que
s'está construint la UE, així com tot l'aparell repressiu i militar.

En els primers anys, el MAM manté relacions amb el TEAM (The European AntiMaastrich
Movement), moviment antimaastrich europeu constituít per organitzacions polítiques, sindicáis i
socials de tota Europa el 1992 a Edinburgh. La progressiva dretanització del TEAM (que es
reafirma amb l'aprovació deis seus estatuts el 3 de marg de 1997 a Copenhaguen) fará que el
MAM esdevingui únicament un aglutinador estatal. La seva composició és generacionalment mes
gran que la deis nous moviments anticapital istes com els MRG, amb els quals manté una cordial
relació de coordinació i lluita conjunta.

1.5.2.2. Les manees contra l'atur i la precarietat (euromarxes).

Les euromarxes, la primera expressió internacional de les quals finalitza a Amsterdam el 14 de
juny de 1997, teñen com a precedent un tipus de mobiützació contra l'atur i la precarietat que
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neix a Franca la primavera de 1994 per iniciativa de la campanya Actuem Junts Contra l'Atur.
Aquesta campanya és promoguda per un heterogeni moviment d'aturats al marge del
sindicalisme oficial. Posteriorment es produeixen marxes similars a Bretanya, el mateix 1994, a
l'Estat espanyol el desembre de 1995 (amb un ressó considerable a Catalunya, on s'hi
incorporen sectors assembiearis del moviment estudiantil) i al sud d'ltália, per iniciativa del Partit
de la Refundació Comunista, on les marxes acaben amb una manifestació de 100.000 persones
a Nápols el novembre de 1996.

El projecte de les marxes contra l'atur i la precarietat, popularidades amb el nom d'euromarxes,
es centra en la qüestió social prioritaria a gairebé tots els pa'ísos de la UE, l'atur, i tots aquells
problemes que se'n desprenen: la precarietat del treball, la degradado de les condicions de vida i
de treball de la gran majoria de la població, el creixement de l'exclusió sota totes les seves
formes, etc. (Aguiton, Christophe: 1996). La UE compta oficialment amb 20 milions d'aturats i 50
milions de persones que viuen en situació de pobresa, situació intolerable davant la qual el
sindicalisme oficial, encarnat en la CES (Confederado Europea de Sindicats) resta impassible.

Les marxes de 1997 teñen el seu origen concret en la crida que es fa el juny de 1996 a
Florencia, per part de diverses organitzacions sindicáis i socials, alguns corrents polítics (com la
IV Internacional) i altres associacions contra l'exclusió social. Cap a Poctubre de 1996 ja es pot
considerar consolida! el collectiu de les Marxes contra PAtur, PExclusió i la Precarietat, on hi
podem trabar una concentració sense precedents per la seva composició social. En el cor
d'aquesta coalició es troben els exclosos, pero també hi participen tots els que en el moviment
social están disposats a actuar: persones assalariades i a Patur, joves i menys joves, homes i
dones, autóctons i emigrats, amb el recolzament d'amplis sectors del moviment sindical,
ecologista, feminista, antirracista, de soüdaritat, sense sostre, centres socials okupats, etc. de
tota la UE i de fora d'ella. En resum, tot un moviment que encama la crítica radical de la política
neoliberal i Pesperanca en un món millor i una societat solidaria i igualitaria (Vercammen,
Francois: 1997).

Les primeres euromarxes culminen a Amsterdam el 14 de juny de 1997, coincidint amb la Cimera
de caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, que revisava el Tractat de Maastrich en termes
monetaris i repressius, pero obviant qualsevol política social mínimament progressista. L'éxit de
les marxes forca la CES a convocar una manifestació per una Europa social a Luxemburg el
novembre del mateix any.

Les euromarxes protagonizaran en bona mesura les mobilitzacions contra PEuropa del capital
fins a arribar al seu punt culminant el 29 de maig de 1999 a Colonia, on en coincidencia un cop
mes amb la Cimera de caps d'Estat i de Govern de la UE, mes de 35.000 manifestants assistiran
a la realització d'un Pariament d'aturats i aturades, convertit en punt de reflexió i discussió
col-lectives (Antentas, Josep María: 2001).

1.5.3. El sorgiment de les xarxes internacionals.

1.5.3.1. ATTAC.

El desembre de 1997, Le Monde Diplomatique va publicar una editorial d'lgnasi Ramonet
proposant organitzar-se per a resistir millor ais mercáis financers internacionals. La resposta deis
lectors va ser immediata i, després de diverses reunions, el juny de 1998 es funda Passociació
ATTAC {Associació per la Taxació de les Transaccions Financeres Especulatives per l'Ajuda ais
Ciutadans). Malgrat fou creada en un principi per organitzacions, ATTAC va quedar oberta ais
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membres individuáis i rápidament es produí un flux continu d'adhesions (al ritme de 1000 al
mes), que han portat l'associació ais actuáis 30.000 socis.

En la seva creació hi participa un nombre limitat de personalitats i un ventall d'organitzacions de
diversa natura: federacions sindicáis d'assalariats, moviments d'aturats i la Confederado
Camperola, comités de redacció i associacions ciutadanes i de solidaritat internacional,
col-lectius militants pels drets de les dones, peí desenvolupamenL.i moltes i diverses ONG.

L'objectiu inicial de les persones i col-lectius que s'agrupen a ATTAC és el de pressionar ais
poders públics i l'opinió pública per tal que s'estableixi un impost internacional que controli els
moviments especulatius de capitals, com a concreció de la resistencia a la dictadura deis
mercats (Rousser, Pierre, 2000).

Des de la seva fundado, ATTAC ha tingut un major impacte a Franca, pero ja s'ha extés a mes
de 30 paísos. ATTAC- Catalunya té un centenar de socis, pera no ha pogut atreure a la militáncia
juvenil, ni té el grau de centralitat dins el movtment que ha assolit al país veí.

A la resta del món, els ATTAC mes destacats son els de Bélgica, Quebec o Argentina, paísos on
aquesta xarxa s'ha mostrat molt activa en la seva oposició a I'OMC i s'ha desenvolupat amb una
composició molt plural, tant des del punt de vista ideológic com el social o generacional. ATTAC
ha jugat, així mateix, un paper molt destacat en la preparado i organització del Fórum Mundial de
Porto Alegre i en la solidaritat amb organitzacions com I'EZLN o Vía Campesina (Pastor, Jaime:
2002)

1.5.3.2. Acció Global deis Pobles (AGP)

L'AGP es funda entre el 23 i el 26 de febrer de 1998 en la trabada mundial de moviments
populare que es produeix a Ginebra. De taranná clarament anticapitalista, aglutina moviments
populare, juvenils, per les okupacions, antimilitaristes, camperols, organitzacions obreres, etc.
d'arreu del món, amb l'objectiu de coordinar una xarxa de resisténcies a la globalització
capitalista, una nova alianca de lluita i solidaritat internacionals.

L'AGP es defineix com una resposta popular contra tots els tractats de liberalització que
promouen actívament una globalització destructiva socialment i ecológica. El seu segon principi
fundacional és el ciar refús a qualsevol forma de dominado i discriminado, incloent el patriarcat,
el racisme i el fonamentalisme religiós. En tercer lloc, defensa una estrategia de confrontado
total a les institucions del capitalisme global, ja que no creu en el lobbying a unes estructures
profundament antidemocrátiques, on l'únic implementador real de polítiques publiques és el
capital transnacional. Un altre principi fonamental pels coHectius i persones que formen I'AGP és
la seva aposta per l'acció directa no-violenta i la construcció d'alternatives locáis des deis pobles,
com a resposta a les accions deis governs i les grans corporacíons. Finalment, I'AGP té una
filosofía organizativa basada en la descentralització ¡ l'autonomia.

Els principáis objectius de I'AGP que es defineixen en la segona conferencia d'aquesta xarxa de
coordinado global a Bangalore (India) l'any 1999 son: 1) animar el major nombre de persones,
moviments i organitzacions a actuar contra les grans corporacions económiques a través de la
desobediencia civil no-violenta i l'acció popular imaginativa; 2) Oferir un instrument de
coordinació global i suport mutu a tots els moviments de resistencia al model de
desenvolupament capitalista; i 3) donar mes projecció internacional a les lluites contra la
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liberalització económica i el capitalisme global, que es produeixen en contextos locáis arreu del
món.

Organitzacions intemacionals, moviments juvenils com Reclaim The Streets, moviments de
desobediencia civil com els italians Ya Basta! (Tutti Bianchi) o el mateix MRG cátala, formen part
d'aquesta extensa xarxa de coordinado que representa Tactor mes innovador i radical deis
moviments contra la globalització neoliberal.

1. 5.3.3. La Manca Mundial de Dones

La Marxa Mundial de 2000 contra la pobresa i les violéncies vers les Dones té lloc durant tot l'any
2000 i finalitza el mes d'octubre a BrusseHes, suposant la creació d'una amplia coordinado d'un
"nou" moviment feminista. El 18 d'octubre de 1998, a Montreal, 140 dones de 65 paísos van
adoptar una plataforma de reivindicacions internacionals que varen ser presentades a
Brussel-les. La iniciativa fou impulsada peí moviment de dones del Quebec, després d'haver
organitzat la seva propia marxa contra la pobresa el maig de 1995 (González, Lucía, 2000).

Aquesta manifestado internacional s'inscriu, també, en la continuítat de les quatre grans
Conferencies mundials de dones, fins ara convocades per Nacions Unides, pero sobretot Iligades
a fórums paral-lels organitzats al voltant d'aquestes trobades. A la Cimera de Pequín de juny de
1999, les dones del Quebec varen proposar aquest ambiciós projecte que vol trencar
definitivament amb el capitalisme neoliberal, no millorant les regles del joc i deixant intacte el
propi sistema, sino repensant aqüestes regles i impulsant-ne de noves, en base a les
experiéncies alternatives de les dones i els moviments socials en l'ámbit local, nacional i
internacional.

La Marxa vol trencar definitivament amb el patriarcat i acabar amb totes les formes de violencia
contra les dones, condemnant també la inacció, ineficacia i silenci deis Estats. Segons la Marxa
Mundial de Dones (que obtingué noves adhesions a Pequín i aplega actualment 5.611
organitzacions de tot el món), el capitalisme neoliberal i el patriarcat s'alimenten i es reforcen
mútuament per mantenir la immensa majoria de les dones en una situado d'inferioritat cultural,
desvalorització social, marginalitat económica, "invisibilitat" de la seva existencia i el seu treball i
mercantilització del seu eos.

L'éxit de la Marxa Mundial de Dones de 2000 fou tant important que actualment continua existint
aquesta xarxa de resistencia mundial de dones. A casa nostra, la Marxa Mundial a Catalunya va
participar notablement en la Campanya Barcelona 2001 contra el Banc Mundial i en la
Campanya Contra l'Europa del Capital i de la Guerra el mar? de 2002.

1. 5.3.4. Vía Campesina

Vía Campesina és una extensa xarxa d'organitzacíons agráries, que sota el lema "Globalitzem la
lluita, globalitzem l'esperanga", es funda el 16 de maig de 1993 i representa actualment a milers
de petits i mitjans productors agrícoles a nivell mundial. Entre les organitzacions fundadores hi
trobem el Moviment deis Treballadors Sense Terra (MST) de Brasil i la Confederació Camperola
francesa (Pastor, Jaime: 2002).

Amb un discurs a vegades contradictori, s'ha perfilat com una de les xarxes mes bel-ligerants
amb I'OMC (Organització Mundial del Corriere.) i ha protagonitzat espectaculars accions directes
no violentes, com la que es realitzá el 12 d'agost de 1999 contra un McDonald's a la ciutat
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francesa de Millau. Unes tres-centes persones, entre elles el carismátic líder camperol José
Bové, desmuntaren pacíficament l'establiment en protesta per les sancions imposades pels
Estats Units contra els productors de formatge roquefort. El moviment de solidaritat amb José
Bové, condemnat el desembre de 2001 per aquells fets, ha estat també una de les principáis fites
del moviment "antíglobalització".

Entre d'altres temes, la Vía Campesina denuncia l'ús del organismes genéticament modificáis,
alió que es coneix pels transgénics, i critica e! proteccionisme agrícola deis pa'ísos rics, que
provoca en gran mesura la pobresa ais paísos pobres o en vies de desenvolupament. L'ocupació
de terres ¡ el devastament de conreus transgénics son altres de les seves estratégies de
mobilització internacionalment.

A casa nostra, un sector d'Unió de Pagesos recolza la línia política de Via Campesina, encara
que oficialment les organitzacions agráries que formen part d'aquesta xarxa a l'Estat espanyol
son la COAG {Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores), el Sindicato
Labrego Galego (SLG), la Unión de Ganaderos y Agricultores Vascos (EHNE/UGAV) i el
Sindicato de Obreros dei Campo de Andalucía (SOC).

1.5.3.5. Les xarxes per l'abolició del deute extern del "Tercer Món"

Durant els anys 90, deis moviments de solidaritat internacional i d'organitzacions de cristians de
base, han sorgit diverses iniciatives en xarxa amb l'objectiu de fer front a una de les
conseqüéncies mes perverses del model de globalització neoliberal: l'increment del deute extern
deis paisos del sud. Plataformes com el CADTM (Comité per l'Anulació del Deute del Tercer
Món), constituít a Bélgica el 1990; Jubileu 2000, xarxa internacional promotora de la campanya
"Deute Extern, Deute Etern?", o I'XCADE (Xarxa per l'Abolició del Deute Extern) en el cas cátala,
han posat l'accent en campanyes centrades en l'objeciu de l'abolició del deute extern del paísos
empobrits (Vivas, Esther; 2002).

Al mateix temps, les xarxes articulades en aquest camp de la solidaritat internacional, han estat
actors centráis en el desenvolupament del moviment "antiglobalització". Per exemple, en el cas
cátala, I'XCADE (de la qual parlarem en l'apartat corresponent a la solidaritat internacional) ha
animat i dinamitzat moltes de les Plataformes Locáis contra la globalització neoliberal que, al
caíiu de les campanyes contra el Banc Mundial i contra l'Europa del Capital, han aflorat pels
pobles i barris de Catalunya en els anys 2001 i 2002.

1.5.4. La batalla de Seattle. La posada en escena del moviment.

Dones bé, tot aquest complex moviment de moviments tindrá el seu primer éxit mediátic mundial
a Seattle el 30 de novembre de 1999, on desenes de milers de manifestants aconseguíran
bloquejar la reunió de I'OMC (Organització Mundial dei Comerg). Les dones i homes que es
manifestaren a Seattle protestaven en nom d'una amplia coalició formada per: les mes de 1500
organitzacions de tot el món que havien signat la crida per una moratoria sobre la Ronda del
Mil-leni; organitzacions agráries internacionals com la Vía Campesina; col lectius i xarxes
internacionals com ATTAC o I'AGP; mes molts altres moviments militants de tot el món.

L'organització de la trabada de Seattle i deis bloquejos, fou Marga, complexa i descentralitzada.
La convergencia viscuda a Seattle inclou com a mínim a tres sectors autóctons. El primer és el
deis grups que s'havien mobilitzat en els anys anteriors contra el Deute Extern, contra empreses
transnacionals i en torn la campanya 50 años bastan! contra I'FMI i el BM. Estem parlant de
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coHectius, xarxes i ONG com Direct Action Network, Global Exchange, Ruckus Society, United
Students Against Sweatshops, Fifty Years is Enough Network i Jubilee 2000. En segon lloc, ¡
amb gran importancia numérica sobretot en la Manifestació del 30 de novembre, cal destacar a
les organitzacions mes clássiques del món de l'ecologisme, el feminisme, el pacifisme i el
sindicalisme (Greenpeace, Friends of the Earth, Women Environment and Development
Organisation, AFL-CIO). Finalment, un tercer sector molt propi deis Estats Units, el de les
esglésies, organitzacions comunitáries, xarxes d'amistat i associacions professionals, que amb la
seva important presencia al carrer dotaven de major legitimitat al moviment de cara al conjunt de
la població nord-americana (Pastor, Jaime;: 2002).

Sota un ambient festiu, pie de performances, disfresses i colors, sota una lógica d'acció directa
no-violenta i al crit de "Si, es pot\", entrava en escena el "moviment antiglobalització", que
sorprenia ais mandataris mundials i es convertía en una de les principáis causes del iracas de la
Cimera de I'OMC. L'organització de la mobilització s'estructurá al voltant de "grups d'afinitat", la
qual cosa permetia una coordinado respectuosa amb la diversitat i la flexibilitat peí que fa a les
formes d'acció i iniciatives lúdiques, juntament amb tallers previs de desobediencia civil i
protecció davant les accions policials. Un model, al cap i a la fi, que inspirará posteriors
contracimeres, com les de Praga o Genova, amb l'objectiu comú d'intentar bloquejar la reunió
oficial, la qual cosa s'aconseguí malgrat la íntervenció policial i davant la sorpresa d'un món
globalitzat. Un món que per primer cop podia seguir els esdeveniments a través de xarxes de
comunicado contrainformativa del propi moviment, com Indymedia, la qual cosa garantía un
seguiment directe de la versió del moviment sobre els fets.

D'altra banda, en les mobilitzacions de Seattle, no només es van fer manifestacions i accions
directes, sino que també es va reservar un espai per la part de crítica al model i de propostes
alternatives a la globalització neoliberal. Entre els debats, jornades de formació i actes
dtvulgatius i de denuncia, destaca la celebrado de les sessions d'un "Tribunal Global deis Pobles
contra els Crims de la Humanitat Comesos per les Empreses Transnacionals".

A Seattle es va aconseguir, en definitiva, un impacte substantiu, en vencer, per primer cop en el
context de I'OMC, les postures deis paísos pobres, favorables a establir una moratoria deis
acords liberalitzadors d'abast mundial de la Ronda del Mil-leni. Pero el mes important és
l'impacte simbólic de veure com les persones, la ciutadania o el poblé (digueu-li com mes us
agradi) desafien la globalització, estabünt el primer precedent important a un moviment emergent
per un altre món... Un món d'alternatives a Tactual model de desenvolupament capitalista.
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2. LA CAMPANYA 'PRAGA 2000'. EL RENAIXEMENT DE LES LLUltES.

En aquest capítol volem recollir les diferents mobilitzacions i campanyes que es succeeixen des
de la preparado de la campanya 'Praga 2000' contra la reunió de! Banc Mundial (BM) i el Fons
Monetari Internacional (FMI) el setembre del 2000, fins al comencament de la preparació de la
campanya 'Barcelona 2001 'contra la reunió del Banc Mundial a Barcelona el juny del 2001, donat
que considerem aqüestes dues campanyes com a punts d'inflexió importants del anomenat
'moviment antiglobalització' a Catalunya.

Dins aquest cicle es podría parlar de tres grans apartats. El primer apartat inclou la preparació de
la Campanya 'Praga 2000' (també 'Campanya de Praga'); des de la creació del MRG {Moviment
de Resistencia Global) al juny de 2000 fins al relat del que succeeix a Praga durant els dies de la
cimera. Un segon apartat compren la consolidació posterior del MRG, les campanyes contra les
cimeres de Nica i Davos i la cimera alternativa a Porto Alegre13. En el tercer apartat parlarem
d'altres mobilitzacions que es donen durant aquells mesos a Catalunya - simultánia i
posteriorment a la Campanya de Praga-; com les mobilitzacions antífeixistes de la 'Plataforma
per un 12 d'Octubre en Llibertat1, les assemblees de la Xarxa Ciutadana per rabolició del Deute
Extern (XCADE), i les Plataformes en suport de les tancades d'immigrants a les esglésies durant
l'hivern del 2001. Entenem que aqüestes mobiíitzacions es traben en un context de renaixement
de les lluites socials, sense el qual és impossible explicar remergéncia del moviment contra la
globalització capitalista.

Els actors a destacar en aquest cicle serien tots els grups, collectius i persones que formen
I'MRG , la XCADE, alguns Centres Socials Okupats, la Plataforma Cívica per un 12 d'Octubre en
Llibertat, la plataforma de suport ais immigrants 'Papers per tothom', el sindicat CGT, i altres
actors de la xarxa institucional (Ajuntament, Delegació del Govern...).

2.1. La creació del MRG i la contracimera a Praga, (iunv- setembre 2000)

2.1.1.Els inicis de la coordinació

Com véiem en el capítol anterior, des de inicis deis 90 existeixen a Catalunya i a la resta de
l'Estat Espanyol alguns collectius, moviments i xarxes que denuncien les conseqüénctes
negatives de la globalització i el paper que hi juguen les institucions transnacionals i els Estats,
com el Moviment AntiMaastrich (MAM). També trobem exemples de mobilitzacions unitáries com
els "Encuentros" deis Zapatistes o Campanyes com la de '50 Anys i Prou'. Pero probablement no
és fins a la Campanya 'Praga 2000' que es pot comengar a parlar de l'existéncia d'una
coordinació amplia a Catalunya entorn el que - des de Seattle- es coneixerá própiament com a
moviment antiglobalització. La preparació d'aquesta campanya, amb la creació i posterior
consolidació del Moviment de Resistencia Global (MRG) fa que es creí un espai de treball unitari
de collectius que ja treballaven en la denuncia de les conseqüéncies de la globalització i el
capitalisme.

13 La cimera de NÍ9a sobre la Carta del Drets Socials Europea (desembre 2000). La cimera del Foro
Económic Mundial a Davos (Suissa) al gener del 2001, i simultániament la cimera alternativa a Davos
que es fa a Porto Alegre (Brasil).

44



Les primeres reunions de preparació de la Campanya 'Praga 2000' no comencen fins l'estiu de
2000 pero la iniciativa d'engegar una campanya sorgeix molt abans14, precisament en una de les
trobades anuals que organitza el Moviment AntiMastrich (MAM) a Málaga la Setmana Santa del
2000. En aquella trabada ja es comenga a parlar de preparar una mobilítzació contra la reunió
que celebraran el BM i el FMI a Praga. La trabada de Málaga fa que alguna gent de Terrassa,
Lleida i Barcelona, que no es coneixia pero que estava treballant en temátiques semblants i que
compartía sensibilitats, comencin a parlar de la necessitat de coordinar-se a nivell cátala entorn
de les temátiques de l'exclusió, la precarietat laboral i les formes de lluita i alternatives contra el
capitalisme.

Segons alguns entrevistáis15, hi ha la percepció que a Catalunya no existien espais unitaris de
treball continuat al llarg del temps entorn temes própiament de globalització. De fet la gent que
es coneix i la informació que arriba es grácies a les trobades estatals organitzades peí MAM i
xarxes com Zambra16, Baladre17 o REAS18. A Catalunya, encara que trobem precedents
d'aquests espais com les Assemblees Contra l'Atur, les Campanyes contra les ETT19 o
campanyes conjuntes com la de Trenquem el silenci' (juny 1999)20, aquesta és percep com un
fet puntual, i es parla de la necessitat de construir quelcom mes estable. Tampoc podem
considerar la Consulta per rAbolició del Deute Extern com a própiament antiglobalització, encara
que mes tard la trobem en totes les mobilitzacions. D'altra banda, la mobilització contra la
Desfilada Militar tampoc es pot definir com a antiglobalització .

De la necessitat de tornar-se a trabar per a conéixer-se millor i coordinar-se de cara a una
possible futura campanya, gent de Catalunya que va participar a !a trabada de Málaga decideix
fer una reunió a Terrassa al maig de 2000. A l'assemblea hi assisteixen persones i collectius que
provenen de cases i centres socials okupats, grups ecologistes, moviment estudiantil, de suport a
la rebel-lió zapatista, d'iniciatives de denuncia contra l'exclusió social i altres grups locáis'
(Herreros, T.: nov. 2001). En aquella reunió es preñen dos acords: continuar en l'intent de
consolidar la coordinado de les iluites locáis que s'estaven duent a terme a Catalunya, i treballar
en ferm sobre la iniciativa per a engegar una campanya per anar Praga, seguint la convocatoria
de xarxes de moviments internación ais com l'Acció Global deis Pobles (AGP).

Si per alguna gent aquesta Campanya podía ser un bon moment per coordinar-se i compartir les
Iluites que ja estaven fent, per a molta altra gent -que tenia Seattle com a referent- la Campanya
de Praga representa la oportunitat de poder formar parí directament del 'moviment
antiglobalització', pero també la primera o quasi primera vegada que participava en un moviment
social. Aixó vol dir que es van trabar persones amb inquietuds, trajectóries i experiéncies de
participado política molt diferents. Diferencies polítiques i d'organització que es van anar fent
visibles a mesura que s'anaven fent assembles; com per exemple en la discussió al voltant de

14 Sobre el moment en el que sorgeix la iniciativa hi ha gent que afirma que aquesta no es fa efectiva
propiament fins a l'assemblea de Terrassa al maig de 2000. (Tomás Herreros, nov. 2001)

5 Entrevistes a Daniel i a Jordi.
Zambra neix d'un grup d 'Educadors/es Socials que organitza seminaris sobre exclusió, immigracíó i

pobresa.
Baladre és una coordinado de col.iectius i persones contra la Pobresa, l'Atur i l'Exclusió Social a nivell

de l'Estat Espanyol. Veure mapa actors.
18 Com les 'Jornades d'Economia Social i Solidaria' a Córdoba al 1997, o les de Cuenca al 1998,
organitzades per MAM amb REAS (Red de Economía Alternativa i Social)
19 Assembles Contra FAtur i les ETT (Empreses de Treball Temporal) a l'any 1995, es concentren molt
en alguns barris de Barcelona i no son grans coordinacions, encara que es relacionen amb les Marches
Contra FAtur). (Veure entrevista Ignasi).
20 Jomada de lluita que es va fer a Catalunya el 18 juny 1999 coincidint amb día d'Acció Global que
agluitnar arreu del món grups anticapitalistes. (Veure cicle anterior).
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temes com per exemple si en el Manifest s'havia de posar explícitament 'anticapitalista1 o si
s'havien de portar banderes a les manifestacions.

És a partir del mes de juny que es comenca a preparar própiament la campanya i es fan reunions
especifiques sobre l'organització del viatge, des deis autobusos i l'allotjament allí, fins a la
preparado de material de sensibilizado sobre els efectes del BM i el FMI. La següent assemblea
es fa a la Hamsa21, a Sants. Aquesta primera assemblea va ser forca nombrosa, probablement
per l'expectativa que es va generar. A la gent que havia estat a Terrassa s'hi van afegir persones
de la XCADE22 i d'organitzacions polítiques d'esquerres, com algún sector d'EUiA i Esquerra
Revolucionaria23. La de la Hamsa és l'assemblea on es va decidir posar el nom de Moviment de
Resistencia Global (MRG), i on es van configurar les diferents comissions de la campanya contra
el BM¡ el FMI, Praga 2000.

Tot i que sembla que l'estiu pot ser una mala época per a reunir-se, les assemblees convoquen a
forca gent. A l'assemblea de Les Obagues24 a l'Agost es reuneixen unes 70 persones. Allí
comencen a sorgir discrepáncies sobre el que ha de ser I'MRG. Alguna gent diu que s'está
oblidant que es va crear per ser un espai de coordinado i no únicament per a preparar una
campanya centrada en el viatge a Praga. El treball en comissions i la necessitat de preparar tota
la logística peí setembre fa que s'oblidi la necessitat de coordinació de les lluites que ja existien ,
i la gent es coordina només per a preparar la nova campanya. En tot cas, el fet que les
assemblees es celebrin a diferents llocs del territori facilita que col-lectius i persones es
coneguin, i es vagi construint el teixit de la xarxa critica. Aquesta ha estat una característica que
s'ha mantingut en totes les posteriors assemblees, fent del MRG un espai de trabada de gent
molt diversa, que provenia de la XCADE, d'alguns centres socials okupats, d'ATTAC, de
l'esquerra tradicional, de sindicats i també persones a títol individual.

Un altre punt cabdal és la feina que es va fer en les comissions i grups de treball. Es van crear
comissions per sensibilizado i difusió, per mobilitzacions i accions, salut, coordinació, finances,
logística del viatge i posterior a la tornada, la de repressió. Aqüestes comissions es reunien
paral-lelament a les assemblees i portaven allí les seves propostes, pero eren grups de treball
que funcionaven amb autonomía de l'assemblea unitaria. La comissió d'accions al carrer i que
també s'encarrega de la manifestació és una de les mes nombrases i actives, formada per
persones de nodes locáis de la XCADE, gent de centres socials okupats i altres que s'afegeixen
a mida que es van fent accions a les diferents poblacions. Sense la participado de moltes
persones de la XCADE tampoc es poden entendre les comissions de coordinació, finances i
logística del viatge. En les entrevistes amb persones de la XCADE també es corrobora que la
preparado del viatge a Praga no es pot entendre sense teñir en compte el coneixement técnic
que aporten grácies a ('experiencia que han adquirit en rorganització de la Consulta del Deute
Extern.

Una altra de les comissions que fa un treball ¡mportant en aquesta campanya és la comissió de
salut. Formada majoritáriament per persones del col-lectiu de suport a la rebellió zapatista de
Barcelona fan una tasca de formado sobre com protegir-se a les manifestacions i confeccionen
materials de difusió, que serán de gran utilitat. La comissió legal es crea posteriorment de
manera improvisada arrel de les detencions indiscriminades a Praga i tindrá un paper cabdal

21 La Hamsa, conegut i molt actiu centre social okupat del barrí de Sants des de 1996.
22 Xarxa Ciutadana per 1'Abolició del Deute Extem. Veure Mapa d'Actors.
23 Esquerra Revolucionaria és una organització política que pertany a la corrent del partit polític anglés
Sociaüst Worker Party . Actualment Esquerra Revolucionaria s'ha canviat el nom i es diu En Lluita.
24 Una granja escola a Lleida.
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sobretot en el suport ais detinguts i en la denuncia deis maltractaments a les presons. Finalment,
la comissió de sensibilització i difusió també va ser una de les comissions mes actives durant la
campanya sobretot per tota la tasca de formado sobre la globalització; estava composada per
persones que havien estat participat en la Consulta del Deute Extern i d'altres mes properes a
ámbits universitaris.

A mes de les assembles i de les comissions de treball, és de gran importancia en aquesta
Campanya la feina a "l'ombra" que s'anava fent per Internet, utilitzant correus electrónics, Mistes
de distribució i la web que es va fer per a la Campanya. A través de les Mistes de distribució de
correu electrónic s'informava deis acords presos en les assembles i circulaven informacions i
demandes de les comissions, alhora que es possibilitava que la informado d'altres xarxes
internacionals com I'AGP arribes a tothom. A la web es penjava des deis manifestos fins a les
actes de les assembles ¡ altre material de formació i divulgado25. La utilitzacíó d'internet va
permetre a la gent que no va poder assistir a les assembles mantenir-se informada, i que el
setembre es pogués reincorporar amb facilitat

La comunicado per correu electrónic, pero, va generar en alguns moments de la campanya
desconfiances i la sensació de 'blufo 'efecte bombolla' que alguna gent va criticar durament tant
a l'inici com sobretot a la tornada de Praga. Tot i així, l'ús d'internet no va substituir les trobades
presenciáis en espais físics, que van teñir una important funció de consolidació del teixit fent que
la gent es conegués.. En aquesta i posteriors campanyes també s'han 'recuperat' i donat
conéixer espais a gent que per primera vegada s'incorpora ais moviments com el CTD26 a
Gracia, la Hamsa a Sants, El Lokal27 o l'Espai Obert28.

També va ser molt important la tasca que es va fer des de la comissió de sensibilització i el
material que es va elaborar. En coilaboració amb mes gent (del MRG, de la PGR (Plataforma
per la Globalització de les Resisténcies) de Lleida, el Casal Popular la Torna de Gracia, i la
Cooperativa Ex-Libris) el col-lectiu 'Abriendo Brecha' va reafitzar un llibret a mode deis quaderns
d'educació popular d'América Llatina. En aquests quaderns s'explicava qué eren el Banc Mundial
i el Fons Monetari Internacional i les conseqüéncies nefastes de les seves polítiques
económiques. Aquest material estava tant ben elaborat que es va utilitzar en posteriors
Campanyes com la del Banc Mundial a Barcelona (juny 2001).

També les xerrades que es van anar fent al setembre durant les setmanes prévies a la cimera
per persones afins al moviment com n'Arcadi Oliveros o la Miren Extezarreta, van donar compte
de les aliances i relacions que el moviment té amb altres actors d'ámbits mes institucionals (en
aquest cas del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona i del
Seminari d'Economia Crítica Taifa). En les xerrades s'expliquen les nefastes conseqüéncies de
les polítiques económiques deis organismes transnacionals. La crítica va des de la denuncia de
la manca de democracia interna d'aquests organismes fins a la proposta d'altres altematives al
sistema capitalista, com l'autorganització en cooperatives de consumidora i productors o en
centres autogestionats. Aquest era parí del discurs crític de la campanya, que trobem explicat en
el 'Manifest MRG-PRAGA 2000' a on es fa una crítica del FMI, el BM, I'OMC ¡ al G-8 com a punta

25 http ://www, pangea. org/mrg
26 CTD: Centre de Treball i Documentado, ftindat per sectors polítics de l'esquerra desenganyats amb el
PSUC a principis deis 70. Veure Mapa d'Espais.
27 El Lokal és l'espai de trabada del Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebellió Zapatista i d'altres
collectius com l'assemblea d'insubmisos, al mateix temps que és llibreria de TEditorial Virus. Veure
Mapa d'Espais.
28 L'Espai Obert, una antiga academia, portada per persones de Támbit llibertari, espai de reunió de
diferents collectius i ha estat l'espai de trobada de les grans assemblees de les campanyes.
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de llanca de la globalització capitalista, responsables de l'explotació, la pobresa, la marginació i
l'exclusió de mes de la meitat del planeta, i d'altres polítiques globals ecológicament inviables.

La sensibilització no només va consistir en fer xerrades, sino que durant les setmanes prévies
també es van fer diverses activitats en tot el territori cátala. Amb aqüestes activitats es fa palesa
la funció que teñen campanyes com aquesta en la creació de xarxa en poblacions on no existia
un espai que aplegues diferents col-lectius. Encara que alguns s'havien mobilitzat per la
Consulta del Deute Extern del 12 de marg del 2000, fins ara no tornaven teñir un espai per a la
coordinació (segons alguns entrevistats). Amb el títol 'Cicle de Cinema Praga 2000: Un altre món
és possibie' es van passar peHícules a diferents barris de Barcelona (Gracia, Sants, Nou Barris,
Ciutat Vella, Sant Martí, Sant Andreu) on hi van participar des de centres socials okupats, com
Can Vies, Kasa de la Muntanya, i col-lectius que deixaven material com el Lokal, el Casal
Popular La Torna, i ONGs com Setem29. A Terrassa i Sabadell també es van fer accions de
sensibilització a mes de les xerrades que es van fer a moltes poblacions de Catalunya.

2.1.2. Innovacions del repertori d'acció col-lectiva: de les Jornades de Desobediencia Civil
a la Manifestació del 23 de Setembre

Les activitats mes destacades de la campanya que es van fer durant el mes de setembre van
ser: els tallers de formació sobre 'desobediencia civil' i acció directa no-violenta, i l'acte central de
la Campanya amb la 'Mani-festa' del 23 de Setembre. També cal destacar les diferents accions
descentralitzades de sensibilització i denuncia el 26 de Setembre a tota Catalunya i a tot l'Estat
dins la crida a fer accions a nivell mundial del Dia d'acció Global. A l'ámbit universitari, -
promogut per alguns de les persones que van participar a la Consulta del Deute Extern- es va
realitzar el 21 de setembre una Consulta a diferents universitats catalanes a on es preguntava si
creien convenient una vaga d'estudiants el dia d'Acció Global.30

En les jornades de desobediencia civil del 16 i 17 de setembre es va intentar combinar
coneixements practics amb xerrades i sensibilització. Es van fer tallers de formació sobre accions
de com fer I' acció directa no-violenta: com crear confianca, fer grups d'afinitat. També es van
donar nocions básiques de salut i primers auxilis i de com protegir-se de la policía a les
manifestacions. I es van fer xerrades sobre el BM i el FMI. Es va considerar necessari estar
formats sobre aqüestes qüestions degut a les informacions que arribaven des de Praga de que la
policía txeca utilitzaria gasos lacrimógens, gossos i fins tot cavalls contra els manifestants. El
context de psicosi augmentava per les noticies que arribaven pels mitjans de comunicado, els
quals informaven constantment del dispositiu de repressió que s'utilitzaria contra els manifestants
i els controls a les fronteres per evitar Tambada a Praga de "terroristes internación ais'.

Les jornades es van fer a la Casa de la Solidaritat31 i van participar mes de 200 persones. Van
estar organitzades peí col-lectiu Tambor32 en col-laborado amb algunes persones de
l'Assemblea d'insubmisos de Barcelona i persones de la Diplomatura de Cultura de la Pau de la

29 Informado extreta de l'acta de comissió cicle cinema 24 agost 2000.
30 La Consulta amb l'objectiu de sensibilitzar i convocar al dia d'acció global tenia 2 preguntes: A) si
creuen que el problema de la privatització de I 'ensenyament está relacionat amb la globalització, B) Si
creuen convenient fer una vaga d'estudiants el dia 26.
31 La Casa de la Solidaritat amb Nicaragua és també un es pai referent a Barcelona. Es crea ais anys 80
com a espai de trabada i coordinació de diferents col-lectius sobretot els que están relacionats amb
América Llatina.
32 Collectiu que s'havia creat durant l'acampada Contra la Desfilada Militar conegut com a 'col-lectiu
Tambor', en referencia al nom de Toperació policial que es va fer servir per a desallotjar la Placa
Espanya.
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Cátedra Unesco de la UAB. Va ser el primer cop que molta gent jove sentía a parlar de
'desobediencia civil' i grup d'afinitat'. En paraules d'alguns deis ¡nsubmisos que van fer el taller,
la gent 'no estava gaire preparada' i desconeixia principis molt básics per a participar en accions
o manifestacions com la que es preparava a Praga. Aquesta va ser una de les raons per les que
un grup d'insubmisos i altra gent del CoMectiu de solidaritat amb la rebellió zapatista amb mes
experiencia van decidir arribar uns dies abans Praga per a fer grup de suport allí. La preparado
d'aquest taller va constituir un exemple de treball conjunt de persones amb experiencia amb
altres que s'acabaven d'iniciar, i de construcció i consolidado de la xarxa.

També s'han de destacar algunes accions que es van fer durant el recorregut de la 'Maní Festa'
del 23 de Setembre a Barcelona, un deis actes centráis de la Campanya. La manifestació, en la
que van participar unes 10.000 persones, va comencar per la tarda a Jardinets de Gracia.
Durant el recorregut, es van fer accions de denuncia davant entitats bancáries i ETT's, es van
penjar pancartes, i altres accions i performances com el gran ninot en bicicleta encapcalant la
manifestació. La posada en escena recordava les manifestacions de Seattle al 99. Aquest
ambient festiu i relaxat va donar molta cohesió dins la manifestació. Parí de l'éxit respon a que
en la comissió de manifestació van participar col-lectius amb experiencia en attres mobilitzacions,
com gent de Kan Pascual33 o gent que havia organitzat la Campanya de "Trenquem el silenci'.
Encara que algunes de les accions del repertori d'acció col-lectiva ja s'havien posat en práctica
en altres mobilitzacions, l'innovador en aquesta manifestació va ser la gran quantitat d'accions
que es van fer i els col-lectius i grups que hi van participar, i el gran nombre de gent que va
aplegar per a ser una mobilització preparada en tant poc temps.

Dintre del repertori d'acció col-lectiva també s'ha de teñir present el conjunt d'accions
descentralitzades que es van dur a terme a diferents poblacions de Catalunya el dia 26 de
Setembre, Dia d'Acció Global. Al mateix temps que a Praga la gent s'estava manifestant, a
diferents poblacions de Catalunya hi havia gent mostrant el seu rebuig al BM i al FMI. Les
accions de sensibilització i denuncia que es van fer a les diferents poblacions també van ser
forca imaginatives. El fet de fer accions va fer que es creessin alguns nous collectius en algunes
poblacions o que d'altres que ja existien s'agrupessin com a MRG.

Parallelament a les activitats que es feien a Catalunya també a la resta de l'Estat Espanyol es
van anar creant 'MRGs' i collectius i entitats que es van adherir a la Campanya. Entre els MRGs
mes actius que dinamitzen la Campanya de Praga a les seves poblacions i localitats están I'MRG
de Madrid, format per gent propera a alguns centres sociais okupats com el Laboratorio34; el de
Saragossa format per gent que provenia del MOC; el de Valencia on hi col-laboren militants de
l'Espai Alternatiu (corrent d'esquerres d'EU-PV) i altra gent jove, que es donaran a conéixer amb
accions com les del 'Pa amb tomaca' davant del Me Donald's. Sorgeixen altres MRGs a
Cantabria, Astúries o a Andalusia. Un deis mes actius és el País Base, on rep el nom ó"Hemen
Eta Munduan' (Aquí i en ei Món). És important destacar el paper que va teñir I'MRG de
Catalunya en la Campanya de Praga per a la creació de col-lectius a tota la resta de l'Estat i de
dinamització de la xarxa anticapitalista. Tot i que recordem que ja existien Plataformes com les
del Moviment AntiMaastrich, no és fins a la Campanya de Praga que es creen tants col-lectius
simultániament a tot l'Estat Espanyol per fer activitats conjuntes entorn la mateixa Campanya.

33 Masia okupada a Collserola des de l'any 1994, referent d'okupació autogestionada tant rural com
urbana.
34 El 'Laboratorio' és un del centres sociais okupats mes actius a Madrid, actualment es troba en la seva
tercera "edició", sempre teixint contrapoder en l'emblemátic barrí de Lavapiés.
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2.1.3. L'estada a Praga i el relat de la contracimera (23- 29 setembre 2000)

De Barcelona varen mancar un total de sis autocars (unes 300 persones) entre el 20 i 23 de
setembre organitzats per la Campanya, que comptant la gent que va marxar en cotxes
particulars o en tren, juntament amb els autocars organitzat per ONG's com Intermón i alguna
altra organització política sumaven fins unes 500 persones que van marxar des de Catalunya.
Del País Base també surten dos autocars mes organitzats per Hemen eta Munduan. I si
comptem les altre persones que van sortir de la resta de l'Estat podríem parlar de fins a mil
persones que van anar a cap a Praga des de l'Estat espanyol.

La preparado de la coordinació en els autocars i la ¡nscripció es també un bon exemple de
l'autoorganització i utilització de la xarxa existent. A Barcelona les inscripcions es feien a l'oficina
de la XCADE i al Lokal i el viatge era financat per les mateixes persones que hi anaven. Cada
autocar tenia dues o tres persones que ajudaven a coordinar; aixó va permetre capacitat de
previsió i d'anticipació en les esperes i identificacions en les fronteres i en les arribades a la
ciutat. Els autocars van ser aturats per la policía a cada frontera i es va identificar a tothom. Un
deis moments mes crítics del viatge es va produir a la frontera d'AIemanya amb Txéquia quan es
va prohibir el pas d'un noi cátala argumentant que el seu nom apareixia en 'una ¡lista negra'. Ja
havien arribat informacions advertint deis controls a les fronteres, i així va ser. Es va impedir el
pas a mes de 300 persones de diverses nacíonalitats, argumentant que apareixien en aqüestes
'¡listes negres' que la Interpol havia proporcional a les policies de frontera. Finalment els autocars
catalans van continuar fins arribar a Praga i un cop arribats van fer pressió per denunciar el que
estava passant a les fronteres.

La coordinació a Praga es va fer des deis col-lectius que integraven I'INPEG, (Iniciativa Contra la
Globalització Económica). Aquesta coordinadora estava formada per alguns activistes txecs pero
en la seva majoria per gent de I'AGP, italians, holandesos, anglesos, alguns espanyols i sobretot
gent que havien estat en l'organització de Seattle. Alguns deis activistes van estar des de quatre
i cinc mesos abans a Praga fent els preparatius per les accions i mobilitzacions. Aquesta forma
de coordinació de mes gent de fora de Txéquia que de dins, va ser molt criticada sobretot
posteriorment. Una de les raons era que el fet que la gent fos de fora del país va fer que en
alguns moments no es tingues en compte que la repressió que es patiria a la ciutat aquells dies
no contribuiría crear teixit i a consolidar la xarxa en la propia ciutat. També és cert que era difícil
comptar amb la complicitat de la població. Les autoritats van dir a la població que abandones la
ciutat i s'agafés vacances, es van tancar les escoles i va disminuir l'activitat comercial. Aqüestes i
altres mesures per atemorir a la població van fer que Praga sembles una ciutat fantasma durant
els dies que va durar la contracimera. Hi havia 11.000 efectius policials i agents del FBI, i la CÍA,
i la Interpol enviats per mesures de seguretat i vigilar ais 30.000 manifestants que s'esperaven35.

L'INPEG havia preparat des de l'allotjament, les mesures legáis i equips d'advocats i traduccions
pels detinguts, fins a les propostes de recorreguts per a cada marxa. També s'havia contactat
amb autoritats com l'expresident Havel per fer de mediador i poder habilitar espais on reunir-se.
Un d'aquests espais va ser una antiga fábrica abandonada a les afores de la ciutat, que va ser
habilitada com a Centre de Convergencia. Aquest era l'espai que servia com a puní de trabada
tant logístic com informatiu, on també hi havia un Centre de Salut, i es feien des deis tallera de
desobediencia civil fins a les assemblees plenáries per a preparar les accions i les manees al
carrer. També hi havia un grup holandés, Rantamplan , que s'encarregava de fer els diferents
ápats diaris per a mes de quatre-centes persones. El Centre de Premsa es trobava al centre de

35 Extret de les informacions que I'INPEG enviava per correu electrónic durant aquells dies.
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la ciutat, en el mateix espai que Indymedia36. Les xerrades de la Contracimera i el Festival d'Arts
de la Resistencia es van fer des del 20 de setembre a centres culturáis i a la universitat. També
van haver-h¡ tallers i Fórums públics organitzats per ONGs que tractaven sobre l'abolició del
Deute Extern, així com alguna manifestado organitzada per sindicáis.

Al Centre de Convergencia s'informava a la gent que arribava de com s'havien organitzat les
diferents accions per ais propers dies. Per primera vegada confluíen a Europa les formes d'acció
directa no violenta que es van posar en práctica a Seattle i a altres llocs com a Italia (amb els
'Me bianche) o a Anglaterra (amb el grup de Samba i amb Reclaim the Streets). Durant el dia
abans de les mobilitzacions (25 de setembre) al Centre de Convergencia es van fer assembles
per grups: el de comunicació interna dins la manifestació; els que preparaven el grup de samba;
i, finaíment, una assemblea plenária on es va explicar el recorregut, l'estratégia de acció directa
no-vioienta i l'objectiu pensat per a cada marxa (o bloc) dins la manifestació del dia següent.
Alguns aspectes Innovadors' de l'organització a Praga van ser les assembles de portaveus, els
sistemes de comunicació dins la manifestació i el llenguatge de signes.

En aqüestes assembles de portaveus, després de Henear la proposta inicial, els grups que
participen a les diferents marxes fan la seva proposta i els portaveus situats al centre de la
rotllana miren la manera d'incorporar-la a la inicial. Posteriorment es torna a donar una proposta
a l'assemblea general per a que a cada grup la discuteixi i finaíment s'incorporen els matisos o
puntualitzacíons del diferents grups a través deis portaveus. D'aquesta manera es guanya en
eficacia a l'hora de prendre les decisions i es fa possible que les decisions es prenguin per
consens i de manera descentralitzada i participativa en assemblees de fins a tres mil persones.
El llenguatge de signes a les assemblees -que ja s'havia posat en práctica a Seattle- també va
ser una forma molí práctica d'organitzar-se. Básicament consisteix en substituir les paraules o
frases que mes s'utilitzen a les assemblees37 per signes amb les mans. Així s'agilitza la presa de
decisions en assemblees molt nombrases, ja que no s'ha d'esperar a que tothom digui 'esf/c
d'acord' sino que fent signes amb les mans ja es pot veure si hi ha consens o no. Peí que fa a la
comunicació interna dins la manifestació també hi va haver aspectes innovadors com la
coordinació per 'clusters'- grups de persones que estaven connectades a través del móbil amb
altres grups per tal de facilitar la comunicació i poder avancar-se a en cas de cárrega de la
policía i per moure's d'un lloc a l'altre -. Aquest aspecte va ser innovador a Praga perqué encara
no estava generalitzat l'ús del móbil i va ser útil que hi hagués petits grups que podien teñir en
cada moment informació del que estava passant en altres punts de la ciutat. Dins de cada marxa,
també va ser molt útil organitzar-se en petits grups d'afinitat per moure's amb mes agilitat en cas
de cárrega policial. Aqüestes i altres practiques s'han traslladat des de Praga a totes les altres
mobilitzacions que després s'han fet a Barcelona.

El 26 de setembre, Dia d'Acció Global, sortien de la Placa Nemesti Miru del centre de la ciutat
tres grans marxes. Un total de 50.000 persones, segons la premsa, que es dirígien cap al Centre
de Congressos on estaven reunits els representants del BM i el FMI. Cada marxa s'identificava
amb un color diferent per d¡ferenc¡ar-se entre elles del grau de enfrontament i de l'estratégia
d'acció directa que s'utilitzaria.

36 Indymedia és 1'agencia d'informació independent que ja va comencar a funcionar des de Seattle. Veure
Mapa Actors internacional.
37 Com per exemple les paraules o expressions com 'estic d'acord' o 'bloquejo la decisió' , 'necessito
traducció', 'haigde ferunapuntualització'.
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La marxa groga, liderada peí grup Me bianche38, tenia l'objectiu d'arribar-hi per un deis ponts
principáis de la ciutat, pero va quedar aturada al pont davant els tañes i els cordons policials, i allí
va resistir unes quatre hores. Aquesta marxa era la mes nombrosa, unes 30.000 persones, donat
que teóricament tenia menys risc d'enfrontament directe amb la policía peí fet d'estar
encapcalada pels fute bianche que utilitzarien el seu eos amb proteccíons com a escut huma en
front de la policía. La marxa groga no intentaría una entrada directa al Centre de Congressos
sínó fer visible, de manera simbólica, un assetjament del "poblé" ais "mandataris mundials".
Darrera deis tute bianche hi anaven algunes ONGs, i molts deis grups d'afinitat que havien vingut
de Catalunya.

La marxa rosa, formada peí grup de samba d'Anglaterra, i altres grups (holandesos, espanyols,
alemanys i nord-americans) amb molta música i forca colorit i d'altres grups d'afinitat d'autónoms
van intentar arribar al Centre de Congressos per la zona sud. Aquests van ser els que van estar
mes a prop i algunes persones fins i tot van poder entrar a dins, pero la policía els va reprimir
durament i desenes de persones van ser detingudes.

La marxa blava, formada per grups d'autónoms alemanys, grecs i tures, entre d'altres, era de
tendencia mes anarquista i en la seva indumentaria destacava el color negre i les cares tapades.
També va apropar-se forca al Centre de Congressos, pero de seguida es va trabar amb les
carregues policials. Durant tot el dia la policía va estar llengant gasos lacrimógens i carregant
sobre les manees. Tot i així, la pressió deis bloquejos, tant al Centre de Congressos com ais
diferents llocs on s'havien de desenvolupar les activitats culturáis, va fer que es suspengués la
reunió del BM i FMI un dia abans del previst.

Pero aquell mateix dia 26 a la nit comenca la repressió mes generalitzada, amb detencions
massíves de fins a 500 persones. També s'incrementa el grau de contundencia de les accions
d'alguns grups d'activistes que es dirigeixen cap al centre de la ciutat i comencen a destrossar
Me Donald's i algunes botigues. Al dia següent la portada de tots els diaris de Praga era que
grups incontrolats de manifestants antiglobalització havien destrossat la ciutat. Les accions
coHectives d'acció directa no-violenta per a denunciar la repressió viscuda i demanar la Híbertat
immediata deis presos i detinguts es faran al dia següent. Aquí és on el coilectiu de persones
que venien de l'Estat Espanyol, sobretot de Catalunya i del País Base, juguen un paper molt
important en organitzar les accions de denuncia. Una de les raons és perqué és poca la gent
organitzada que ha quedat a Praga després del Dia d'Acció Global, ja que tant els italians de fute
bianche com altres collectius de tures, grecs i alemanys havien marxat la mateixa nit del 26.
També ho facilita el fet d'estar allotjats junts en campings i d'estar organitzats en grups d'afinitat.
Per la nit es comenca a fer recompte de detinguts

De Catalunya es confirmen com a mínim tres persones a la presó, i hi ha unes quatre-centes
persones txeques i d'altres paísos europeus a les comissaries. El dia següent, 27 de setembre,
es fan accions de denuncia i per demanar la llibertat deis detinguts. Pero la falta de punt de
trabada físic - el Centre de Convergencia va ser tancat per la policía des del primer día de les
mobilítzacions- dificulta un lloc des del qual fer el recompte de detinguts, on la gent es torni a
agrupar i no es dispersí per tota la ciutat amb el risc de que hi hagi mes detencions. L'únic lloc
'no blíndat' en tota la ciutat es el case antic, que per ser també el mes turístic es va aprontar per
fer accions directes no-violentes molt mediátiques. Durant tot el dia es va anar a les ambaixades
i consolats deis respectius paisos per demanar informado sobre els detinguts. En el cas de
l'ambaixada espanyola es va parlar amb l'ambaixador i se li va donar la llista de desapareguts i

38 'tute bianche' vol dir 'monos de treball' o granotes blanques, que son les que utiützen els italians de
'Ya Basta' per visibilitzar el seu enfrontament amb la policía.
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detinguts, pero semblava que des de l'ambaixada també tenien problemes amb l'hermetisme del
Ministeri de l'lnterior txec que no volia confirmar si els desapareguts estaven detinguts.

Al matí del día 28, unes dues-centes persones fan una asseguda davant del Ministeri de Nnterior,
demanant la llibertat immediata de tots detinguts. La policía amenaga amb detenir a tota la gent
concentrada perqué s'está incomplint una llei txeca que impedeix aturar-se davant d'edificis
públics com el Ministeri. Son detingudes unes cinquanta persones, en la seva majoria catalanes.
Se'ls porta a comissaria i es comencen les negociacions amb l'ambaixador i el consol. A
Catalunya, es fan accions i concentracions davant el consolat txec a Barcelona. Finalment els
cinquanta detinguts son alliberats39.

2.1.4. Balanc. i rendiments

El fet que la reunió deis di rigen ts del Banc Mundial i del FMI es suspengués dos dies abans del
que estava previst va ser un éxit no només perqué s'aconsegueix impedir el transcurs normal de
les activitats de la reunió deis representaos, sino sobretot per la dimensió simbólica. Per haver
aconseguit visibilitzar un cop mes la contradicció de reunir-se protegits per tañes i cordons
policials, i de fer present en els mitjans de comunicado el discurs i l'explicació de demandes i
¡'exigencia d'incloure a l'agenda temes relacionáis amb els valors del moviment que fins ara
havien estat ignoráis o tractats secundáriament per organismes com el BM i FMI (recordem
l'intent de Havel els primers dies de la cimera de organitzar una trabada entre el president del
Banc Mundial i alguns representaos d'ONG's per tal de fer arribar les demandes d'aquests
últims al BM). També hi hagut rendiments per al propi moviment, per haver posat en práctica
amb forca éxit practiques del repertori d'acció directa no-violenta. Aixó ha enfortit els propis
col-lectius i ha permés que es coneguessin grups i collectius d'arreu del món i s'intercanviessin i
enriquissin amb noves practiques i estratégies de mobilització. I no s'ha d'oblidar tampoc la
coordinado per donar una resposta col-lectiva a nivell internacional a la repressió, mitjancant
organitzacions com Amnistía Internacional i agrupacions d'advocats que volen fer arribar al
Tribunal d'Estrasburg les denuncies deis detinguts a Praga.

Pero també hi hagut conseqüéncies negatives peí moviment, com ara el cosí que com déiem al
inici ha recaigut sobre els col-lectius de base txecs, que mes que enfortir la xarxa l'ha debilitada.
De la mateixa manera, degut al tractament deis mitjans informatius, la ¡matge que s'ha donat és
la de que 'activistes antiglobalització' han actuat com a 'terroristes' i 'vándals' destrossant la
ciutat de Praga, trencant Me Donald's i altres botigues i 'mostrant una actitud antidemocrática1.1
aixó fa que es doni la imatge que el moviment no té propostes i alternatives: s'ha fet creure que
només té per objectiu destrossar les ciutats on es reuneixen els dirigents del BM.

A Catalunya, la repressió viscuda a Praga fa que, com en altres ocasions, s'activi una xarxa de
solidaritat en resposta. Tota aquesta tasca ja entronca amb la feina de reflexió sobre quins han
de ser els objectius del Moviment de Resistencia Global després de la Campanya de Praga i de
com continuar el treball local i la consolidació del treball de les comissions i assemblees.

39 Malgrat que la llibertat és sense carrees, hi ha persones que van estar detingudes a Praga que estant
tenint problemes de visat per entrar a Estats Units.
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2.2. Consolidado de I'MRG i cimeres de Nica. Pavos i Porto Alegre, (setembre 2000- gener
2001).

2.2.1. A la tornada de Praga, el moviment es consolida.

Les primeres assemblees després de Praga son per a fer balanc de la campanya i posar en
manca les comissions de treball per denunciar la repressió, coordinar-se per a la recollida de
materials grafios i fer xerrades per donar a conéixer el que ha passat. Es fan varíes assemblees
a inicis d'octubre de 2000 (2 i 9 oct.) a l'Espai Obert a Barcelona. A les primeres hi ha fins a
dues-centes persones de diferents coNectius. Es creen les comissions de temes legáis, de
recollida de materials i difusió, que está bastant relacionada amb la de premsa (encarregada de
fer declaracions a la premsa durant aquells dies), de coordinado (que prepara les ordres del dia
per les assemblees), i de pressió institucional. Una de les primeres tasques que es fa des de la
comissió de legal és la recollida de testimonis de tota la gent que ha estat detinguda. Aqüestes
denuncies s'envien a Amnistía Internacional, ¡ també hi ha un grup de gent que a nivell
internacional envia les denuncies del comportament de la policía i les tortures al Tribunal
d'Estrasburg. Es fa una manifestació peí centre de Barcelona per denunciar que encara hi ha
persones detingudes a Praga, i també es fa pressió al consolat txec a Barcelona.

La següent assemblea unitaria es fa el 21 d'octubre a l'Espai Obert. És una assemblea de
valorado global de la Campanya, la participado a Praga i de com es vol continuar amb la
coordinado de coNectius i persones que es va crear per a la Campanya de Praga amb el nom
d'MRG. L'assemblea dura tot el dissabte, i hi participen unes 100 persones, tant les que han
anat a Praga com les que hi ha participat des de Catalunya, des de coNectiu zapatista,
insubmisos, okupes, gent de Terrassa, de la PGR40 de Lleida, de la XCADE; ATTAC, Batzac,
CGT, Esquerra Revolucionaria, entre d'altres col lectius41. En aquell moment, igual que durant la
campanya, es constata la pluralitat deis actors que participen en el moviment, des de persones
mes veteranes fins a d'altres que és la primera vegada que participen. La incorporado de gent
poc polititzada, encara que pot teñir la lectura positiva de que s'ha arribat a mes gent, també va
ser titilada en algunes ocasions despectivament com a "turisme revolucionan", amb el perill de
construir un moviment sense bases solides. Pero és cert que un deis éxits de la Campanya és
que es va arribar a molta gent, segurament en part peí tipus de repertori d'acció col-lectiva i
mobilitzacions que es van fer. El fet d'aplegar a gent d'orientacions polítiques tant diferents fa
que comencin a sorgir tensions per la presencia d'algunes persones que pertanyen ais sindicáis
de CC.OO. i UGT, i a partits com EUiA, i IC. Per part d'alguns sectors autónoms del moviment hi
ha por a que sectors mes institucionals monopolitzin aquest espai, a mes seis retreu el doble
discurs que teñen, per una banda a les assemblees i per l'altra el que fan ais espais de poder
que ocupen {quan permeten desallotjaments de cases okupades o pacten reformes laboráis
socialment regressives). Aixó fa que alguna gent es comenci a allunyar de I'MRG com espai de
coord ¡nació.

És important destacar alguns deis temes que trobem en aquella assemblea perqué serán debats
que s'aniran repetint mes endavant; com per exemple si s'havia d'haver assumit una
responsabilitat com la que es va assumir a Praga sense teñir un coneixement previ de la situado.
Es comenga a parlar de que no es pot actuar en 'acció-reacció' responent sempre al calendan
fixat pels organismes ¡nternacionals. Hi ha una crítica molt forta des de sectors okupes,
autónoms i antimilitaristes degut a la sensació de que hi havia una certa 'ingenuitat1 i falta de
responsabilitat per part d'alguna gent que ha estat coordinant l'organització del víatge, sobretot

(PGR) Plataforma per la Globalització de les Resisténcies.
41 Veure acta assemblea MRG, 21 octubre 2000.
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peí que fa a la capacitat de resposta a la repressió. La coordinació es considera necessária pero
intentan! evitar estructures en les que la gent estigui a moltes comissions. Es proposa que els
carrees siguin rotatius. Internet es considera una eina per a difondre informado, pero no per a
prendre decisions, per evitar l'efecte 'miratge'. Es critica durament l'ús que n'han fet algunes
persones. Es proposa aprofitar estructures ja existents com les de la XCADE, i es diu de
comunicar-se i traslladar valoracions i reflexions ais collectius que han participat a la Campanya
1 altres que estant treballant en la construcció d'alternatives. En aquest sentit I'MRG es planteja
el doble objectiu de continuar la lluita a nivell global, pero essent alhora un espai de trobada on
es pugin coordinar totes aquelles persones i collectius que treballen la crítica al capitalisme i la
construcció d'alternatives.

És important destacar que paral-lelament a l'assemblea de valorado, aquell mateix cap de
setmana la XCADE té la seva assemblea de Catalunya a Vic. Alguna de la gent de la XCADE
que ha estat a Praga planteja a l'assemblea que la XCADE es fusioni amb la xarxa del MRG, ja
que ambdues xarxes teñen objectius semblants, sobretot després del Tercer Encontré Estatal de
la RCADE. De totes maneres no tothom dins la Xarxa del Deute Extern veu l'afinitat de la
mateixa manera (hi ha gent que percep I'MRG com "massa radical" segons afirmen alguns deis
entrevistats/es42) i al final no s'arriba a un acord sobre la necessitat de treballar plegats. Tot i aixó
molta gent de la XCADE segueix anant a les assemblees del MRG i existeix una coordinació
informal.

Peí que fa a I'MRG, es veu necessari definir millor que s'entén per aquesta coordinado i aquest
será l'objectiu de la següent assemblea el 4 de novembre a Girona43. En aquesta assemblea
dinamitzada per I'MRG de Girona i amb la participado de gent de centres socials okupats de
Barcelona, del col-lectiu CRITS de Terrassa, la PGR de Lleida, de la CGT, ATTAC, col-lectiu
zapatista, Batzac, la XCADE i gent de Castelldefels, s'acorda que '¡'MRG és una xarxa de
persones i col-lectius contra la giobalització económica i el pensament únic i una eina per donar
contingut global a les lluites locáis44'. Peí que fa a l'estructura, es mantenen algunes comissions,
pero d'altres com premsa i mobilitzacions ja no teñen sentit després de la campanya.

La comissió legal segueix recollint testimonis deis detinguts i els fa arribar, a través
d'europarlamentaris de IU i PSOE, a la Comissió de Drets i Llibertats que examina la
incorporado de Txéquia a la Unió Europea. També es fan arribar a l'Associació Contra la Tortura
que ho remet al Tribunal d'Estrasburg i a Amnistía Internacional45. S'acorda fer assembles cada
2 o 3 mesos per intercanviar experiéncies i debatre sobre estratégies i continguts de futures
mobilitzacions.

Amb la preocupació de combinar la formado tant interna com externa amb les accions de
denuncia i la mobilització, es proposa treballar des de quatre árees de treball temátiques: una
l'observatori deis moviments socials per l'análisi historie del moviments, una altra fer un Bañe de
recursos per crear un espai d'intercanvi entre col-lectius, una altre sobre renda básica coordinada
amb la xarxa Baladre i el Seminari d'Economia Crítica Taifa, i una ultima área sobre el deute
ecológic que la porta gent d' Ecologistes en Acció a Catalunya. Amb aqüestes árees de treball
obertes es possibilita la coordinació amb altres collectius i grups que treballin aquests temes.
També es proposa de treballar la coordinació amb les altres MRGs estatals, amb altres xarxes
com la RCADE, el Moviment AntiMaastrich, ATTAC i a nivell internacional amb I'AGP. Sobre la

42 Veure entrevistes Jordi i Elisabet.
43 Veure acta Assemblea MRG a Girona 4-11-2000, a la seu del Punt diari..
44 Veure Manifest MRG
45 Veure acta assemblea MRG Girona 4-11-2000.
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relació amb altres MRGs estatals és significatiu destacar que I'MRG, a diferencia de xarxes com
ía RCADE o el MAM, mai no fa cap assemblea a nivell estatal que aglutini els diferents MRGs, tot
i que existeix una relació informal entre I'MRG de Catalunya i el de Madrid, i coneixement sobre
les activitats que es fan a Euskal Herria des de Hemen eta Munduan.

Peí que fa a futures mobilitzacions s'aposta per promoure-les i incentivar-les pero donant
sobretot prioritat a les locáis. Intentant promoure sempre les accions directes no-violentes
imaginatives amb les que es pugui arribar aquells que normalment no es mobilitzen. L'objectiu es
tornar a fer treball local en espais que en alguns casos s'han perdut com el barri. Es vol
visibilitzar a nivell local i quotidiá les conseqüéncies de la globalització neoliberal. Els coNectius
han de mantenir la seva autonomía a nivell local pero el nom de MRG sembla que pot ajudar a
aglutinar, dones s'és conscient del ressó mediátic després de la Campanya de Praga, al que els
mitjans han contribuít. En l'assemblea de Girona alguna gent d'Esquerra Revolucionaria, ATTAC
i CGT, planteja dins de les properes mobilitzacions del MRG anar a Nica, pero la resposta de
l'assemblea és que encara s'está paint lo de Praga i no es veu viable, i també perqué es percep
com una mobilització deis sindicáis i de forces de l'antiga esquerra. De Girona també surt la
proposta de fer un seminan de formació sobre l'análisi i reflexió del procés de Globalització a
través del llibre l a Explosión del Desorden1 de Ramón Fernandez Duran46. Durant els dies 1,2 i
3 de desembre i organitzat per gent de la PGR, la Plataforma Unitaria Contra l'Autopista Eléctrica
i gent de Terrassa, es fa a Sort (Lleida) un seminan" que serveix de punt de trabada per gent del
Seminan' d'Economia critica, del collectiu zapatista, la XCADE, I'MRG, Baladre, la Plataforma
AntiMaastrich i Ecologistes en Acció.

Les propostes sobre funcionament i coordinació amb altres col-lectius aprovades a Girona es
continúen treballant i son concretades i aprovades a la següent assemblea a Terrassa el 16 de
Desembre del 200047. A on hi participen prácticament els mateixos coNectius que han participat
a Girona amb l'assisténcia d'unes 70 persones. Els principáis acords que es preñen fan
referencia a la continuítat del treball de les comissiono i de les árees de treball. La comissió
Legal proposa coordinar-se amb 'suport antirepressiu'48. El Lokal i ATTAC ofereixen la seva
infrastructura si es necessita fer treball de difusió. En resposta a la proposta, la Plataforma
AntiMaastrich i el collectiu 'Memoria, lluita i resistencia' (MRG de Girona) assumeix el disseny
del seminari de formació anual.

Les assemblees del MRG durant els mesos d'octubre fins gener/febrer contribueixen a la
consolidació de la xarxa degut en part a la metodología de treball en petits grups dins les
assemblees i per la implicació deis coNectius locáis que dinamitzen i s'encarreguen de la part
logística i lúdica.

Abans d'entrar en la descripció de les següents mobílitzacions a nivell internacional, volem
destacar les Jornades 'De l'acció directa com una de les Belles Arts' del 23 al 27 d'octubre.
Encara que per a molta gent poguessin passar una mica desapercebudes i per altres quedessin
oblidades per la gran quantitat d'esdeveniments que van haver-hi aquells mesos49, aqüestes
jornades-taller van ser un moment en el que per primera vegada molta gent va conéixer i van
sentir anomenar per primer cop els métodes i estratégies de 'guerrilla de la comunicado' i d'acció
directa no-violenta de grups d'arreu del món.

46 Ramón Fernadez Duran és un destacat membre de Ecologistas en acción i del MAM
47 Veure acta assemblea MRG Terrassa, a la seu del Consell de la Joventut de Terrassa.
48 Grup de suport ais detinguts/es que prové de l'ámbit mes autónom i de sectors okupes de Sants.
49 Com la Plataforma per un 12 d'Octubre en Llibertat; i les tancades a les esglésies en suport ais
immigrants i contra la llei d'estrangeria. Veure següent apartat.
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Grups com Reclaim the Stretts (Londres), RTMark (Alemanys), i altres d'Estat Units com el {Front
d'Alliberament de les Barbies) van estar explicant durant cinc dies les seves experiéncies sobre
desobediencia civil i les seves estratégies de Guerrilla de la Comunicado entorn l'especulació,
les lluites contra les liéis d'estrangeria i les situacions a les fronteres, l'atur i els mitjans de
Contrainformació. Pero les Jornades també aixequen polémica pels actors que impulsen la
iniciativa i entorn l'espai on s'havien de celebrar. La proposta inicial de les Jornades sorgeix
d'algunes persones del col-lectiu la 'Fiambrera Obrera'50 i de l'aposta del director51 del MACBA
(Museu d'Art Contemporani de Barcelona) per promocionar l'art polític. Així, en un primer
moment aqüestes s'havien programat a les ínstallacions del MACBA; pera alguns sector del
moviment okupa de Barcelona i de mitjans de contrainformació que també están convidats a
explicar les seves experiéncies traben contradictori que una trabada d'aquest tipus es celebri en
un espai com el MACBA per vanes raons, entre elles que el MACBA está financat per la
Diputació de Barcelona i que el president d'aquesta (Manel Royes) está desallotjant cases
okupades a poblacions com Terrassa de la que és alcalde. Aixó provoca relacions molt tenses
entre aquests sector mes autónoms i la gent que esta organitzant les Jornades, ja que els
primers amenacen que si es fa al MACBA boicotejaran aquell espai (on de fet ells son els
principáis protagonistes). La proposta que ofereixen és fer-ho a un espai del moviments socials
com és l'Espai Obert, ¡ allí es fan finalment. Les Jornades serveixen per a intercanviar informado
també amb altres col-lectius de Barcelona que fa temps que estant treballant en la Guerrilla de la
Comunicació com la gent de la 'Oficina 2004'. Pero el mes important és que d'aquests contactes
i deis resultat d'aquestes Jornades sorgirá el projecte de crear un espai permanent de treball que
es concretará mes endavant amb el projecte de l a s Agencias'. Tot un projecte d'Art polític que
el MACBA finangará amb 12 milions de pessetes i que tindrá el seu máxim desenvolupament
durant la Campanya contra el Banc Mundial al juny de 2001 a Barcelona.

2.2.2 Les mobilitzacions a Nica contra I'Europa del Capital.

L'últim trimestre de 2000 també va ser actiu en mobilitzacions internacionals. S'ha de destacar la
participado de gent de l'Estat Espanyol i també de Catalunya a Nica els dies 6, 7 i 8 de
Desembre. A diferencia de Praga, a l'hora d'anar a Nica hi ha forca controversia en entorns com
el de I'MRG que no veu dar el seu paper52, donat que a Niga la convocatoria prové deis sindicats
de la CES (Confederado Europea de Sindicats) formada pels sindicats majoritaris europeus,
(entre ells CCOO i UGT). L'objectiu de la mobilització sindical és manifestar-se en contra de la
Carta de Drets Socials que suposa un greu retrocés deis drets deis treballadors i les
treballadores, mobilització que alguns interpretaven com "anar de la má deis sindicats
reformistes i pactistes*. "Així, la primera gran escenificado deis bloquejos i la resistencia contra
una cimera de la UE, no compta amb la presencia majoritária d'un nombrós sector del MRG. Tot i
així ía creado de la Plataforma Niga 2000, que aglutinaba a ¡'esquerra sindical (CGT), petits
collectius de ¡'esquerra radical (Batzac, Espacio Alternativo), el comité de les Euromarches de
Madrid, moviments ciutadans pels drets socials (Mesa Cívica pels Drets Sociafs) i un sector de
IU o de EUiA a Catalunya, va garantir el viatge i va atreure alguns ¡oves de l'entorn del MRG que
també havien estat a Praga" (Barranco, O i González, R., 2001J..

Encara que I'MRG com a tal no assumeix l'organització de la campanya, sí que trobem una
amplia mobilització ¡ presencia d'estudiants principalment de la Universitat Autónoma de

La 'Fiambrera obrera' és un collectiu de Madrid (que treballa en accions directes, i art polític
51 Entrevista amb el director del MACBA, Manuel Bona-Villel, a El Triangle (18 juny 2001)
52 Veure la decisió que es pren a Fassemblea de Girona del 4-11-2000.
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Barcelona (UAB), que grácies a la tasca que fan l'MRG-UAB i el col-lectiu Batzac, organitzen fins
a 5 autocars. A nivell de Catalunya l'organització del viatge a Nica permet - segons alguns
participants53- conéixer una mica mes altres coHectius que treballen les alternatives i la crítica a
la globalització, alhora que es fan contactes amb gent d'ATTAC o d'associacions com RAÍ
(Recursos d'Animació Intercultural). També serveix per introduir el discurs contra la globalització
en l'ámbit universitari a través de les activitats de grups com l'MRG-UAB.

A Nica hi haurá dos gran manifestacions: el dia 6 está prevista la mobilització del sindicats que
formen la CES i que alguns acusen de donar suport a la Carta Drets proposada pels govems. El
dia 7, la Campanya coordinada principalment per gent de les Euromarxes, ATTAC, l'esquerra
sindical i altres coHectius de l'extrema esquerra política (básicament la LCR francesa) que no
están d'acord amb la Carta "oficial' i que han confeccíonat una Carta de Drets Socials
'Alternativa1, han proposat bloquejos. Aquests bloquejos, on participaven unes 4.000 persones,
van ser durament reprimits amb cárregues i gasos lacrimógens Alguna de la gent del MRG de
coHectius com Batzac o ATTAC, veu la necessitat de 'vincular ¡'esquerra sindical amb altres
sectors juvenüs mes radicalitzats representáis perl'MRG' (Barranco, O i González, R., 2001) i
per aixó van participar en ambdós mobilitzacions, la sindical i els bloquejos. La importancia de
Niga radica en que és la confluencia al carrer de diferents sectors del moviment fins aleshores
allunyats. Sense negar la desconfianga o la timidesa d'aquest primer apropament, s'ha de
constatar que a Niga es van reunir des de la Confederació Europea de Sindicats (CES), les
Marches Europees contra l'Atur, iniciatives ciutadanes contra la globalització neoliberal
(básicament ATTAC), partits polítics d'esquerra i algún partit nacionalista.

2.2.3. Davos i Porto Alegre, cara i creu de la globalització capitalista.

Peí que fa a l'ámbit internacional cal destacar que els dies 16 i 17 del mes de desembre a
Ginebra hi ha una reunió de treball per preparar i coordinar la protesta de la propera gran cimera
que s'espera a Europa, la celebrado del Fórum Económic Mundial a Davos el gener del 2001. En
aquesta trabada de coordinado que permet intercanviar informado sobre mobilitzacions en
diferents páísos, hi participa gent del MRG.

Durant l'últim mes de l'any, el 14 de desembre es crea la Plataforma contra el Pía Colombia a la
Casa de la Solidaritat, contra la política intervencionista deis Estats Units a América Llatina.

A Davos, la Coordinado anti-OMC54 de Suíssa, nascuda deis moviments autónoms (al voltant de
centres socials okupats), zapatistes i sectors femintstes, han organitzat una gran manifestado
de rebuig contra la reunió anual del Fórum Económic Mundial (FEM) el 27 de gener. S'organitza
una gran plataforma d'acció que reuneix a l'esquerra radical, llibertaris, feministes, ONGs
critiques, partits i sindicats d'esquerres (encara que participen poc activament a les
mobilitzacions) i organitzacions camperoles progressistes. Es la primera mobilització contra el
FEM que es fa en un context d'auge del moviment antiglobalització després de Seattle. Es
coordina amb el Fórum Social Mundial (FSM), trabada de moviments socials a nivell mundial que
s'está fent a Porto Alegre (Brasil) per contrarestar el discurs únic neoliberal de Davos.

La de Davos no és, pera, una mobilització que sigui prioritaria en l'agenda deis moviments
antiglobalització, per la dificultat d'accés a Davos i peí gran dispositiu policial oriental a impedir

33 Entrevista a Jana (MRG-UAB i Batzac).
54 La Coordinado anti-OMC de Suíssa es va formar al 1998 per persones procedents del moviment
autónom de diferents regions de Suíssa. (informació extreta de llistes de distribució per Internet).
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físicament qualsevol manifestació a tota Suíssa. Per aquesta rao Davos es una mobilització on
els protagonistes son básicament els moviments suíssos i alguns francesos, italians i alemanys.

De l'Estat Espanyol només hi participa un petit grup de gent de Catalunya. Davos és una
mobilització internacional que tampoc s'assumeix des del MRG com a mobilització principal tot i
que hi ha persones que hi van. A les mobilitzacions van teñir forca presencia els sectors
autónoms mes juvenils. ParaHelament ATTAC també organitza un fórum alternatiu a Zurich
(Valtre Davos') amb un miler de participants, pero els problemes d'entesa entre ATTAC i la
Coordinació Anti-OMC fa que no sigui possible un marc unitari per a totes les mobilitzacions.
Finalment la manifestació a Davos no es va poder fer degut a la repressió i perqué la policía va
bloquejar Tambada deis manifestants. Aquesta es trasllada a Zurich, pero allí també és
il-legalitzada i es reprimeix brutalment amb ferits per bales de goma i mes de 120 detinguts (entre
ells sis catalans) que van ser arrestats durant tres dies sense poder veure un advocat ni fer cap
trucada. Tant bon punt es va teñir noticia de les detencions, des de Barcelona es comencen les
trucades a l'ambaixada espanyola a Ginebra, pero sense obtenir informació.

Tot i aixó, el balanc polític de Davos és positiu, donat que la forta repressió que han utilitzat per
protegir-se, juntament amb el desafiament del FSM que s'ha fet des de Porto Alegre, han
aconseguit erosionar la imatge i credibilitat del FEM. 'S'ha aconseguit que el FEM es mostrés
com un reducte bunkerítzat '(Antentas, JM.: 2001), imatge que a partir d'aleshores s'anirá
repetínt de manera encara mes evident en les diferents manifestacions i mobilitzacions arreu del
món. I que significa un éxit peí moviment perqué permet prosseguir amb la dinámica de
deslegitimació de les principáis institucions del capitalisme mundial.

Com s'ha assenyalat, l'éxit de les mobilitzacions de Davos no es pot entendre sense l'existéncia
del Fórum Social Mundial de Porto Alegre a l'altra punta del món, sobretot perqué Porto Alegre
será un referent per al moviment antiglobalització, en ser un espai on a mes d'accions, també es
parla de la consolidado i posada en práctica d'alternatives.

Del 25 al 30 de gener de 2001, prop de 3000 activistes d'arreu del món es van trabar a Porto
Alegre (Brasil). La proposta de realitzar el Fórum no s'entén sense el precedent de trobades com
eWtro Davos' al gener del 1999, ni tampoc sense iniciatives com laMarxa Mundial de les Dones
i el Jubileu 2000. El comité organitzador brasiler del FSM está composat per una representació
deis sindicats, ONGs i moviments socials55. També donen suport en l'organització logística de!
Fórum els govems de l'Estat de Rio Grande do Sul i l'ajuntament de Porto Alegre, tots dos
governats peí PT (Partit deis Treballadors). El FSM es proposa aglutinar en un mateix espai
polític a ONGs, centráis sindicáis, sindicats autónoms, moviments populare urbans, moviments
camperols, moviments de dones, organitzacions de joves, organitzacions de petits empresaris i
grups comunitaris. Durant cinc dies a la ciutat es van realitzar conferencies, seminaris, tallers
sobre la producció de riqueses i la reproducció social, l'accés a la riquesa i la sostenibilitat,
l'afirmactó de la societat civil i deis espais públics i el poder polític i étic en la nova societat56.
També es van fer accions com les de I'MST i José Bové (de la Confederation Paysanne)57 amb
crema simbólica d'un camp de transgénics de la multinacional Monsanto. Accions dirigides a

55 El comité organitzador brasiler está format per la CUT (Central Única de Treballadors), FMST
(Moviment deis Sense Terra), ABONG (Associació Brasileira de ONG), ATTAC-Brasil, Comisión
Brasiliera de Justicia i Pau de la Conferencia de Bisbes de Brasil, las ONGs Justicia Global i Ibase i la
organització de petits empresaris 'Cives junament'.
56 Veure programa FSM 2001.

José Bové és conegut peí desmantellament d'un Me Donald's a Franca i s'ha convertit en una de les
cares mes conegudes de Tantiglobalització.
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donar coneixer altematives que permetin lluitar contra l'agressió de les polítiques neoíiberals de
la globalització, que estant sumint en la miseria a milions de persones a tot el planeta.

Porto Alegre suposa per al moviment antiglobalització de Catalunya un espai on es poden veure
altematives i propostes de possibles campanyes conjuntes. També és l'espai on els diferents
moviments fixen l'agenda de les següents mobilitzacions contra el BM, l'OMC o el G-7. Així
dones, serveix per a saber quines serán considerades les principáis mobilitzacions d'aquell any:
Gotteborg i Genova. La participado de gent de Catalunya a Porto Alegre en el I FSM no és tant
de moviments de base, sino d'alguns partits polítics d'esquerra, alguns sindicats i algunes
persones d'ATTAC. S'han de destacar les diferents xerrades que es fan arreu de Catalunya per
explicar el qué ha passat a Porto Alegre. La gent d'ATTAC trasllada la seva visió de Porto Alegre
a una de les assemblees de la Trabada de Girona a l'abril, pero des d'aquell espai sembla que hi
ha mes interés en saber que és I'AGP que no el FSM. És com si Porto Alegre es percebes com
un espai massa llunyá i amb massa protagonisme de les ONGs i organitzacions mes polítiques
allunyades deis plantejaments mes rupturistes del nous moviments socials (tot i la presencia de
moviments populars de base com I'MST). Potser només és una qüestió de temps, ja que l'any
següent el 2002, hi haurá una presencia destacada de catalans en la delegado de gent de la
XCADE i I'MRG.

2.3. Altres mobilitzacions d'aquest cicle fhivern 2000- primavera 2001)

La Campanya de Praga i la participado en les mobilitzacions del moviment antiglobalització a
nivell internacional no son l'únic espai unitari i de coordinació deis moviments socials a
Catalunya. Durant 1'últim trimestre de 2000 també trabem coordinacions de moviments en l'ámbit
de l'antifeixisme (Plataforma Cívica per un 12 d'octubre en Llibertat), en l'ámbit antirracista (les
tancades deis immigrants a les esglésies en rebuig a la Llei d'estrangeria) i en la Trabada de
Moviments Socials a La Garrotxa, que ja entroncará amb la preparado de la Campanya contra el
Banc Mundial.

2.3.1. La Plataforma Cívica per un 12 d'octubre en llibertat

És important la tasca de coordinació que es crea entorn la Plataforma Cívica per un 12 d'Octubre
en Llibertat a partir de la iniciativa de les associacions de ve'íns de Sants, La Bordeta i
Hostafrancs i l'Associació de Mares i Pares Alarmats pels Fets de Sants (MAPAFS). Iniciativa a
la que s'hi afegeix la Plataforma Antifeixista (on participen la majoria de Centres Socials i cases
okupades del barri) i també sindicats (CGT), partits d'esquerra (EUiA i ERC), així com coMectius
de solidaritat i antirracistes, organitzacions d'esquerra radical (Batzac), anarquistes, de Tentorn
independentista (Maulets i Endavant), casáis populars (La Torna), la XCADE i també gent que ha
participat en I'MRG i altres entitats socials del barri de Sants i de la resta de Barcelona.

L'objectiu de La Plataforma Cívica és mostrar el rebuig cap ais actes feixistes que cada 12
octubre l'organització d'ultradreta Alianza por la Unidad Nacional (AUN) liderada per Ynestrillas,
celebra a la Plaga del Paísos Catalans. Arre! de la brutal repressió policial que l'any anterior
(1999) van patir els que es van manifestar en contra els actes feixistes, l'objectiu al 2000 és
mostrar el rebuig de manera que aglutini el major nombre de gent, tornant a mostrar el dret de la
societat civil a manifestar-se. Els actes que es van convocar a l'entom de la Trabada per la
Justicia Social i el Respecte de Íes Cultures' van ser: un concert, actuacions de diables i altres
espectacles durant la nit del 11 d'octubre i una manifestado el 12 d'Octubre amb una assisténcia
de mes de 6.000 persones. Es va aconseguir que la manifestació feixista s'hagués de desplagar
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a Montjuíc amb una participado molt minoritaria, i s'aconsegueix ampliar la xarxa ciutadana que
mostra el rebuig a celebracions feixistes.

La Plataforma va intentar donar-se continuítat i durant un any va seguir fent activitats. Els actes
mes destacats han estat les jornades contra el 20-N (aniversari de la mort del general Franco),
les jornades contra l'exércit del 23-F (aniversari del cop d'Estat de 1981) i la solidaritat amb els
immigrants sense papers, tant en l'acampada deis immigrants de l'Europa de l'Est al Pare de
l'Espanya Industrial, com en la posterior tancada a l'Església de Sant Medir, durant les tancades
a les esglésies el gener de 2001. Després del trencament amb la Plataforma Antifeixista a
l'octubre de 2001, la Plataforma Ciutadana es va anar desinflant.

2.3.2. Les mobilitzacions contra la Llei d'Estrangeria

L'altre gran espai unitari que s'ha anat construint parallelament a les mobilitzacions
antiglobalització durant l'any 2000, son les plataformes ciutadanes que es creen contra la
reforma de la Llei d'Estrangeria (4/2000) que el govern del PP vol aprovar després d'obtenir
majoria absoluta a les eleccions generáis. A Catalunya es crea a l'abril del 2000 la Plataforma
per la Ciutadania i la Convivencia (que s'oposa a la reforma i vol la Llei 4/2000) i a l'estiu del
2000 Papers per Tothom, que rebutja no només la reforma sino també la llei.

Els grups i collectius que integren la Plataforma per la Ciutadania i la Convivencia son SOS
Racisme, CCOO i UGT, Al, Metges sense Fronteres, la FAVB (Federado d'associacions de
veíns/es de Barcelona), associacions d'immigrants com I'ASOPXI58 o íbn Batuta i organitzacions
d'estudiants i d'esquerres. El pes el duen SOS Racisme i els sindicats. Entre les accions que
realitza la Plataforma, la mes destacada és la manifestació del 26 de novembre de 2000 a
Barcelona sota el lema "Ara no a la reforma, sempre iguaitat de drets", que reuneix prop de 4000
persones. Algunes Universitats i els partits polítics (parlamentaris i extraparlamentaris)
s'adhereixen al manifest. Papers per a Tothom59 també participa a la manifestació encara que no
s'adhereix al manifest (Donaldson, M., Montardit, A i Peláez, Ll., 2002).

Papers per tothom pren la iniciativa en la creació de la Plataforma de Suport ais/les Immigrants
en Lluita, integrada per Papers per a Tothom, CGT, USOC, CNT, ATTAC, la Comissió de
Defensa deis Drets Humans del Col-legi d'Advocats, organitzacions socials i polítiques
d'esquerres i d'extrema esquerra i actors que també se sitúen a l'altra Plataforma com la FAVB,
ERC, EUiA. Aquesta Plataforma está liderada per la CGT i Papers per a Tothom i centra el seu
discurs en la defensa deis 'sense papers1. També hi participen altres persones i grups vinculáis a
Centres Socials Okupats com La Lokeria de l'Hospitalet, gent de Torreblanca, persones
vinculades al MRG i a la XCADE. Aquesta Plataforma inicia les seves accions a fináis d'estiu del
2000 amb una acampada a la Plaga Catalunya per denunciar les condicions infrahumanes en les
que viuen els immigrants subsaharians que están a la Placa Catalunya i els búlgars al Pare de
l'Espanya Industrial. L'acampada reuneix en total unes 50 tendes de campanya i unes 200
persones. Tot i que la Plataforma mantindrá contactes amb totes les administracions (es teñen
contactes amb Regidoría Drets Civils, amb Servéis Socials de L'Ajuntament i amb Creu Roja
{que diu que només pot oferir menjar), només s'obtenen resultats parcials com un acord
institucional per la regularització de la situado d'alguns de!s subsaharians i deis búlgars.

L'inici del hivem i les baixes temperaturas fan que es comenci a buscar un espai a on continuar
fent pressió. Es busquen varis llocs, des deis locáis d'algunes associacions i ONGs fins a la

58 (ASOPXI) Associació Solidaritat amb el Poblé Xilé.
59 Papers per Tothom está formada majoritáriament per persones vinculades a la CGT, collectius de
Pesquería radical, de l'ámbit autónom i persones a títol individual.
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Universitat. Finalment el rector de la Universitat de Barcelona, Caparros accedeix a que els
immigrants es quedin durant uns dies a la capella de la Universitat a Plaga Universitat. Es fan
carree de la logística algunes persones de l'assemblea d'Estudiants de Lletres i d'altres de la
XCADE i I'MRG que han estat a Praga. Pero la situació a la capella de la universitat és
insostenible, mes de 100 persones dormint en un espal molt reduít. Es continúen buscant llocs i
la resposta de les administracions és nulla. També comencen a haver discrepáncies dintre de la
Plataforma, dones hi ha un sector mes crític que no veu que la solució passi només per obtenir
papers, hi ha una crítica mes de fons a l'existéncia mateixa de la Llei d'estrangeria, de les
fronteres, el racisme....

Mentrestant el govern endureix la seva posició i malgrat les propostes llencades des de les
diferents Plataformes, aprova la seva reforma amb els vots de CiU i CC ; el 23 de gener la Llei
8/2000 (reforma de la 4/2000) entrará en vigor. Les protestes es multipliquen i finalment es
convoca una manifestado en la que mes de 700 immigrants 'sense papers1 acaben tancant-se
l'església de Santa Maria del Pi a Barcelona. A mesura que passen els dies es produirá una
reacció en cadena i s'aniran fent tancades en altres esglésies (des de Poblé Nou, Sants,
Gracia...). Inicien una vaga de fam per mostrar el seu rebuig a Llei d'Estrangeria i exigir la
regularització de la seva situació. La Plataforma de Suport ais/les immigrants en Lluita
s'encarrega del suport logístic i moral a la tancada (la Creu Roja, encara que en un inici no dona
suport, després fará assisténcia médica), mentre la Plataforma per la Ciutadana i la Convivencia,
tot i que manífesta el seu suport, no es suma a la protesta. Arriben mostrés de solidaritat de gent,
veíns i ve'ínes que porten menjar, mantés i roba a les esglésies. I també les mes de 60.000
signatures recollides durant els tancaments. A les Universitats Autónoma de Barcelona, la
Pompeu Fabra i la Central es fan tancades en solidaritat amb els immigrants i pressió ais
rectorats i a les administracions. Aixó fa que es creí una xarxa estudiantil en suport ais
immigrants (Xarxa Universitaria en Suport ais Immigrants, la XUSI), que es coordina amb la
Plataforma de Suport ais/les immigrants en Lluita.

Davant de la situació, la Subdelegació del Govern s'avé a negociar, i s'atura la vaga de fam pera
no el tancament a les esglésies. S'arribará a un acord que estableix la revisió deis expedients de
tots els/les immigrants 'sense papers1 de Catalunya. El coNectiu d'advocats Ronda s'encarregará
de les negociacions sobre la regularització amb la Subdelegació del Govern i una comissió,
formada per CCOO, UGT, Carites i ACSAR, CGT i algunes persones que han estat tancades a
les esglésies supervisaran el procés. Per altra banda, malgrat les divergéncies entre les dues
Plataformes, i després de moltes hores de negociado, ambdues convocaran una manifestado el
dia 4 de febrer de 2001 a Barcelona mitjangant un comunicat de premsa conjunt (tot i que el
manifest continua essent diferent). A la manifestació, hi assistiran mes de 50.000 persones,
reclamant papers per tothom i mostrant el seu rebuig a la Llei aprovada recentment. Arrel de les
mobilitzacions les dues Plataformes, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Síndic de
Greuges, els partits d'esquerres, l'església, el Collegi d'Advocats de Barcelona i nombrosos
personatges públics reclamaran a la Subdelegació del Govern la regularització deis immigrants
'sense papers'. Pero aquesta reclamació continuará topant amb la intransigencia de la
Subdelegació del Govern, que qualifica la protesta deis/les immigrants de 'xantatge social' i
prediu que Barcelona es convertirá en un centre d'immigració il-legal. A mes, condiciona la
posada en práctica deis acords presos a l'acabament de les tancades (Donaldson, M.,
Montardit, A i Peláez, Ll., 2002).

Al marc, quaranta dies després, les tancades acaben i s'obre el procés de revisió deis
expedients. No será fins el mes de juny de 2001 que serán regularitzats gairebé tots els
immigrants que havien estat rebutjats a la provincia de Barcelona en la regularització de gener.
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Malgrat tot, la situado deis immigrants no millora gens a nivell legal, molts d'ells continúen
dormint al carrer i a la Plaga Catalunya. Donat que ens trobem en pie mes d'hivern, es proposa
continuar buscant llocs per allotjar-se, unes 100 persones acaben en el local de 80m2 del (SCI)
Servei Civil Internacional al barri del Raval, d'altres s'allotjaran ais locáis de RAÍ (Recursos
d'Animació Intercultural) al carrer Carders, de la CGT, CCOO i SOS Racisme. Cap deis locáis
reuneix les condicions per allotjar persones durant tants dies.

A partir d'aleshores i durant tot l'any 2001, els immigrants aniran en peregrinació d'un lloc a l'altre
mentre l'Administració no dona cap solució per regularitzar la seva situado. Davant d'aquesta
situado, les protestes es radicalitzen i des de nombrosos sectors s'inicia una campanya de
desobediencia civil contra la Llei d'Estrangeria que consisteix en una recollida de DNIs i en fer
tots els trámits sense cap identificado per solidaritzar-se amb la situació que viuen
quotidianament els immigrants 'sense papers'. Aquesta campanya, impulsada des d'alguns
sectors de I'MRG, la XCADE, CTD, Batzac, estudiants de la UAB i insubmisos, acaba recollint
mes de 200 DNIs i centenars d'autoinculpacions. La situació deis immigrants que dormen a
Plaga Catalunya empitjorará altre cop a l'estiu del 2001, i sobretot amb el brutal desallotjament
que autoritza l'Ajuntament de Barcelona a l'agost del 2001 de mes de 100 immigrants de la Plaga
Andre Malraux; amb el que la situació sembla tornar al punt inicial de l'estiu del 2000.

2.4. Trobades de les xarxes de moviments els inicis de 2001.

Aquest primers mesos del 2001 també es succeeixen les assembles tant de I'MRG com de la
XCADE, es consoliden projectes de formado, recerca i divulgado com l'Observatori deis
Moviments Socials, l'Observatori del Deute en la Globalització o la Revista Emergéncies.

Encara que ho explicarem amb mes deteniment en el següent apartat, és importat fer referencia
ara a un deis primers espais de trabada del que després constituirá l'espai unitari de la
campanya contra el BM. Aixó és, la reunió que es fa a fináis de gener al CTD convocada des de
la comissió de coordinado de I'MRG i a on es convida a tots aquells coHectius interessats en
preparar una campanya. És significatiu destacar que l'espai de I'MRG ja no és percebut per la
resta de coHectius i grups com un 'espai de coordinado' on tothom se senti a gust. L'MRG es
percep mes aviat com un coHectiu mes. A partir d'aquesta reunió es decideix crear un espai de
trabada estable per a la preparado d'una Campanya contra la vinguda del Banc Mundial a
Barcelona a! juny del 2001. I cada coHectiu anirá fent les seves aportacions de com es vol
construir aquesta coordinado.

2.4.1. Assemblees i projectes de I'MRG

En preparar i definir aquesta participado en la Campanya se centraran principalment les
assemblees de I'MRG i de la XCADE. L'MRG mes que un 'espai paraigües' funcionará com una
coordinado de persones i grups que participará a la Campanya com un "coHectiu de coHectius"
mes. El context en el que es desenvoluparan aqüestes assemblees i properes mobilitzacions
estará marcat per un clima de repressió i criminalització deis moviments socials que s'anirá
intensificant a mida que s'apropa la vinguda del BM. Exemple d'aixó será la identificado deis
mossos d'esquadra a l'assemblea de I'MRG a Lleida o la carrega de la policía nacional contra
una concentrado de la RCADE a Madrid.

Peí que fa a la relació amb altres xarxes internacionals, una delegado de persones de I'MRG
assisteixen a la trabada de coHectius i moviments europeus afins a I'AGP, convocada per
Reclaim the Streets i Va Basta del 3 i 4 de marg a Milá (Italia). En aquesta reunió es parla de la

63



preparació de les següents mobilitzacions del moviment antiglobalització a nivell internacional.
Destaquen, principalment, els preparatius de la cimera del G-8 a Genova al Juliol del 2001. Es
convida a I'MRG-Catalunya si vol ser convocant de la propera trabada de I'AGP d'ámbit europeu
a l'any següent juntament amb els grup holandés Eurodusnei60.

Després de l'assemblea de Lleida, I'MRG se centra sobretot en la campanya del BM i no torna a
fer una assemblea multitudinaria fins Castelldefels al setembre de 2001. El que es va fent és un
treball mes micro com la creació d'ateneus i de gaips de treball de consum responsable i de
participado. Aquesta feina fa que és consolidi el treball de formado i cohesió interna dins I'MRG,
pero que s'oblidi la tasca de treball cap enfora. Hi ha la percepcio que la feina de definició del
MRG en les assemblees no s'ha explicat i portat a fora i sembla que s'ha caigut en una tendencia
massa endogámica de definició interna. Pero com déiem, durant aquests mesos també s'han
impulsat iniciatives que han ajudat a enfortir la xarxa com la creació de l'Ateneu Candela a
Terrassa impulsat per gent del MRG que ha format el col-lectiu CRITS (CoHectiu de Resistencia i
Transformació Social) on es fan xerrades, activitats culturáis, concerts, i que té un bar, una
llibreria i una biblioteca popular.

Peí que fa ais prajectes de formació i divulgado, durant els primers mesos de l'any s'acaben de
consolidar l'Observatori deis Moviments Socials i la Revista Emergéncies. El projecte del
l'Observatori del Moviments Socials comencará al mar? i es desenvolupará un dissabte al mes
fins desembre de 2001. El projecte es fa en coordinado amb EcoConcern61 i pretén crear un
espai per a la reflexió i la trabada de diferents persones que treballa sobre els moviments socials,
tant des de la investigado com des de la práctica. El curs intenta oferir una retrospectiva histórica
i interdisciplinar del moviments socials, i efectivament serveix de punt de trabada de persones de
diferents entorns i ámbits que es traben fora de les assembles i de les campanyes. En el
seminan es tracta des de l'evoluctó deis moviments socials des deis anys 70, passant per les
col-lectivitzacions deis 30 a Barcelona, la situació del moviments socials a América Llatina, fins a
experiéncies alternatives de vida com l'okupació tant rural com urbana. Hi participen sobretot
persones vinculades a moviments socials, des de professors d'universitat, fins a okupes.

L'altre projecte que es comenca a consolidar és la Revista Emergéncies que sortirá a la venda al
juny de 2001. En la redacció de la revista hi participen des de persones de I1 MRG, fins
professors del Economía Crítica de la UAB entre d'altres. L'Emergéncies vol ser una eina de
formació i de discurs peí moviment. Com ho mostra el contingut del seu primer número on es
denuncia la UE com agent actiu de la Globalització, i on hi apareixen articles que denuncien
l'impacte negatiu que ha tingut la integrado europea en les seves polítiques agroalimentáries, d'
¡mmigració, de seguretat.

2.4.2. Evolució de I'XCADE

La XCADE, des de la tornada de Praga fins els primers mesos del 2001 també funciona com
l'espai unitari de tota la xarxa que es va crear entorn la Consulta del Deute Extern del 12 de mar?
de 2000. Está formada principalment pergrups locáis de poblacions (200 nodes)62 que treballen
en temes de cooperació i solidaritat internacional, així com persones d'ONGs mes reivindicatives,
grups escoltes, espiáis, grups cristians de base i altres persones a títol individual. Des de la

60 Eurodusnei, que en holandés és un joc de paraules que significa 'no al euro', és un coMectiu vinculat a
centres socials i que fa treball local.
61 EcoConcern és un espai d'análisi i debat sobre alternatives a la societat capitalista. Veure mapa actors
62 Node, és el nom que s'utilitza per a referir-se a la població que está ficada a la xarxa.
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tornada de Praga s'han anat celebrant les diferents assemblees de Catalunya així com trobades
a nivell estatal, que és on es decideixen les principáis línies d'actuació.

Com déiem anteriorment, sense la presencia de persones de la XCADE no s'entén l'éxit de la
Campanya de Praga. Com a XCADE, després de la Consulta del 12 de marc el que es continua
sobretot és una tasca de pressió política des de la Comissió de Pressió Política i Institucional63.
Es continua fent pressió per intentar que l'administració es comprometí a recollir la demanda de
mes d'1 mílió de persones demanant l'abolició del deute extern. Pero excepte els resultats que ja
vam veure de creació d'algun Consell Assessor (el cas de Sant Cugat del Valles) i de les
mocíons de censura presentades ais ajuntaments64, el resultat de la pressió cíutadana és la
repressió (recordem els judicis que es fan a membres de la xarxa durant els mesos d'octubre i
novembre per haver participa! en les taules de la Consulta, els casos de Corbera i Matará).

El grup de pressió política institucional de la XCADE intensifica els contactes amb els técnics de
la Campanya DEDE (Deute Extern, Deute Etern) i Intermón; 7es ñegociacions poiítiques que
realitzava la Campanya DEDE, que integrava eis técnics d'lntermón, es van veure reforgades per
les accions al carrer de la XCADE' (Esther Vivas: 2002). Un exemple d'aquesta collaboració és
la campanya de denuncia de les condicions amb les que s'ha fet la 'reconstrucció' de
Centreamérica després del huracá Mitch. Plec de denuncies que un grup de persones de la
XCADE fa arribar ais assístents del 'Fórum Mitch per a la Reconstrucció de Centreamérica que
es celebra a Madrid els dies 18 i 19 de gener. A l'abril, la XCADE criticará la Proposició No de
Lleí impulsada peí Partit Popular al Congrés deis Diputats.

Un deis resultats del treball intern i de coordinado de la XCADE és la creació de l'Observatori del
Deute en la Globalització. Un espaí per a la recerca i la formado sobre el deute extern, que
durant l'any 2000 i 2001 es consolida com un centre d'investigació. Creat amb la collaboració de
la Cátedra Unesco de la UPC de Terrassa i ubicada a les seves instal-lacíons, fa tasques de
recerca i divulgado sobre el deute extern, i té un centre de recursos basat en una web65. La
XCADE també mantindrá contacte amb xarxes internacionals com Jubileu 2000, Jubileu Sud, i
moviments com I'MST, i participará en les cimeres internacionals sobre temes relacionáis amb el
Deute i els paísos del Sud.

Durant l'últim trimestre de 2000, també des de la RCADE s'organitzen accions per recordar al
govern del PP el mes d'un milió de vots per demanar l'abolició del Deute Extern. El 26 de
novembre es fa una manifestado a Madrid i en una concentrado davant les escales del Congrés
deis Diputats mes de 400 persones son brutalment apallissades per la policía nacional mentre
llegien un manifest. Hi ha mes 40 ferits de considerado i son detingudes 7 persones, entre ells
dos catalans. A la comissaria els h¡ mostren fotos de persones de I'MRG i d'altres participants a
la Campanya de Praga, i els pregunten per la seva vinculació amb el moviment antiglobalització.
Un cop es torna a Barcelona s'inicien les accions de denuncia per la repressió policial i es crea
una caixa de resistencia. La repressió patida fa que s'enforteixin els Magos de solidarítat i
cooperació amb altres coMectius i movíments de Catalunya.

63 Donat que no correspon a aquest estudi fer una descripció detallada deis rendiments de la XCADE,
veure l'estudi detallat en capítol XCADE, dins el treball de Recerca del Moviment del Deute Extern a
l'Estat Espanyol, (títol provisional) per a la Fundació Jaume Bofill de Esther Vivas, 2002 (pendent de
publicar)
64 Durant el mes de marc, 203 ajuntaments a tot l'Estat, 70 a Catalunya, van aprovar mocions a favor de la
total cancel-lacio del deute extern
65 Observatori del Deute en la Globalització: www.debtwatch.ora
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La relació entre la XCADE i I'MRG s'ha fet d'una manera bastant informal durant tot l'any 2000.
No será fins la campanya del BM que es trebalíará conjuntament, tot i que des de la tornada de
Praga hi ha hagut intents no només de coordinado sino fins i tot d'unificació. L'afinitat d'algunes
persones que es traben a les dues xarxes es reflecteix en el procés paraMel de reflexió que es
dona tant en la XCADE com en I'MRG sobre la necessitat d'estructurar-se intemament, 'd'arribar
a fora', de coordinar-se amb altres xarxes i d'altres inquietuds. Encara que es veuen afinitats
entre ambdues xarxes, no será fins al setembre del 2001 a Castelldefels que es fará la primera
assemblea conjunta.

A fináis de febrer del 2001 hi ha la quarta Trabada de la RCADE a Granada. En la trabada es va
discutir entorn els objectius, la rao de ser del moviment, la seva estructura i el model de presa de
decisions. Durant el mes de marg es fan accions de denuncia a tot l'Estat per recordar el mes de
1 milió de vots que es van recollir en la Consulta Ciutadana. La proposta a nivell estatal és
coordinar marxes que surtin des de diferents ciutats de i'Estat i que acabin en una gran marxa a
Madrid. Des de Catalunya no s'assumeix fer la marxa perqué la majoria de la gent ja está
treballant en la preparado de la Campanya contra el BM. Pera per a recordar la Consulta Social
del 12 de marg del 2000 i exigir una resposta per part del govern, es fan actes descentralizáis
per l'aniversari de la consulta. Un deis que té mes éxit és la recoílida de mes de 14.000 mil
postáis que s'envien al president del govern per demanar la cancel-lació del deute. El 6 de marg,
la XCADE va rebre el Premi a la 'Iniciativa Solidaria' de El Periódico de Catalunya, dotat amb un
milió de pessetes.

2.4.3. Altres espais de mobilització

D'altres espais que serveixen durant aquests mesos de punt de trabada, formado i intercanvi
d'experiéncies entre moviments socials i també la xarxa mes institucional son les Jornades sobre
Democracia Participativa (DEMOS) que s'organitzen durant dos caps de setmana de febrer i
marg a Barcelona. Aqüestes han estat organitzades per la comissíó de democracia participativa
de la XCADE, el Servei Civil Internacional (SCI), la Xarxa de Voluntaris peí Canvi, i hi col-laboren
la Regidoría de Participado de l'Ajuntament de Barcelona, el Patronat Flor de Maig i la Fundació
Jaume Bofill. Hi assisteixen unes 300 persones. Les Jornades serveixen per a donar a conéixer
experiéncies de participado, des deis Plans Comunitaris de Trinitat Nova, fins els pressupostos
participatius de Rubí, passant per les de campanyes d'acció directa ¡ desobediencia civil com la
Consulta de la XCADE, i la Campanya 'Cap a l'Assemblea deis Paísos Catalans', impulsada per
l'ex-senador Lluís María Xirinachs. Es tracta el tema de la participado en l'educació, en l'art i en
els mitjans de comunicació. I en grups de treball es treballa sobre la proposta d'organització
d'assemblees municípals com a proposta d'organització territorial de presa de decisions
col-lectiva descentralitzada i vinculant. Part d'aquest treball va servir per plantejar l'Eix de
'Democracia, participado i repressió' de la Contraconferéncia del BM al juny.

Per una altra banda, cal recordar que el moviment okupa ha estat durament reprimit durant el
període de 1999 a 2000 (450 detinguts i 50 desallotjaments entre 1998 i 2000). És interessant en
aquest punt recordar la publicació del dossier 'Que ens deixin en pau: Prou Criminalització deis
Moviments Socials', confeccionat per gent de La Torna, Contralnfos, i de Suport antirepressiu. El
dossier relata els muntatges político-mediático-policials contra els moviments socials per part de
la V Brigada d'informació de la policía nacional i la Subdelegació del govern a Catalunya durant
els últims cinc anys (1995-2000).

És ¡mportant destacar per la seva incidencia, per ser espai de trabada de gent de diferents
ámbits i per la seva relació amb l'administració, el cas del C.S.O. Torreblanca a Sant Cugat del
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Valles. Okupat el 1999, va ser un centre molt actiu en la dinamització de la Consulta del Deute
Extern a Sant Cugat. Després de patir un intent de desallotjament a l'estiu del 2000, que va
enfortir encara mes el teixit de suport a la gent de la casa, durant els últims mesos del 2000 i els
primers del 2001 Torreblanca es converteix en un espai on es realitzen moltes activitats i on hi
viuen o están vinculades moltes persones actives dins I'MRG. Recordem fins ¡ tot la proposta
després de tornar de Praga, d'oferir Torreblanca per teñir un espai fix de reunió per ais
moviments socials. Durant aquests mesos la casa pateix reiterades agressions feixistes, i
l'ajuntament segueix presionant amb el desallotjament, fins que finalment es comencen les
negociacions per fer de la casa un casal juvenil autogestionat. Aquesta decisió engegará un
important debat en la resta de cases del moviment okupa a Barcelona, sobre la conveniencia o
no de 'pactar' amb l'administració.

2.4.4 Trobada de moviments socials a La Garrotxa (Girona)

Un altre deis espais unítaris própiament 'antiglobalització' d'aquest cicle és la Trobada de
moviments socials de Catalunya i arreu de l'Estat, a prop de Banyoles (Girona) durant la
Setmana Santa de 2001 (del 12 al 15 d'abril). Aquesta trobada, amb el títol 'El paperde la Unió
Europea en ¡a Globaützació económica', es planteja com un seminan de formació i punt de
trobada deis moviments antiglobalització de l'Estat Espanyol.

La logística es assumida per I'MRG de Girona amb la coHaboració dp Attac, Caes (Madrid), el
Casal Popular La Proa (Girona), el col-lectiu Crits (Terrassa), Ecologistas en Acción, la Mesa
Cívica pels Drets Socials (Barcelona), el Movimiento Anti-Maastricht de Málaga, I'MRG de
Catalunya, MRG-Madrid, la RCADE, i el Seminari d'Economia Crítica (Barcelona). A mes, hi
participa gent d'arreu de Cantabria, d'Astúries, d'Andalusia, de la XCADE de Barcelona, de
Castelldefels, de I'MRG de Granollers, de Torreblanca, i d'altres centres socials i cases
okupades. Hi participen ais llarg deis quatres dies unes 200 persones en els diferents tallers,
seminaris, i espais lúdics que ofereix la possibilitat de trobar-se en una casa de colónies en plena
muntanya.

Aquests trobada ha estat valorada per molts com un deis moments -necessaris- on es comenca
a identificar amb mes precisió el paper de la UE com agent responsable de la globaützació. En
part, un deis objectius de la trobada és donar el coneixement necessari per a iniciar una 'possible
futura campanya de sensibilizado i denuncia de cara al 2002, en el que s'introduirá l'euro sota la
presidencia espanyola de la UE'66.

En els seminaris i tallers es parla sobre el paper de la UE en les polítiques monetaria,
d'immigració, agroalimentária, medí ambient, de seguretat interior (Europol) i exterior (OTAN i
Euroexércit). En els diferents tallers (consum, antimilitarisme, experiéncies de participado, renda
básica) el grups locáis entren en contacte amb d'altres que treballen sobre aqüestes temátiques.
Les assembles i els moments de trobada serveixen per intercanviar coneixements i propostes
d'acció conjuntes. Collectius com 'Els invisibles' de Madrid, inspirats en la filosofía deis tute
bianche itaíians, traslladen les seves propostes a gent de I'MRG de Barcelona per organitzar un
grup d' acció directa no-violenta durant la contracimera del BM al juny. Les assemblees
serveixen per a que es doni a conéixer el calendan d'accions proposades per I'AGP per la
següent trobada internacional al maig a Cochabamaba (Bolivia).

La valorado de la trobada, pero, és diferent per aquelles persones que ja porten temps en la
lluíta contra la globaützació (com els de la Plataforma Anti-Maastricht) i aquells que 's'acaben de

Veure dossier de la convocatoria.
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conéixer1 com aquell qui diu i només teñen l'experiéncia de Praga. Pels primers h¡ ha la sensació
de que es té una "amnesia col-lectiva" i s'han oblidat que des de 1992, pero sobretot a partir de
l'octubre de 1994, moltes persones i grups venen concretant lluites puntuáis contra la Europa del
Capital i la Globalització Económica (Saez, M: 2001).

Peí contrari, per a la gent del MRG, que venia de la Campanya de Praga, d'ATTAC o que havia
estat a Porto Alegre, Banyoles va ser una injecció d'energia, l'inici d'una coordinado per engegar
les posteriors campanyes. Un moment on la xarxa crítica s'estava formant, sensibilitzant,
¡ntercanviant experiéncies, construint projectes, ampliant vineles i interconectant tant a nivell local
com global. Aqüestes diferents interpretacions van ser potser el resultat de la manca de espais
on explicar el que havia estat la Iluita antiglobalització fins aquell moment, donat que es va donar
mes importancia a la formado i preparado del que vindrá que a la reflexió. La percepció de que
el moviment s'ha deixat portar massa pels esdeveniments i ha dedicat poc temps a la reflexió,
s'ha anat repetint en aitres ocasions. Probablement un deis factors que ho expliquen és que el
'moment1 tant a nivell internacional des de Seattle, com local, des la Consulta del 12 de marc,
l'acampada contra la Desfilada Militar, Praga, etc. no ha deixat cap altre possibilitat que l'acció.

A partir d'aquí a Barcelona ja s'han iniciat des de fináis de gener les reunions preparatóries de la
Campanya contra el Banc Mundial, que és el que passarem a explicar a continuado.
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3. "BARCELONA 2001": "UN ALTRE NION ES POSSIBLE'

En paraules deis propis organitzadors de la Campanya67:

"En motiu de la Conferencia Anual sobre el Desenvolupament Económic que celebrará el
Banc mundial a Barcelona, del 25 ai 27 dejuny, s'esta muntant la Campanya Contra el Banc
Mundial, Barcelona 2001; un espai unitari iniciat amb la paríicipació de moltes persones a
titol individual i molts col-lectius i molt diversos (moviments socials, sindicáis, ongs,
estudiants, grups de solidaritat, grups de ¡oves, partits politics, coHectius okupas,
associacions de veíns, etc.).

L'anomenat "moviment antiglobaiització" no és sino una suma de tots els sectors i moviments
sociais afectats per les conseqüéncies de la giobalització del capital e indignáis amb els seus
principáis agents (OMC, Multinacional, Banc Mundial, FMI, Unió Europea...); van ser molts i
diversos els que vam convergir a Seattle i els que volem coincidir també a Barcelona, per
aixó, treballadora, jubila!, estudiant... ciutadanes iconsumidors totes... ¡esteu crídats a
participar!"

La Campanya contra la reunió del Banc Mundial a Barcelona el juny del 2001 i totes les
mobilitzacions que es van fer sota el lema 'Un aitre món és possible' no es poden entendre
sense el treball previ de la xarxa d'infinitat de col-lectius que treballen a Catalunya des de fa
anys. Un treball previ que, com hem vist descrit en el cides anteriors, es construeix al voltant de
plataformes unitáries des de la tornada de Praga (setembre 2000) fins al abril-maig 2001,
passant per la Trobada de La Garrotxa, entorn xarxes com I'MRG o la XCADE i altres
mobilitzacions com les tancades a les esglésies en suport ais immigrants. També s'ha de teñir
present el context internacional en el que es prepara la Campanya del BM, després del Fórum
Social Mundial de Porto Alegre i de la mobilització a Davos en contra del Fórum Económic
Mundial al gener d'aquest mateix any.

En aquest cicle voldríem recollir totes les activitats que es fan per a la preparació de la
Campanya Contra el Banc Mundial 'Barcelona 2001'. Des de les primeres reunions
preparatóries, passant peí desenvolupament de cadascuna de les activitats que es van fer durant
la Campanya (Contraconferéncia, Concert...) i les conseqüéncies de la brutal repressió de la
manifestació. Dediquem un cicle gairebé específic a la Campanya contra el BM, perqué
considerem -com també ho consideren molts deis actors tant del moviment com del ámbit mes
institucionals que hem entrevistat- que aquesta Campanya constitueix a Catalunya un deis
espais unitaris de trobada i participado de persones i collectius mes plural deis últims anys, tant
de relació entre moviments socials com amb les institucions que hi participen. També perqué és
un deis moments, des de la Campanya de Praga (setembre del 2000), on es torna a formar un
espai unitari que utilitza lemes i discursos própiament 'antiglobalització1; és a dir, identificant les
institucions com el Banc Mundial que apliquen polítiques neoliberals com les responsables de la
pobresa i la desigualtat al món. I finalment perqué aquesta Campanya será un espai de protesta i
mobilització on també es posará en práctica un repertori d'acció col-lectiva innovador seguint el
d'altres mobilitzacions antiglobalització arreu del món.

Tot i que el cicle es centri principalment en les mobilitzacions de la campanya, també volem
recollir altres esdeveniments que es donen immediatament després d'aquesta, com per exemple

Tal i com sortien a la web de la Campanya: www.rosadefoc.org
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les mobilitzacions contra el G-8 a Genova al juliol del 2001, que marquen fortament el moviment
antiglobalització a nivell internacional i també a la gent de Catalunya i l'Estat Espanyol que hi
participa.

3.1. La Campanva Contra el Banc Mundial 'Barcelona 2001- Un altre món és possible'
(del gener 2001 al ¡uny 2001)

En aquest apartat en agradaría distíngir entre dues grans etapes: per una part la preparado de
la Campanya i de l'altra, el relat deis esdeveniments durant els dies de juny en els que es
desenvolupen les diferents activitats (Concert, Contraconferéncia, Manifestado). Pensem que
les característiques d'organització de la Campanya constitueixen des deis seus inicis un
exemple de creació de xarxa i treball conjunt entre els coMectius que es mobiíitzen.

3.1.1. Les primeres reunions

La primera reunió per organitzar la mobilització unitaria contra la reunió del Banc Mundial a
Barcelona és fa al CTD el 23 de gener del 200168, convocada per la comissió de coordinado
del MRG. Allí s'informa que del 25 al 27 de Juny es celebrará a Barcelona la Conferencia Anual
sobre Desenvolupament Económic del Banc Mundial. Aquesta no és una de les reunions mes
importants del BM i el FMI (com la que es va celebrar a Praga), pero tampoc sembla un simple
seminari dones s'espera 1'assisténcia d'uns 500 delegáis.

La comissió de coordinado del MRG convoca a diferents coMectius i persones que pugin estar
interessats en participar en l'organització d'una campanya unitaria, i la finalitat de la reunió és fer
propostes com a grups de treball de cara a aportar-les a l'assemblea general del MRG al febrer.
Recordem que des de la tornada de Praga, I'MRG és percebut per la gent que ha estat
participant a les seves assemblees com l'espai de trobada i reunió deis diferents coMectius que
lluiten contra el capitalisme i la globalització a Catalunya. Pero com diem, aquesta és la
percepció a nivell intern, perqué fora del MRG, tots aquells coMectius i persones que han anat
marxant d'aquest espai des d'entorns mes autónoms com els okupes, o d'altres que mai han
participat gaire activament encara que hi hagin donat suport logístic o puntual (com Consells de
la Joventut, algunes ONGs, espiáis...); teñen la percepció de I'MRG com un coMectiu mes.
Alguns el perceben com massa 'radical i violent' i altres com massa 'reformista1. Aqüestes
percepcions fan que la proposta de la comissió de coordinació del MRG d'utilitzar aquest com
l'espai de trobada de la mobilització contra la vinguda del Banc Mundial no siguí compartida per
la resta de coMectius. Una de les raons per la que la proposta no sigui compartida és
probablement, com déiem en ('anterior cicle, perqué tota la tasca d'estructuració interna que ha
fet I'MRG no s'ha explicat ni ha donat temps de difondre's cap enfora. La percepció que ha
quedat és que MRG és un coMectiu que en tot cas, es podrá incorporar com un mes en la
campanya que s'inicií a partir d'aquell moment.

Així dones es comenca per una presentació deis diferents coMectius presents i cadascun va fent
aportacions sobre com pensa que es podría organitzar aquest espai unitari. En aquesta reunió hi
participen coMectius i persones que aglutinen a tot un ampli sector de la gent que també s'ha
mobilitzat entorn altres temes a Catalunya en els últims anys; des de organitzacions polítiques
d'extrema esquerra i independentista, CJC (CoMectiu de Joves Comunistes), Batzac, la PÚA
(Plataforma per la Unitat d'Acció), també d'associacions de veíns (Nou Barris), sindicats, CGT i
del MRG de Valencia, i altres com la Marxa Mundial de les Dones, gent del CTD (Centre de

68 Veure acta assemblea 23-1-2001 al CTD.
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Treball i Documentado), de la XCADE, de l'Assemblea per l'Objecció Fiscal, de la Mesa Cívica,
del moviment Antimilitarista, del CJB, del CNJC, i fins i tot a partits polítics (EUiA, Els Verds)69.

Sembla que hi acord en fer una campanya de sensibilització previa amb un manifest, fer un cicle
de conferencies i xerrades alternatives a la Conferencia durant aquells dies i també accions al
carrer per a mostrar el rebuig al BM. Es proposen crear diferents comissions de treball per cada
ámbit i també una comissió de logística. S'acorda que cadascú porti aqüestes propostes al seu
col-lectiu per a discutir-les a la propera assemblea, s'insisteix en pensar en com ha de ser aquest
espai unitari, i altres qüestions com el calendan de mobilitzacions, si es tracta d'una Campanya o
d'una Plataforma amb totes les sigles, i com fer-ho perqué no pugui ser monopolizada per cap
organització. És indicatiu en aquest sentit el debat que s'inicia al final de l'assemblea per decidir
quin será l'espai físic per a la propera, i s'intenta buscar un espai que no es pugui associar a cap
partit polític, sindicat o institució, que provoques que la Campanya es pogués identificar amb una
tendencia massa lligada algún ámbit polític ja sigui aquest anarquista, comunista, socialista o
massa institucional. Finalment es decideix que els espais per a reunir-se siguin rotatoris i la
convocatoria per a la propera reunió o assemblea ja amb carácter mes formal, es fará a l'Espai
Obert.

L'MRG per la seva banda, es reuneix a Lleida el 10 de febrer per a tractar tots aquests temes.
Recordem que aquesta assemblea es fa sota una forta pressió policial per part deis mossos
d'esquadra. L'assemblea s'ha hagut de fer en un espai diferent al que s'havia previst per les
identificacions que fan els mossos a persones del MRG durant els dies abans. A mes, al final de
t'assemblea, mes de 30 persones son identificades pels mossos d'esquadra en un control
antiterrorista muntat específicament per l'ocasió en e! que s'interpreta com un ciar intent de
criminalitzar al moviments socials de cara a la Campanya contra la vinguda del BM.

En aquella assemblea, des de I'MRG s'arriben ais següents acords, que s'intentaran traslladar a
l'assemblea unitaria. Es proposa que es formi una Campanya i no una Plataforma perqué així
s'evitará el tema de les sigles. Que un possible nom per la Campanya sigui 'Barcelona 2001' i
que a la Campanya s'integrin tots els col-lectius que h¡ vulguin participar. Una campanya que es
plantejará en dues etapes: una de sensibilització per difondre ia realitat de la globalització i les
actuacions de institucions com la OMC, BM i de les alternatives que es plantegen; i una altra
etapa d'actuacions per fer a Barcelona i altres localitats durant Testada del delegats a la ciutat.
També es planteja fer una Contraconferéncia com una trabada de col-lectius que no pas un espai
amb grans figures i discursos. Que tota la Campanya es plantegi de la manera mes
descentralitzada possible, evitant l'ús de sigles i l'ús partidista de les accions, intentant que
s'impliqui el máxim de gent 'del carrer'. Finalment un grup de treball presentará aquests acords a
la següent assemblea unitaria, des del MRG s'intentará aportar els col-lectius i contactes que es
traben recopiláis dins el Banc de Recursos, i també es col-laborará editant materials.

De la mateixa manera que I'MRG, hi ha altres xarxes i col-lectius que també parlen de la seva
postura davant la Campanya del BM en les seves assemblees generáis. Destaquem el
posicionament del MRG, perqué des d'allí sorgí la proposta de crear un espai unitari d'acció,
pero també xarxes com la XCADE i els diferents col-lectius i organitzacions que van participar a
la primera reunió, fan fes seves aportacions. Des de xarxes com la XCADE en la seva assemblea
general a Mollerussa el febrer es decideixi participar en ía Campanya contra el BM 'mitjangant la
comissió ¿'internacional es compromet a anar a totes aqüestes reunions i informar de totes les
decisions preses'. Com trobem recollit a l'acta 'Tot i aixi cal que entre totes i tots es discuteixi fins
a quin punt la Xarxa s'hi ha d'implicar; sobretot reafirmar el missatge pacífic de la Xarxa davant

69 Veure apartat mapa actors.
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aquests tipus d'aconteixements. Es decideix que la implicado vindrá condicionada peí tipus de
política que s'intenti portar i a partir d'aquí haurem de decidir si correspon a la filosofía de la
Xarxa o no. Hi ha la possibiiitat d'adherir-se a coses puntuáis, pero en tot cas será una decisió
que caldra prendre mes endavant quan ja estigu't una mica perfilat el camí a seguir.'70 D'altra
banda, la comissió d'Educació i Formado intentará elaborar material pedagógic referent a es
actuacions del BM i deis efectes de la Globalització, seguint les directrius emprades del material
de la Reconstrucció de l'Huracá Mitch.

La següent reunió que es fa a l'Espai Obert el 13 de febrer és própiament la primera assemblea
del que será la Campanya. L'assisténcia és molt mes nombrosa que a la reunió anterior, a mes
deis col-lectius queja hi van assistir71, s'hi ha afegit el Sindicat d'Estudiants, Sodepau, 'Papers
per Tothom'. Es confirma la necessitat de construir un espai unitari i de funcionament democrátic.
Sobre els objectius de la Campanya s'acorda 'combinar la crítica a les conseqüéncies concretes
de la polítiques neoliberals del Banc Mundial com polítiques d'ajust... (...) amb aquells temes
relacionáis amb les polítiques de 'desenvolupament' impulsades peí Banc Mundial com el deute
extern...'72. S'acorda treballar en grups de treball o comissions encarregades del manifest, de la
Contraconferéncia, del calendan, de logística i una altre per treballar el tema de comunicació.
S'insisteix en la importancia de fer una campanya previa de sensibilització, de fer accions de
base i descentralitzades i moltes intervencions defensen el carácter pacífic de les accions.
També s'informa de la reunió que hi ha hagut a Madrid fa uns dies amb la participado de I'MRG
de Madrid, Espacio Alternativo, IU, EUiA, Sindicato d'Estudiantes per impulsar una Campanya a
nivell estatal coordinada amb la de Catalunya, es considera necessari fer una trabada a nivell
estatal i també fer-ne difusió a nivell europeu.

Degut en part a que no s'acaba de seguir la Unía deis acords que I'MGR va proposar en la seva
assemblea i per la presencia de representaos de partits polítics, hi ha forca gent del MRG i
també d'altres ámbits afins, que no senten com a seu aquest espai i no participaran activament
fins que s'apropin les dates de juny. Altres participaran creant el seu propi grup d'acció directa o
puntualment en alguns deis eixos temátics de la Contraconferéncia. Aquesta reacció tambe la
teñen altres xarxes com la XCADE que veuen que la Campanya representa un trencament de la
feina tant de construcció de identitat interna com de línies de treball que ja s'havien engegat.
Com destaquen alguns deis entrevistáis73, s'ha de teñir present que ja s'havien fet moltes
critiques a la Campanya de Praga peí perill de deixar-se emportar per 'dinámiques externes' com
les que generen les contracimeres del Banc Mundial. Perqué la feina que representa una
'Campanya macro1 encara que permet aglutinar gent nova, a vegades impossibilita o 'crema'
iniciatives de treball local o campanyes própies que ja estaven engegades. És important destacar
la diferencia que representa en canvi per altres organitzacions com alguns sindicats o partits
polítics que teñen persones alliberades que poden dedicar-hi mes temps i que sembla que una
campanya d'aquest tipus, mes que donar feina 'extra' els pot servir per regenerar discursos. Tot i
els perills de caure en dinámiques de 'macro-campanyes', xarxes com I'MRG, la XCADE i altres
col-lectius consideren important participar en campanyes d'aquest tipus par tal de vincular el
treball local amb el global.

Pero també per alguns sindicats i altres entitats amb maneres de treballar mes
institucionalitzades, el treball en assemblees porta problemes en un inici. De fet, no oblidem que
per aquelles dates els sindicats UGT i CC.OO. conviden a altres entitats, partits polítics i fins i tot

70 Veure acta assemblea XCADE Catalunya, Mollerussa 3 i 4 febrer 2001.
71 Veure acta assemblea de 'Plataforma Unitaria' a l'Espai Obert 13 febrer 2001.
72 Veure acta assemblea de 'Plataforma Unitaria' a l'Espai Obert 13 febrer 2001.
73 Entrevistes Josep Maria (XCADE), Ignasi (mov. Okupa Sants), Daniel (MRG)
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alguns moviments socials com ATTAC, a una reunió a la Casa Elizalde i una posterior al Pati
Llimona, en la que es proposa de participar en l'espai de la Campanya contra el Banc Mundial,
pero al mateix temps treballar en la constitució d'un espai mes estable. Aquest espai plantejat
com a 'marc unitarí, oberí i amb carácter estable, en qual estiguin presents organitzacions i
entitats representatives en sentit ampli74, s'anomenará Fórum Social Barcelona (FSB). L'objectiu
de Fórum era teñir un marc de treball estable des del que fer propostes per reforcar les
alternatives a Tactual model de globalització i fer la presentado del FSB al juny en el marc de la
Campanya. Una de les raons per les que es constitueix el FSB és perqué no s'acabaven de
trobar a gust en el marc de I'MRG ni en el de la Campanya, i que 'el MRG no s'ha expandit prou i
la seva actitud és poc oberta75. Per la seva banda la Campanya i I'MRG qualifiquen el FSB de
'maniobra política1 per treure rendiment polític del discurs 'antiglobalització', pero sense cap
interés real en canviar Tactual model capitalista. De totes maneres les entitats del FSB, degut a
les pressions d'algunes entitats com el CJB i el CNJC per a sumar esforcos i no dividir; van estar
treballant dins de la Campanya. El FSB no és coneixerá com a tal fins al marc de 2002 a la
Campanya 'Contra TEuropa del Capital i de la Guerra'.

3.1.2. El treball de les comissions: forma d'organització descentralizada

De Tassemblea del 13 de febrer surten quatre grups de treball: un per organitzar la Contracimera,
un altre sobre el manifest i els continguts de la Campanya, un sobre el calendan i organització,
sobre informado i preparació de noves assemblees, i un sobre comunicació i difusió (web). És
molt important la fundó que té el treball per comissions en aquesta Campanya peí que significa
de treball conjunt d'una manera quotidiana i continuada de persones i collectius de orientacions
polítiques molt diferents. Teñir present que encara que en un primer moment hi ha quatre o cinc
comissions que ho engloben tot (manifest, accions, logística i coordinació) a mida que avanca la
Campanya i es van veient les necessitats, aqüestes comissions se subdivideixen i s'arriba a
treballar parallelament en fins a 15 comissions; que es traben en assemblea cada dues
setmanes per informar de la feina que es fa i aprovar els acords. De la mateixa manera que la
pluralitat de collectius que es traben en les comissions contribueix a crear xarxa també ho és la
utilització de multitud d'espais per a fer les reunions. Les reunions de les comissions es fan en
locáis de sindicáis com USTEC, CATAC-IAC, CGT, UGT, ONGs com TSCI, i també a TEspai
Obert, i al CTD. I, finalment, és important destacar que tant el treball en petits grups
descentralitzats com el deis espais unitaris es fa sempre de manera assembleária, on la
moderació de les assemblees és rotativa i la informado que es pren es difon ámpliament per
Internet.

Una de les primeres comissions que es creen és la de manifest que després es subdividirá en la
propia de Manifest formada per gent de EUiA i ATTAC, la de Sensibilització amb persones de la
XCADE i altres, la de web (XCADE i Pangea) i la de Mitjans de Comunicació i Premsa (amb
persones sobretot de TMRG). La feina de materials de divulgació i eslógans s'assumeix
practicament des de Las Agencias. A Las Agencias hi treballen des de dissenyadors gráfics, fins
persones que a títol individual es van engrescant en el projecte. Las Agencias constitueix per la
seva organització i característiques un grup forc,a autónom dins la Campanya, com veurem mes
endavant.

74 Extret de l'acta de la reunió sobre la constitució del Fórum Social Barcelona (9 marc 2001). En
parlarem mes extensament en Tapartat següent dedicat a la Campanya contra la Europa del Capital i de la
Guerra.

5 Entrevista Jordi Solé (president en aquells moments del CJB, Consell de la Joventut de Barcelona), que
formava part del FSBi va treballar per intentar que no es constituís una Campanya paral-lela sino que és
treballés en la mateixa.
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Peí que fa a sensibilització, mes endavant es crea un diari alternatiu de Contrainformació, 'Está
Tot Fatal', amb la participado de nombrases persones del sector okupa i autónom de Sants, Sant
Andreu, Gracia i Cornelia.

Per la seva banda, la comissió d'accions es subdivideix rápidament en la de Manifestació,
Concert-Revetlla i Accions. La de manifestació está coordinada per gent de I'XCADE, CGT,
EUiA, Esquerra Revolucionaria i Batzac. En la comissió de Concert-Revetlla la coordinado
s'assumeix des del CJB, CNJC, persones de la XCADE, i també altres col-lectius. I en la
comissió própiament d'Accions al carrer hi participen gairebé tots les col-lectius, pero hi ha forga
presencia de persones de I'MRG que han participat a Praga i teñen experiencia en accions al
carrer. També hi participa gent de I'XCADE sobretot en les accions de sensibilització ais barris
prévies a la cimera. Dins de l'apartat d'accions encara que formant un grup apart, un grup de
persones de I'MRG coordinats amb alguns okupes de Sant Andreu, i col-lectius que treballen en
l'acció directa no-violenta munten el grup deis 'Invisibles'.

Una altra comissió molí important será la de Contraconferéncia (on hi participen activament
persones de molts ámbits des de MRG, XCADE, ATTAC, EUiA, sindicats, ONGs com Justicia i
Pau, etc) será de les mes plurals, i que posteriorment se subdividirá en set comissions que
corresponen a cadascun deis eixos temátics. Aquesta comissió treballará coordinadament amb
Logística i Finances, que s'encarregaran de buscar els espais, locáis, allotjaments, i finangament
per les diferents activitats. Aquesta última comissió será la que tindrá mes contacte amb
¡'administrado durant aquest mesos previs, i está formada per persones del MRG i la XCADE
principalment a mes de gent de sindicats (CGT, i sector crític de CC.OO.).

Pero no será fins a la propera assembíea del 27 de febrer a l'Espai Obert76, a on es comenga a
veure tot mes encaminat. Les comissions informen a l'assemblea de les decisions preses durant
la setmana (reunions a les que han assistit una mitjana de entre 30 i 40 persones). Entre els
principáis acords trobem el de treballar en Campanya i no en Plataforma; així s'evita la sopa de
lletres i per a visibilitzar els col-lectius que hi participen es fará una Mista d'adhesions al Manifest.
També s'acorda -després d'una llarga discussió- que el lema de la Campanya sigui 'Un aftre
món es possibíe. Gíobalitzem ¡a Solidaritat, Globaiitzem íes Resisténcies'. Un altre deis acords és
'concentrar les accions (contraconferéncia, revetlla i manifestado) tot en un sol cap de setmana
(Contraconferéncia 22, 23 i fins i tot 24 per la tarda; Revetlla el 23 per la nit coincidint amb la de
Sant Joan i Manifestació el 24 al migdiaj. Els dies de reunió del Banc Mundial accions de
resistencia passiva i bíoqueigs combinant les accions de lluita amb les de tipus lúdic1"77. De totes
maneres la data definitiva de la Manifestació unitaria queda pendent de confirmar en funció de la
reunió de coordinado amb altres col-lectius i organitzacions de l'Estat que participen a la
Campanya. Es continua treballant en les comissions de Manifest, Accions, Contraconferéncia i
Logística i Finances i la Comissió de coordinació que estará formada per una o dues persones
de cadascuna de les comissions citades. Les Agencies diuen que col-laboraran fent el disseny de
la campanya.

La propera assembíea general es fará el 13 de marg a l'Espai Obert. En aquesta assembíea
s'acabaran de concretar els acords esmentats. S'informa que es disposa d'un fons de 700.000
pessetes (500.000 donades per Las Agencias i 200.000 peí SIOF (Servei d'lnformació a
l'Objecció Fiscal). Recordem que tota l'activitat de Las Agencias es sufraga amb els diners que el
MACBA ha donat en concepte d'exposició d'Art Polític (12 milions). En aquesta assembíea
també es comencen a veure els 'punts calents' de la Campanya, com el calendan' i sobretot el

76 Acta assembíea Campanya BM, 27-febrer-2001, Espai Obert.
77 Acta assembíea (27-febrer-2001).
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lloc on es faran les accions de bloqueig durant els dies de la cimera. Aquest és un punt que crea
forga expectativa, sobretot de cara a Tassemblea estatal que s'ha programat per al 17 de marc.
En aquesta assemblea estatal h¡ ha forca polémica entorn els llocs on s'han de fer les accions
descentralitzades i bloquejo i sobretot per la utilització de la violencia.

En el manifest d'adhesions a la Campanya hi apareixen a 30 d'abril mes de 350 organitzacions,
mes les que s'aniran afegint a mida que avanci la Campanya. Entre els coHectius i entitats tant
de l'ámbit deis Pa'i'sos Catalans com d'ámbit estatal, hi trobem col-lectius de solidaritat,
associacions culturáis, centres socials okupats, ONGs, sindicáis, partits polítics, consells de
joventut, etc.

En les assemblees generáis hi ha a vegades algún conflicte, queda patent el 'xoch entre les
antigües i les noves maneres de funcionar. Per exemple, entre persones que quan intervenen fan
exposicions molt llargues o utilitzen un vocabulari que no es acceptat per les generacions mes
joves. També hi ha critiques per la manera com es preñen les decisions, dones a vegades
s'acusa de 'manipular' i de no deixar arribar al consens. La moderado de les assemblees es
complica per ser assembiees en les que s'ha d'anibar a prendre decisions amb mes de cent
persones, duració mes de tres ñores i amb cultures polítiques i ideologies molt diferents. Tot i
així, les persones que s'han entrevistat valoren molt positivament el treball d'aprenentatge de
presa de decisions col-lectiva que s'ha fet en aquest tipus de campanyes.

Des de la Comissió de Sensibilització es fa una tasca molt important amb xerrades, i aitres
accions de sensibilització i denuncia. S'ha de destacar especialment la creació d'un dossier
explicatiu78 del que és el BM i de les alternatives que es proposen des deis moviments socials.
Aquest dossier inclou un guió per a fer xerrades, jocs i dinámiques per a formar a gent en
aquests temes. D'aquesta manera es trenca amb la dinámica de que siguin 'els de sempre' els
que parlin i d'altra banda en la seva elaboració hi ha participat totes les comissions de treball deis
eixos de la contraconferéncia. Juntament amb aquest dossier també es crea una 'borsa de
xerraires', una llista de persones que s'ofereixen per a fer xerrades sobre temes vinculáis a la
globalització79. Aquest fet significa una major descentralització de les tasques de sensibilització
social i formado interna dins el propi moviment. Part d'aquest treball, com la 'borsa de xerraires',
s'aprofitará per posteriors campanyes.

3.1.3. Las Agencias: exemple d'innovació en el repertori d'acció col-lectiva

Paral-lelament al procés de reunions de les comissions i assemblees no podem oblidar la
participado d'un coNectiu que realment va contribuir a innovar tant el repertori d'acció col-lectiva
com el discurs i la forma d'organització; el grup conegut amb el nom de l a s Agencias1.
Segurament un deis punts mes polémics de la Campanya per ser un deis espais de trabada
entre diferents maneres de fer dins els moviments socials i també entre els moviments i la xarxa
mes institucional.

Com recordarem del cicle anterior, el projecte de Las Agencias i la formació d'aquest grup de
gent es remunta a unes Jornades que es van celebrar al Novembre de 2000 organitzades des de
col-lectius que utilitzen la expressió artística com a forma d'acció directa, com la 'Fiambrera
Obrera'. Les Jornades-Taller es van fer dintre d'un cicle d'exposicions sobre art polític del

78 Veure 'Dossier sobre el Banc Mundial' Guia per Formadors/es, Comissió Sensibilització, Campanya
Contra el Banc Mundial, BCN-2001.
9 La 'borsa de xerraires' funciona mitjancant un tríptic on apareixen les adreces electróniques de les

persones que s'ofereixen per a fer xerrades.
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MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) sota el títol 'De l'acció directa com una de íes
Beíles Arts'. Aqüestes Jornades van comptar amb la participació de col-lectius d'arreu del món
que han utilitzat l'expressió artística, táctiques própies de la guerrilla de la comunicació. Molts
deis col-lectius que van participar com Recíaim the Streets de Londres, o RTMArk d'Alemanya,
son pioners en acció directa no violenta. La seva presencia a Barcelona durant aquells dies de
novembre va possibilitar que es comencessin a fer contactes i la seva influencia es va fer evident
en el posterior treball de Las Agencias.

Arrel de les Jornades i deis contactes que allí es produeixen sorgeix el projecte de Las Agencias.
Tant la realització d'aquelles Jornades com el posterior projecte de Las Agencias no es pot
entendre sense la col-laboració de! MACBA i l'aposta del seu director per l'art polític com una de
les seves prioritats80. Amb la qua! cosa les Jornades i el posterior projecte de Las Agencias
reben un finangament de 12 milions de pessetes. Donat que el plantejament de Las Agencias va
ser treballar per confeccionar el material necessari tarit per divulgació com a per a realitzar
accions al carrer, per a la Campanya contra el Banc Mundial; el pressupost 12 milions que
s'havia aconseguit en un primer moment per financar l'exposició sobre art polític es va invertir
posteriorment en les diferents activitats relacionades en la preparació de les mobilitzacions del
juny. Des de pagar els sous per a que els diferents dissenyadors i activistes pugessin estar
alliberats, fins a comprar tot el material necessari per fer l'Está tot fatal", els cartells, vestits per a
les manifestacions, disseny gráfic de la Campanya, i el lloguer, la llum, aigua i teléfon del local on
treballaven els 'artistes'. S'ha de destacar la important funció que va teñir aquest local, també
anomenat "cuartelillo", situat en pie centre de Barcelona, al barri del Raval, al carrer Joaquim
Costa, i que va funcionar com 'centre d'operacions', punt de trabada i 'centre neurálgic' durant
tota la Campanya. Val a dir que també va ser un punt constantment vigilat per la policía durant
aquells dies.

El financament de les activitats que es feien a Las Agencias va ser durant i després de la
Campanya un tema que ha generat forca debat i tensions tant entre els col-lectius que han
participat, com entre les administracions implicades.

Algunes de les raons i deis arguments que es van sentir en aquell moment i que també hem
trobat en les entrevistes ais diferents protagonistes, venen per part deis sectors mes autónoms
deis moviments socials de Barcelona com els okupes. Una de les critiques d'aquest i d'altres
sectors era, en primer lloc, la contradicció interna que suposava rebre diners de l'administrado
que és responsable de la situació que precisament denuncien els moviments. Acceptar aquests
diners o treballar amb institucions com el MACBA -que tanmateix rep el seu financament de
l'Ajuntament de Barcelona- suposava per alguns, renunciar ais principis del moviment. Tot i així
hi va haver persones del món okupa que encara que no particípaven activament dins la
Campanya sí que van col-laborar en projectes com el del diari 'Está tot fatal', fínangat en part
pels diners del MACBA.

Un altra de les critiques que va teñir el projecte de Las Agencias va ser que algunes de les
persones que feien el disseny gráfic i altres amb funció mes de coordinado i dinamització
d'activitats, cobressin un sou per estar organitzant les diferents activitats. També es criticava que
les decisions sobre com gestionar els diners les prenien una o dues persones, en petit comité, i
no en assemblea, que és la manera com es deia que s'havien de prendre les decisions en
moviments d'aquest tipus.

80 Veure entrevista al director del MACBA, Manuel Borja-Villel, publicada al Triangle,18 de Juny 2001.
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Las Agencias també va portar mals de caps ais polítics de l'Ajuntament Sobretot per la
contradicció que representava que ('administrado estigués financant un projecte que destinat a
criticar 1'actuació d'aquesta. No era gaire habitual que els moviments socials rebessin tal
quantitat de diners (12 milions de pessetes) per finangar les mobilitzacions, que encara que en
un primer moment no sembíava que seria un financament 'directe' a la práctica va ser així. I a
mes per fer accions i campanyes de denuncia que mostraven ais responsables de les polítiques
especulatives de l'Ajuntament81.

Un deis principáis espais i objectius de Las Agencias va ser el disseny gráfic de la Campanya.
Per aixó el 'cuartelillo' tenia diversos ordinadors i dissenyadors gráfics. D'allí van sortir, webs
com la de 'Las Agencias', tot el material gráfic de la Campanya, des de cartells, fins enganxines, i
també el disseny i material per Campanyes com la de 'Dinero Gratis' sorgides del treball conjunt
amb altres grups com els de' í'Oficina 2Ü04'82. Aquesta última Campanya també va porta forga
polémica dones es considerava que el missatge no acabava de 'Migar* amb l'objectiu d'una
Campanya contra el BM que precisament es basava en la crítica contra el capitalisme i les
polítiques neoliberals. Pero es cert que l'objectiu de 'Dinero Gratis' era crear un discurs per
polemitzar i provocar, i així ho va aconseguir. Per la seva banda el material gráfic de la
Campanya estava basat en una 'contra-campanya' a la publicitat de l'Ajuntament de Barcelona
sobre la imatge de la ciutat. Així, donant-li la volta al missatge 'Fem-ho bé' de l'Ajuntament; la
Campanya vá basar el seu missatge contra el Banc Mundial (i de retruc contra la política de
l'Ajuntament), en un 'Des-Fem elBM'.

Un altre deis projectes va ser el que s'encarregava de la confecció de vestits per portar a les
manifestacions. La col-lecció 'Pret a Revolter' va contribuir a donar la nota de color i l'aspecte
lúdic a les manifestacions; al mateix temps que subministrava ais manifestants una indumentaria
resistent a les cárregues de la policía i útil per si s'havien de portar cameres de vídeo
camuflades. Alguns d'aquests s'inspiraven en els vestits utilitzats en les manifestacions de
Reclaim the Streets a Londres. Aquest va ser un espai de collaboració important de diversos
grups; un d'ells els deis Invisibles que també van aprofitar parí del material (roba, fils i maquines
de cosir) per a confeccionar els seus vestits amb proteccions.

També va ser mol ¡mportant la fundó de l'espai de Contrainformació, que va permetre tant la
consolidació del projecte de centre d'informació independent, Indymedia a Barcelona, amb la
creació d'una página web83, com el de la revista, que seria precursora d'altres projecte editorials
en posteriors Campanyes. Tant el projecte d'lndymedia com el de la Revista va servir per a que
treballés conjuntament gent de diferents ámbits. Indymedia va facilitar l'entrada de gent que
potser no tenia gaire experiencia en moviments socials pero que es va engrescar amb el fet
d'utilitzar una eina nova com Internet per facilitar l'accés a la informado84. Per la seva banda la
revista 'Esta TOT FATAL' va ser un espai on es va possibilitat la participado de persones de
l'entorn mes autónom i alguns okupes que com déiem havien estat molt crítics amb la
Campanya. De fet molta de la gent que va fer la revista ja participava en revistes de

81 Com el cas de la presidenta del Districte de Ciutat Vella, Cati Carreñas a la que se li va empaperar el
cotxe que tenia aparcat davant la seu del districte i que quan va demanar responsabilitats davant el
districte va descobrir que era la propia administració que havai financat ais autors de Tacció'.
82 El projecte de Í'Oficina 2004' sorgeix arrel de l'okupació de unes antigües oficines al carrer Avinyó
(al 1999), per denunciar el projecte d'especulació urbanística de rAjuntamnet de Barcelona amb el
Fórum 2004.
83

Veure www.indymedia.org/bcn
Recordem que'.
méixer mundial

qualsevol cimera

84 Recordem que Indymedia neix a Londres, pero que és a la cimera de Seattle al 1999 quan es dona a
conéixer mundialment com una eina de comunicació que a partir d'aleshores será imrescindible en
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contrainformació que okupes i associacions de veíns venen fent des de fa uns anys en alguns
barris de Barcelona com l a Burxa' a Sants, 'Eí Borinot' a Gracia. Aquest periódic tenia el seu
precedent en el "Trenquem Files", editat durant la campanya contra la Desfilada Militar el maig
de 2000. La revista va servir com a eina de sensibilització, per donar a coneixer des de el discurs
crític contra el BM, les diferents activitats que es feien durant els dies de la cimera. També
destacar en aquest apartat la creació de un grup estable de comunicado, que passarien a fer
una feina cabdal amb els mitjans d'informació com a comissió de Comunicado i Premsa de la
Campanya.

Un altre deis projectes que es van impulsar des de Las Agencias va ser la gestió d'un bar-
restaurant. La gestió del Bar entrava dins l'oferiment deí MACBA de cedir part deis espais del
museu per a realitzar les activitats que fossin necessáries (el bar estava situat dins l'espai del
Museu tocant a la Placa Joan Coromines). Tot i que es va oferir la gestió del Bar a diferents
col-lectius (des de algún C.S.O., fins I'MRG) finalment aquest va ser gestionat per un grup de
persones que no pertanyien a cap col-lectiu tot i que eren afins al moviments. L'objectiu del Bar
de 'Las Agencias', era que fos un espai de trabada no només per a la gent que estava treballant
a la Campanya, sino que també fos com una mena de menjador popular per al barrí del Raval.
La intenció és que el Bar fos autogestionat, i que els beneficis fossin peí grup de gent que el
gestionava, pero després de la Campanya el Bar va haver de tancar.

Finalment un deis altres projectes que van sortir de l a s Agencias' va ser el Showbus. El projecte
va ser comprar un antic autobús, pintar-lo, i equipar-lo amb ordinadors, projectors de vídeo i un
equip de só per a poder utilitzar-ho en les diferents accions al carrer que es poguessin fer durant
la Campanya. El Showbus també va aixecar forca polémica per si la inversió havia estat prou
encertada degut ais nombrosos problemes técnics que va teñir i reparacions que es van haver de
fer. Pera és cert que es va utilitzar en diverses accions (Recuperem els carrers, manifestado) i
que ve representar un aspecte forca innovador en el repertori d'acció col-lectiva.

Com déiem anteriorment, tots aquests projectes no s'haguessin pogut desenvolupar amb tant
éxit sense un local (céntric com el del carrer Joaquim Costa) on poder reunir-se i deixar tots els
materials. També s'ha destacar dins e! projecte de l a s Agencias1 el fet que moltes de les
persones que h¡ van participar fossin d'ámbits normalment no gaire polititzats com dissenyadors
gráfics, de periodisme o ciéncies audiovisuals, que s'incorporaran a partir d'aquell moment ais
moviments socials, formen en alguns casos grups de treball estable.

Dins també del material que es va preparar sobre difusió i sensibilització, trobem tot el material
que es fa des de les comissions d'accions, legal i salut. A mes d'editar-se fulletons, és important
la divulgació que es fa d'aquestes informacions per Internet, a través de les llistes de distribució
que es creen específicament i de la web 'rosa de foc'. Nom inspirat en les revoltes anarquistes
que va viure la ciutat durant els anys trenta. Tant la web com les llistes de distribució també
serán eines importants per a transmetre la informado sobre accions, acords presos a les
assembles i per difondre material gráfic durant tota la Campanya85.

Durant aquest mesos de marc fins a maig també hi ha altres espais unitaris com les assemblees
de I'MRG i de la XCADE, on es traben col-lectius i organitzacions (com veiem amb mes detall al
cicle anterior)86. Al mes de marc trobem les assemblees del MRG a Terrassa insistint en que es
vol continuar aportant a la Campanya la manera de treballar amb el máxim descentralització
possible i fent aportacions per accions i Contraconferéncia. En aquesta assemblea s'insisteix en

85 www.rosadefoc.orp i llistes de distribució: www.egroups.com/bcn200I
86 Veure cicle anterior Campanya Praga
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que les accions estiguin basades en l'acció directa no-violenta i s'aposta per fer accions a
diferents llocs de Catalunya per arribar al máxim de gent. També s'informa de la presencia del
MRG a la trabada de la AGP a Milá a fináis de mar?. Peí que fa a la XCADE, a les seves
assembles també es paria del posicionament respecte la Campanya del BM. És important
destacar que molts deis antics 'nodes' de la XCADE, així com de grups locáis que s'havien
batejat com a MRG durant la Campanya de Praga, en aquesta Campanya treballaran com a
grups locáis de la Campanya contra el BM- BCN2001. Es creen multitud de petits grups a
diferents poblacions de Catalunya i també a la resta de l'Estat espanyol, que fan des de xerrades
a accions de sensibilizado. Recordem, com veiem en l'anterior cicle, que en aquest context
durant el mes d'abril se celebra la Trabada del moviments socials a Girona, dins l'Encuentro
Estatal del Moviment Anti-Maasthcht. I no oblidem que aquesta trabada també serveix per donar
a conéixer a nivell estatal com s'está organitzant ¡a Campanya contra el BM.

D'altra banda durant el mes de marc a nivell de context internacional a Méxic, la marxa zapatista
está recorrent tot el país en suport a les comunitats indígenes, i a Barcelona el 11de marc hi
haurá una manifestació en motiu de Tambada de la Marxa Zapatista al Districte Federal.

3.1.4. Cancel-lacio de la conferencia. Resposta del moviment.

Entorn les assemblees i comissions i també peí que fa a Logística, cada cop están treballant
plegats mes collectius i organitzacions polítiques d'ámbits molt diferents: des de moviments
socials a partits i sindicáis i també ONGs. Concretament la Federació Catalana de ONGDs s'ha
negat a participar coma representant de la Societat Civil en la reunió de treball del Banc Mundial.
Ha dit que no a la invitado, tot i que hi va haver un debat intern molt fort dins la Federació de si
s'havia d'incloure a la Campanya87. Per altra banda, el BM també va contactar amb el CJB, que
declina la invitado dient que el seu espai estava a la Campanya contra el Banc Mundial.
Possiblement aquests i altres factors fan que el dia 19 de maig, ja ven entrada la Campanya i a
un mes de les mobiiitzacions, es tingui la noticia de que el Banc Mundial decideix cancel-lar la
conferencia de treball a Barcelona per -segons els motius que declaren a la premsa- l'oposició i
protesta social que s'está preparant i el rebuig present a la societat. Les raons i arguments son
varis, i des de sector mes autónoms hi ha fins i tot qui diu que la reunió de treball del BM a
Barcelona era una mena de prava, un test, per a veure la capacitat de mobilització que tenia la
Societat Civil, per a preveure quina resposta hi hauria quan Barcelona hagués d'acollir la reunió
del Consell d'Europa a l'any següent88.

La noticia de la cancel-lació provoca també varíes reaccions en la xarxa crítica. En primer lloc
l'anunci de la suspensió provoca un cert estat de desconcert, i posteriorment d'eufória, perqué
mentre es barallen les possibles hipótesi deis motius que apuntávem abans, hi ha el sentiment
mes o menys generalitzat de que en certa manera s'ha guanyat una batalla; encara que fos
petíta. La resposta immedíata es recull en el comunicat de premsa en reacció a la cancel-iació,
en el qual s'afirma que "donat que el Banc Mundial es continua reunint tot i que viríualment, eis
motius per mostrar el rebuig a les seves polítiques segueixen sent váSids i per tant també les
raons per a mantenir les activitats de les Campanya"m. Efectivament la reunió de treball no s'ha
suspés i aquesta se celebrará mitjancant Internet, l'únic que s'ha cancellat és la seva celebració
presencial a la ciutat de Barcelona.

87 Federació Catalana de ONGDs (Federació Catalana de ONGs peí Desenvolupament) amb Gabriela
Serra com a presidenta. Veure entrevista Gabriela Serra, i també dossier premsa.
88 Veure entrevista Joaquim.
89 Comunicat de reacció a la Cancelació de la Conferencia del Banc Mundial a Barcelona
(www.rosadefoc.org)
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Així dones, totes les comissions continúen el seu treball. Pero la noticia de la cancel-lacio sí que
representa en certa part un factor de desmobilització, tant per a la resta de l'estat espanyol com
d'altres paísos europeus. Si la reunió de Barcelona ja no era un esdeveniment clau en l'agenda
deis moviments socials a nivell internacional, amb Panunci de la suspensió vindrá encara menys
gent. També peí que fa a la participado de col-lectius de la propia ciutat de Barcelona i de
Catalunya sembla que en un primer moment hi ha cert desencís i desorientado. Aixó es tradueix
en el fet que - encara que es continua el treball de totes les comissions- no s'han de dedicar
tantes energies a l'organització de manifestacions que s'esperaven multitudináries i d'accions
directes d'assait al lloc on es reunissin o d'allotjament i tema logístic. Aixó fa que alguna gent es
pugui concentrar amb mes calma en altres tasques de logística o en les comissions deis
diferents eixos de la Contraconferéncia. I aquesta será precisament una de les comissions que
adquireix mes relleváncia.

També es cert que el fet que de seguida es digui que es continuará amb la Campanya i donat
que aquesta ja estava forca avancada -s'está treballant des de fináis de gener- fa que molta de
la gent que en un primer moment no semblava molt motivada, finalment es posi a treballar en
alguna de les comissions. Potser les que veuen mes modificat el seu treball son les comissions
d'accions, manifestació i logística. La comissió de Manifestado comenca a demanar permisos
pels carrers per on s'ha de passar, i a proposar diferents recorreguts, lo qual comporta
importants discussions a les assembles. Com també les propostes que es fan des de la comissió
d'accions, que tot i ser una comissió que funciona bastant autónomament ha de consensuar
certes accions amb l'assemblea. Peí que fa a les accions, es mantenen els actes centráis a la
Borsa, i també la del grup deis Invisibles. Recordem que des de Las Agencias s'está treballant
intensament en la preparado d'una 'visita guiada1 a la Borsa de Barcelona, com a una de les
accions centráis de la Campanya. Amb l'objectiu de mostrar aquesta com un deis principáis
agents de la Globalització a la ciutat.

La Comissió de Contraconferéncia es veu també mes necessária que mai, i també s'hi poden
destinar mes energies, es creen tants grups de treball com eixos s'han establert. La comissió de
coordinado de la Contraconferéncia es coordina amb logística pels espais on es faran els
diferents tallers i un deis temes que generen mes discussions son el portar a gran figures com
Galeano o Samir Naír o apostar per deixar el máxim de temps pels tallers on pugui participar el
máxim possible de gent. Finalment s'arriba a una solució intermitja, dones no oblidem que un del
objectius era aprofitar la Campanya per a crear 'complicitat local'. Dins d'aquesta comissió de
coordinació hi ha varis representants de cadascun deis eixos en que s'ha dividit la
contraconferéncia. Eixos que al seu torn teñen cadascú una comissió. A l'Eix Democracia,
Participado i Repressió, coordinat per persones que treballen o están interessades en aquests
temes i on es van trabar des de regtdors d'Ajuntaments fins membres de la Coordinadora de
suport a les Presons. L'Eix Drets Socials i Laboráis estava coordinat majoritáriament per
persones d'EUiA, i sindicats com CGT i del sector crític de CC.OO. L'Eix de Migracions, estava
coordinat per gent de CGT i de Papers per Tothom. L'eix de drets ecológics, drets ambientáis i
model agroalimentari, el coordinaven persones de grups ecologistes, des d'Ecologistes en Acció
fins Els Verds. L'Eix de Globalització i Militarisme está coordinat per persones deis moviments
Antimilitarista. L'Eix de Dona i Globalització coordinat per grups de dones com Ca la Dona o la
Marxa Mundial de Dones. I l'Eix de Globalització i Desenvolupament, coordinat majoritáriament
per gent d'ATTAC i de la XCADE que tractaran deis agents promotors de l'economia actual i del
paper del moviments socials en la resistencia enfront la Globalització. Mes endavant en la
descripció de la Contraconferéncia explicarem amb mes detall els temes que es tractaren a cada
eix durant el desenvolupament de la contraconferéncia. Només destacar que les reunions de
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totes aqüestes comissions van constituir un deis exemples mes clars del treball en xarxa, com
afirmen gairebé tots els entrevistats/des que hi van participar.

Durant les ultimes setmanes les comissions que treballen mes intensament, son la comissió de
Manifestado, en la preparado deis detalls durant el recorregut d'aquesta, la de Concert en la
preparació de la Revetlla i la de Logística en la recerca d'allotjaments. Les comissions de Legal i
Salut están en formades en gran parí per les mateixes persones que van participar a la
Campanya de Praga. Es tracta d'un grup que després de Praga s'ha anat trobant de manera
informal i s'han constituit en grup d'afinitat. Realitzen autoformació i formació de formadors en
acció directa no-violenta, per tal de treballar el tema de manera permanent i no només durant les
campanyes. De fet, el material que s'utilitza per a fer una petita guia amb les informacions
básiques de temes legáis i de salut és la que es va utilitzar en l'anterior Campanya.

La comissió de premsa també tindrá un paper important durant aquells dies per la seva relació
amb els periodistes i en la manera com s'intenta transmetre el missatge del moviment, que
intenta deixar ciar a i'Ajuntament i a Delegació de Govern, que les accions que es faran serán
pacifiques. Es molt important la feina que es fa amb les rodes de premsa. El tráete amb els
periodistes es va personalizar de manera que es va generar un clima de confianga entre els
periodistes i els contactes de la comissió de premsa. Es va fer un treball pedagógic per tal que
els periodistes entenguessin ia manera de funcionar deis moviments socials. Algún exemple
d'aquesta manera de fer era la inexistencia de portaveus oficiáis, la necessitat d'entendre que els
discursos deis moviments eren diferents i heterogenis, la necessitat de denunciar la censura
subtil que paeixen ells mateixos a la seva feina o ia importancia de contextualitzar els temes
tractats i no criminalitzar els moviments en les noticies.

A l'inici de la campanya es va remetre un text a tots els mitjans que parlava d'aquests temes. Per
tal d'aprofundiren aixó, 1'Observatori sobre la cobertura informativa deis conflictes de la UAB va
fer unes jornades en les quals es va estar paríant d'aquests temes. Per altra banda les rodes de
premsa es van provar de fer amb imaginado i creativitat, provocant que parlessin diferents
persones i cap grup o col-lectiu es pogués apropiar de la mobiützació.

Durant aquells dies també acaben de concretar les seves activitats i accions al carrer els grups
que estant organitzant accions directes no-violentes, com 'els invisibles'. La proposta d'organitzar
un grup d'acció directa no-violenta per la cimera de juny va néixer inspirada en el grup deis
'Invisibles' que ja funcionava a Madrid des de feia uns mesos. Al seu tom, aquests estaven
inspirats en els grup deis tute bianche italians. La proposta d'organitzar un grup per fer accions al
carrer al juny, es va concretar a la trabada de moviments socials a Girona, entre algunes
persones del MRG de Madrid i del MRG de Catalunya. El projecte de 'Els Invisibles' va permetre
també la participado de gent d'altres collectius de l'estat i també de grups que provenien
d'ámbits i ideologies diferents. Estava format a Catalunya, per algunes persones de l'entom
okupa de Sant Andreu, del MRG de Granollers, de Barcelona, de Terrassa, de Sant Cugat.
S'acaba formant un grup d'unes 30 persones que van des de l'entorn de centres socials okupats,
fins estudiants universitaris, passant per persones que venen de l'entom del moviment per la
Pau. Durant els dies de juny s'hi van afegir I'MRG de Madrid, el de Saragossa i algunes persones
de Salamanca. •

L'objectiu d'aquest grup és en certa manera "traslladar" al "nostre" context l'experiéncia deis
'tute bianche' italians que utilitzen el eos com a escut huma per a mostrar la contradicció que
representa que la policía impedeixi l'entrada en certs edificis i el pas en el carrer. Per a defensar-
se deis possibles cops es protegeixen els eos amb proteccions d'escuma, genolleres i colzeres.

81



També utilitzen escuts per a aturar el cops de la policía. A Barcelona, en aquests escuts es van
col-locar fotografíes de dones indígenes zapatístes o d'altres coMectius que viuen la repressió del
sistema que s'estava denunciant amb les polítiques del Banc Mundial.

Durant aquells dies també s'acaben d'ultimar els preparatius d'un altra de les accions al carrer
'estrella' per aquells dies: la 'visita guiada' a la Borsa de Barcelona. Tot el material necessari per
a realitzar la visita: una bosseta de paper, una guia que explica quines son les activitats que
realitza la Borsa i lo "beneficiosa" que és per l'economia mundial; i sobretot una campanya
mediática forca efectiva que aconsegueix realment el seu objectiu de visibilitzar la funció de la
Borsa com un agent mes de la Globalització. De fet la Borsa, va ser un deis edificis mes protegits
durant els dies centráis de la Campanya, i fins i tot va haver-hi posicionaments per part del seu
president Joan Hortalá.

Dins de les activitats de les ultimes setmanes trobem els tallers de Desobediencia civil que es
van fer a un deis patis exteriors del MACBA. Els tallers van ser coordinats per un grup de
persones que després de Praga van consolidar una mena de col-lectiu per a formar-se i treballar
en temes de desobediencia civil, de l'ámbit de la insubmisió, alguns centres socials okupats,
entre d'altres. En els tallers hi van participar unes 100 persones i l'objectiu era donar els
coneixements básics per a saber protegir-se en cas de cárrega policial. En el cas de Barcelona
no hi havia gasos lacrimógens pero en canvi sí que s'esperava que la policía carregués durant la
manifestado.

Així com durant la Campanya Contra l'Europa del Capital i la Guerra' al marc 2002, es tindran
forca contactes amb les institucions, ajuntament i forces de seguretat, durant la Campanya
Contra el Banc Mundial la relació amb l'Ajuntament és mes aviat per aconseguir espais per a fer
la contraconferéncia i per la infrastructura del concert. De fet será el CJB el que s'encarregará en
gran part de la Revetlla. La relació amb la Subdelegació del Govern a Barcelona és per a que
doní autorítzació a la manifestado del dia 24 per baíxar per Passeig de Gracia, al que s'hi nega
inicialment, pero que finalment dona l'autorització.

L'activitat al carrer Joaquim Costa és frenética, un local en ebullició del que no para de sortir i
entrar gent. Des de persones que han arribat uns dies abans a Barcelona per a donar un cop de
má, fins a d'altres que passen per allí per teñir informado ¡ que s'ofereixen per ajudar en
qualsevol activitat o feina que s'hagi de fer.

Des de el 16 de juny s'estan realitzant activitats descentralitzades a tota Catalunya, sobretot
activitats de sensibilizado per explicar les conseqüéncies de les polítiques del Banc Mundial i
del que es vol fer durant els dies de la cimera. Una bona mostra d'aixó ho trobem al calendan
que apareíx a la web durant aquella setmana, on surten els actes programats a mes de 50
poblacions. A Barcelona el dissabte abans de comencar la cimera (16 de juny) es fa una festa
per 'reclamar el carrers' utilitzant les maneres de grups com 'Reclaim the Streets'. La marxa
recorre alguns carrers céntrics de la ciutat amb un camió de so, mánegues d'aigua, gent
disfressada amb vestuari de colors i pancartes. És un éxit d'assisténcia i molta gent ho va
considerar com un anar escalfant motors per la setmana de mobilitzacions.

3.1.5. Gotteborg: incrementa el (lindar de la violencia "legítima".

També és important teñir present el context internacional del moment. Recordem que durant els
dies 14,15 i 16 de juny es va celebrar a Gotteborg (Suécia) la Cimera de la Unió Europea. Les
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cárregues de la policía contra els manifestants la nit del 15 de juny, es van acabar amb tres ferits
de bala, un d'ells en estat molt greu. Durant els dies previs es van fer diversos actes i una
Contraconferéncia, amb la participació important d'ATTAC90, i d'altres moviments i
organitzacions. Pero a partir del dijous 14 a la nit la policía va comentar a registrar algunes
escoles que el govern suec havia cedit per a l'allotjament del activistes. Al divendres següent la
policía va estar carregant durant tot el día ais milers de manifestants que es concentraren davant
el recinte on es ceíebrava la cimera i en les places i avingudes properes91. Pero va ser a la nit,
quan se celebrava una 'Reclaim the City (Reclamem la ciutat) davant de la Universitat quan els
antidisturbis van comentar a carregar indiscriminadament i alguns manifestants van comencar a
llengar llombardes contra la policía. Aleshores la policía va carregar amb cavaíls, gossos i va
disparar foc real contra els manifestants.

Els fets de Gotteborg, van teñir conseqüéncíes peí 'moviment antiglobalització' a nivell
internacional. Després de Seattle (1999), Quebec i Praga (2000) era una de les cimeres
importants i els nivells de repressió policial havien estat molt elevats i mes en un país
aparentment' pacífic i a on h¡ havia hagut contacte préviament per part d'ATTAC amb les forces
de seguretat92. Aixó va causar gran commoció i !a sensació de que s'estava perdent terreny si en
les manifestacions la policía comengava a disparar foc real. Pero d'altra banda va reobrir a dins
del moviment el debat sobre la conveniencia de l'utilització de la violencia per part deis
manifestants i si era 'efectiu' trencar aparadors, fer barricades o llengar llambordes. H¡ ha va
haver critiques mol dures per part de personatges com Susan George i d'altres membres
d'ATTAC sobre l'ús de la violencia, dones aquest faria perdre les aliances i complicitats que
s'haguessin pogut crear amb altes sectors de la societat.

I aquest va ser el debat que va arribar a Barcelona just a l'inici de la Contraconferéncia on
precisament Susan George estava convidada per encapcalar la inauguració. Les paraules de
George sobre Tus de la violencia a les manifestacions van ser forga criticades per part d'alguns
sectors de la Campanya; dones aquest era un debat que precisament a mida que s'apropaven
els dies de la cimera s'anava accentuant, sobretot amb els discursos de sectors que havien
decidit muntar un espai autónom a la Campanya, 'Barcelona Tremola'.

3.1.6. 'Barcelona Tremola', l'espai de l'autonomia i de l'esquerra independentista.

Els colíectius autónoms agrupats sota 'Resistencia Anticapitalista', així com diversos Centres
Socials Okupats i organitzacions de l'esquerra independentista, formen la campanya 'Barcelona
Tremola'. Van decidir formar aquesta coordinadora entre d'altres raons perqué no s'acabaven de
sentir a gust dins la Campanya peí que fa a temes de contingut, formes d'organització i d'acció.
Peí que fa a temes com la definido d'anticapitalistes, i la crítica del concepte i l'ús de la violencia.

D'altra banda, de la mateixa manera que ja va passar durant la Campanya de Praga, segons
alguns entrevistáis93 algunes persones deis colíectius i grups que formaven aquest espai
tampoc estaven gaire informats del que passava dins la campanya. Tot i que hi havia gent del
moviment okupa que anava a les assemblees de la campanya, i partícipava en alguna activitat
puntual, ells mateixos afirmen 'que tampoc no es van coordinar gaire'. L'actitud d'algunes
persones d'aquest espai era de certa hostilítat respecte la Campanya, per trabar-la massa

90 ATTAC (que a Suécia té entre 4000 i 5000 socis). Informado extreta de l'article de Susan George
sobre Goteborg, a Viento Sur, núm.57, Junio 2001.
91 Informado extreta de la 'Crónica de la sucedido en Gotemburgo' publicat a Indymedia per SERPAL
(Servicio de Premsa Alternativa) el 18 de juny 2001.
92 Veure article Susan George publicat a Viento Sur, núm.57, juny 2001.
93 Veure entrevista Ignasi (centre social okupat Can Vies, Sants)
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'reformista1. Encara que es van fer intents per part de la Campanya i des de la comissió d'accions
de trabar un espai per treballar coordinadament, finalment van convocar els actes en un espai
diferent del de la Campanya i també van decidir participar en un bloc diferenciat dins la
manifestació. Durant la setmana abans que comences la cimera (del 16 al 22 de juny) els
diferents grups que formaven aquest espai van fer un cicle de xerrades i tallers per mostrar el
treball que han estat fent durant tot l'any, sobre anticapitalisme, anarquisme, i propostes
d'alternatives a la globalització, en centres socials okupats i ateneus llibertaris. El títol que
apareix en els cartells que anuncien aqüestes Jornades i també el de la pancarta que
encapcalará la manifestació és: 'Ai Capitafisme no sel reforma, se'l destrueix'.

3.2. "La Rosa de Foc": Barcelona en ebullició.

Des del dijous han anat arribant activistes d'arreu de l'Estat i d'altres paísos ais dos campings
habilitats. Tant el punt d'informació de Plaga Universitat com el 'cuartelillo' (de Las Agencias), El
Lokal o l'Espai Obert han estat espais d'activitat frenética i també forga vigilats per la policía.

A través de diferents contactes, entre ells els de les organitzacions d'estudiants, la Universitat de
Barcelona va cedir el recinte per instal-lar el centre de confluencia on es centralitzava la
informació sobre allotjaments, activitats, grups... Poc a poc les necessitats de l'organització van
anar provocant que s'ocupés tot el pati exterior per fer assemblees i preparar material, així com
algunes oficines per fer tasques de premsa. La UB, tot i que a través de negociacions constants,
va anar cedint tot alió que era necessari per tal que la Campanya sortís bé

3.2.1. La contraconferéncia

El tret de sortida de la Campanya és l'inici de la contraconferéncia a la Rambla del Raval. Amb
l'assisténcia de mes de 3.000 persones i la participado de Susan George (d'ATTAC) i Arcadi
Oliveres94 en la conferencia inaugural el divendres 22 de juny a les sis de la tarda. En les seves
intervenclons tots dos exposen les raons per les que s'está en contra del Banc Mundial i la
Globalització Económica, i també es llegeix des de la tarima el calendan d'activitats per ais
propers dies95. D'altra banda també ni son presents en forma de salutacions breus, altres lluites
socials importants en aquell moment: la Plataforma en defensa de l'Ebre, l'alcalde de Marinaleda,
la gent de Sintel, Via Campesina, I'MST, les mobilitzacions de suport al poblé palestí i la
solidaritat amb el poblé afgá.

En el discurs inaugural es dona per primer cop un conflicte intern del moviment que es reproduirá
durant la contraconferéncia: el tema de la Mengua. En comencar el seu parlament en caíala,
l'Arcadi Oliveres és xiulat per alguns assistents que li demanen que parli el castella. Visiblement
enutjat canvia de Mengua, no sense destacar que el cátala és la Mengua del poblé cátala i no pas
el castella. Finalment, i com encara son recents els fets que han passat a Gotteborg, aquella nit a
la Rambla del Raval es reparteixen espelmes per denunciar la repressió policial viscuda a
Gotteborg a causa de la qual hi ha un manifestant en perill de mort.

El dissabte 23 durant tot el matí se succeeixen els mes de trenta tallers simultanis, corresponents
ais set eixos temátics. Aquests es ven desenvolupar a diferents llocs de la ciutat tots situats a
l'entorn del Case Antic. Alguns deis espais que s'havien habilitat per ais tallers van quedar petits
degut a la massiva afluencia. Tant els tallers com els plenaris (on es posa en comú la feina), que
es feren durant tot el dissabte al matí van ser un bon exemple de trabada de gent que va poder

94 President de Justicia i Pau, catedrátic del Depar tament d 'Economia Apl icada de la U A B .
95 Text apertura Contra-Conferencia (www.rosadefoc.org)
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intercanviar experiéncies i també conéixer la feina d'altres collectius. Tant peí que fa
l'organització com al desenvolupament deis tallers, ens trobem davant d'un exemple d'autogestió
i participació.

Els tallers de PEix de Democracia, Participació i Repressió es van fer a Nnstitut Miquel Taradell,
entre el carrer del Carme i la Placa del MACBA, i hi van assistir unes dues-centes persones. Les
conclusions i alguns deis temes principáis que es van tractar, van anar des de la democratització
de l'economia i el cooperativisme, fins a experiéncies de participació ciutadana com el Plans
Comunitaris. També es va tractar de la repressió a les presons i del comités d'ajuda ais presos,
passant també peí tema nacional i el de com arribar a la sobirania deis pobles des de l'autogestió
i Tassemblearisme. En els tallers hi van participar tota mena de públic, des de persones
interessades en experiéncies de participació en els ámbits d'educació, mitjans de comunicació o
economía, fins les que treballen per denunciar el sistema repressiu de les democrácies actuáis.

L'Eix de Drets Socials i Laboráis, que també es va desenvolupar a l'lnstitut Miquel Taradell, va
comptar amb la participació de 300 persones. Els principáis temes que van tractar van ser
referents al paper que juga la Unió Europea com agent globalitzador i entorn la política de
desregulacíons i precarització laboral . Hi van participar principalment persones pertanyents a
sindicáis (CGT, UGT, CC.OO.) i partits polítics d'esquerres {EuiA, IC). Mes que en la dinámica
de tallers, van funcionar mes en plenari, potser per les dinámiques de funcionament deis seus
participants que responien a formes d'organització mes clássiques. En paraules d'un deis
entrevistáis96, aquest constituiría un espai de trabada ¡mportant per a la gent del món sindical
que no tenia un espai unitari de trabada des de l'época de les 'assemblees de les 35 hores1

durantels90.

A l'Eix de Migracions amb la participació de la Plataforma Papers per Tothom i la CGT, es va
parlar deis orígens i conseqüéncies de la immigració. A 'Eix de Drets Ecológics, Drets Ambientáis
i models agroalimentaris es va tractar sobre el deute ecológic, la gestió de l'aigua i el model
energétic entre d'altres. Es va parlar de les alternatives i la resistencia enfront les polítiques
impulsades des de organismes com el BM que son insostenibles i porten a la pobresa a milions
de persones. L'Eix de Globaützació i mílitarisme, es va fer al MACBA i al CCCB, i es va parlar
des de desobediencia civil i acció directa no violenta, fins a les despesa militar mundial i el
comerc. d'armes, passant pels projectes de construcció de nous cossos policials com l'Europol.
En l'Eix de Dona i Globaützació que es va fer també ais espais del MACBA i el CCCB, es van
tractar els temes que afecten a la feminització de la pobresa i la violencia sobre les dones. En
aquest eix encara que la participació va ser mes minsa, es va poder aprofundir mes en les
conseqüéncies que les polítiques del BM i el FMI teñen a nivell mundial sobre les dones.

L'Eix de Globaützació i Desenvolupament, va tractar deis agents promotors de la globaützació
económica i deis moviments de resistencia que s'oposen a la globalització; en un intent de tenir
un espai on s'oferís una visió conjunta del procés actual del sistema d'intervenció económica a
nivell mundial. De fet va ser un deis eixos on va participar mes gent (500 persones), i hi ha havia
fins a 5 tallers simultanis. Es va arribar a conclusions molt elaborades peí que fa al diagnóstic,
per la participació d'académics i intel-lectuals universitaris. També es va parlar d'alternatives des
de la Taxa Tobin fins al comerc just, passant per 1'expücació de les experiéncies de moviments
com l'MST(Moviment deis Sem Terra, Brasil) el MOCASE (Argentina) o els zapatistes.97

96 Veure entrevista Manel, (membre del sector crític de CC.OO. i de EuiA)
Per mes informado sobre els temes i les conclusions que es van tractar a la Contraconferencia consultar

web www.rosadefoc.org: Conclusions Contraconferencia)
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El dissabte a la tarda es fa el Plenari de les Conclusions de cada eix. En el Plenari a mes de
llegir-se les conclusions de cada eix, van participar representaos de moviments socials d'arreu
del món, des del MST, fins el sindicat de camperols del camp de Marinaleda, passant per Papers
per Tothom, i els zapatistes. També es va fer una crida a la participado en les campanyes i
lluites que s'estaven preparant per ais propers mesos98 com la Campanya contra la OMC
{Organització Mundial del Comerc), la Presidencia Espanyola de la UE al marc, i la reaützació
d'una Consulta Social Europea al 2004. També es fa una crida per una trabada estatal deis
moviments socials al setembre i s'insisteix en continuar traslladant totes les propostes i
alternatives que s'han parlat ais diferents eixos a l'ámbit local.

Pera el plenari es va fer sense la infrastructura del dia anterior. L'Ajuntament, que havia promés
que proporcionaría l'estructura necessária per poder fer el Plenari, va dir que 'li era impossible1" i
no va proporcionar ni les cadires ni la tarima de l'escenari. Les persones de la comissió de
logística van haver d'improvisar aquell mateix dia i Hogar un tarima a una empresa privada.
Aquesta reacció del Ajuntament es podia interpretar de diferents maneres. Si l'Ajuntament estava
incomplint un compromís que havia adquirit aixó només s'entén - segons persones de la
comissió de logística100- perqué íes persones que havien adquirit el compromís havien rebut
ordres d'última hora des de mes amunt de no facilitar el normal desenvolupament de les
activitats de la Contraconfrencia. Amb mes rao després de l'éxit de la tarda anterior (amb
l'assisténcia de 3000 persones). Una altra explicació és que l'ajuntament no tenia intenció -ja
des d'un primer moment- de complir el tráete, i simplement va dir que facilitaría la infrastructura el
dia 23 per impedir el normal desenvolupament de la Campanya i fer quedar malament a
l'organització. El fet que les mes de 2000 persones van assistir al Plenari aguantant el sol de les
quatre de la tarda i assegudes al térra de la Rambla del Raval.

3.2.2. La Revetlla-concert de Sant Joan. Temps per la distensió.

Després del Plenari, la propera convocatoria era la Revetlla-Concert programat a la nit a la platja
de la de la Mar Bella. L'encarregada de la logística era la comissió de concert, que s'encarregava
de les actuacions del concert i de la barra. Durant tot el dia de dissabte ja va haver-hi gent
preparant el Concert a la platja. A la barra hi van treballar tant el president i secretari det Consell
de la Joventut de Barcelona, i també del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, com gent
de la XCADE, i altres collectius. A l'escenari hi van participar grups com Hechos Contra el
Decoro, un grup de Madrid que es caracteritza peí contingut reivindicatiu de les seves lletres
(alguns deis seus membres també particíparíen al dia següent en el grup deis Invisibles'). Dins el
concert també va haver-hi accions com les del 'passeig de models' de la gent de Las Agencias
que presentava la seva col-lecció 'Pret a Revolter1 sobre el ShowBus, amb vestits de colors i
'psicodélics1 preparáis per a resistir els cops de la policía a les manifestacions.

El Concert va ser un éxit, amb l'assisténcia de persones mes de 5000 persones. El fet de
celebrar-se un esdeveniment lúdic el dia de la Revettla de Sant Joan i a la platja, va fer que
s'apropés molta gent que normalment no participa en moviments o collectius. Es va acabar a
primera hora del matí després de desmuntar-ho tot.

Aquella nit, el grup deis Invisibles s'havia reunit per preparar la seva aparició a la Manifestado el
dia següent. Durant tota la tarda i fins a la una de la matinada van estar reunits a la Casa de la
Solidaritat, a on es van posar en practica - amb la gent de la resta de l'estat que acabava

98 Declaració de la Campanya contra el Banc Mundia l B C N 2 0 0 1 .
99 Entrevista Gisela (comissió de logísitica Campanya contra B M )
100 Entrevistes a Gisela i Elisabet de la comisió de logística.
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d'arribar a Barcelona- les ultimes demostracions de com es podría fer una resistencia pacífica a
una cárrega policial. Com afirmen alguns deis participants, es notava que no havia donat prou
temps per consolidar un grup d'aquelles característiques i que hi havia molt poca practica en
acció directa no-violenta per part d'algunes persones.

3.2.3. La Manifestació del 24 de juny.

Tornant del concert la matinada del dia anterior es podia veure el Passeig de Gracia
absolutament unet de mobiliari urbá" i tots els aparadors de les grans botigues i Bañes protegits
amb planxes de ferro i de fusta.

A les dotze hores del matí del Diumenge comenca des deis Jardinets de) la Manifestació Unitaria
convocada per la Campanya. La capgalera de la manifestació l'obre una pancarta amb el lema
'Un altre món es possible'. La porten persones que recullen les lluites i reivindicacions de
diferents col-lectius: immigrants, col-lectius indígenes en lluíta, associacions de vei'ns,
ecologistes, feministes. Tota la Manifestació és un gran bloc amb gent que baixa per Passeig de
Gracia fins a Plaga Catalunya. Hi ha famílies amb nens i nenes petites, grups amb ¡nstruments
musicals que amenitzen la manifestació, alguns col-lectius que s'han disfressat per fer accions i
donar color a la manifestació. També es van fent performances i balls en un ambient festiu. Cap
a la mig de la manifestació s'hi van col-locar algunes organitzacions polítiques, partits i sindicáis
-que també van animar la maní cantant consignes -. La rao que es col-loquessín a la meitat va
ser per l'acord de l'assemblea que no es podrien posar al davant de la manifestació, així
s'evitava que la monopolitzessin. Peí que fa a les banderes, es va respectar bastant el que
s'havia acordat a l'assemblea: no portar banderes de partits ni organitzacions polítiques i
sindicáis, pero tot i així se'n veuen bastants. En paraules d'un deis participants a la Campanya
en un correu enviat una dies després a les Mistes: 'Estaría bien hablar de tantas banderas el otro
día en Paseo de Gracia (...) ' Si en la maní por lo de Praga se habló de eso largo y tendido,
ahora hemos vuelto a ver el enjambre de CCOO's y CNT'S con la fe/a al aire, que promueve la
cultura de la endogamia identitaria y el autobombo.' Sobre el tema de les banderes no sembla
que s'hagi avangat gaire, a diferencia d'altres temes '(portaveus, capgaleres, protagonismes,
radicalització del missatge, cultura política, etc..) "...esta campaña (la del BM) ha sido un paso
para adelante, por ejemplo respecto a la que hubo contra el Desfile Militar (maig 2000). Pero en
lo de las banderas vamos pairas'; segons un deis participants.101

Tancant la gran manifestació hi ha el grup deis 'invisibles' vestits amb les seves granotes
blanques i amb mocadors de colors. També duen unes grans fotografíes amb imatges de dones
zapatistes amb el puny alcat i de nens i nenes que podrien ser de qualsevol barriada marginal
d'una gran ciutat. Amb aqüestes fotografíes es vol mostrar els motius de fer visible el que queda
invisible per al capital, aquells 'danys col-laterals' i les victimes de les polítiques neoliberals deis
governs. Aquest grup format per unes 60 persones es col-loca en fileres de set, vuit persones
formant una mena de 'tortuga romana1 i així avanca durant tota la manifestació.

Darrera del grup deis invisibles i en un altre bloc diferenciat de la gran manifestació, és el bloc
convocat per 'Barcelona Tremola1. Aquest bloc, d'unes 1000 persones, també surt de Jardinets
de Gracia i va acompanyant a la marxa gran. Tot i formar un bloc apart, ha acceptat els acords
que es varen prendre en assemblea de respectar el carácter pacífic i no-violent de la
manifestado.

101 Pere en un correu electrónic enviat arrel de la polémica deis 'vidres trencats durant la manifestació del
24 de juny. (correu enviat el 28 de juny del 2001).
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Hi ha pero algunes persones que estant situades entre la Manifestació de la Campanya i el bloc
de 'Barcelona Tremola' que ja des de Jardinets de Gracia comencen a trencar els vidres
d'aparadors d'alguns bañes i comerlos, incomplint els acords de l'assemblea. Aqüestes
persones van trencant vidres de cabines telefóniques i d'alguns bañes que no han posat planxes
de ferro. La policía, situada al llarg del recorregut de Passeig de Gracia i que protegeix altres
bañes, no intervé durant la manifestació i deixa fer. Com després es va poder veure en
fotografíes i vídeos, alguns d'aquest que trencaven vidres eren policies disfressats de
manifestants. Davant la trencadissa de vidres d'uns aparadora, algunes persones de
l'organització de la campanya i altres espontanis, creen improvisáis cordons de seguretat davant
una entitat bancária. Es generen moments de molta tensió on uns i altres s'increpen mútuament.
En aquells moments es fan paleses les distancies entre la gent de la Campanya i la d'altres
grups peí que fa a l'ús de la violencia i l'ús de l'acció directa mes o menys contundent. Des de
"Barcelona Tremola" també s'afirma que els que han trencat vidres han incomplet els acords que
es van prendre en assemblea.

Tot i que la manifestació, on segons la premsa hi ha unes 20.000 persones, succeeix amb total
tranquillitat í en un ambient de reivindicado festiva, la tensió en l'últim bloc de la manifestació es
manté durant tot el recorregut i s'intensificará sobretot al passar per davant de l'edifici de la
Borsa de Barcelona; que está protegit per centenars de policies antidisturbis amb porres de fusta
(no reglamentaries), una tanqueta d'aigua, mes de 100 tanques protectores, i amb actitud de
carrega per part de la policía en tot moment. Amb aquesta tensió s'arriba a Plaga Catalunya on
es llegeíx el manifest ¡ es fa la representado d'una performance. La manifestació s'ha acabat i
comencen a quedar poques persones a la Plaga. En aquell moment uns quants grups de deu o
dotze policies de paisa comencen des de les quatre cantonades de la Plaga a increpar a la gent,
¡ a trencar aparadors. Els policies antidisturbis que estaven dins les furgonetes esperant a les
cantonades de la placa teñen l'excusa perfecte per colpejar i carregar de manera indiscriminada,
obrint caps a cops de porra sobre la gent que estava asseguda prenent el sol, fent un café ais
bars o passejant per les Rambles. Es produiran fins a 22 detinguts, 59 ferits i 1324
identificacions, segons dades de la propia organització de la Campanya. La gent comenga a
correr per amargar-se en algún lloc segur, bars com el Zurích es veuen obligats a tancar per
protegir la gent que hi havia dins, dones ta policía carrega fins i tot dins els locáis. Molta gent
corre a amagar-se a la Plaga interior del MACBA, que es veu un deis llocs mes segurs de la
zona, dones tot el barri del Raval i de les Rambles están 'ocupades' per furgonetes de la policía
amunt i a baix. Les furgonetes d'antidisturbis i els policies de paisa estant coordínats amb
l'helicópter que sobrevola constantment els carrers de Ciutat Vella informant on hi ha grups de
gent dispersos.

Molta gent s'ha dispersat i es fa un intent de coordínar-se ¡ cap a les quatre de la tarda s'inicia
una assemblea improvisada en la Plaga del MACBA amb l'intent de coordinar la resposta a la
repressió que s'está patint. S'intenten formar grups que facin el seguiment de les persones
ferides que están ais hospítals per a que no siguin detingudes per la policía quan surtin. Es forma
un grup entre algunes persones de la comissió de coordinació per fer una roda de premsa
improvisada a la Casa de la Solidarítat, en la que la Campanya denuncia la injusta i
desproporcionada actuació policial. Aquesta roda de premsa será cabdal tal i com afirmen alguns
deis entrevistáis102 que hi van participar, per donar a conéixer la situado de setge policial, d'abús
de poder i repressió, que es va viure en el centre de Barcelona durant mes de sis hores.

Pero mentre s'está fent aquesta roda de premsa els antidisturbis intenten entrar en la Plaga del
Macba i carreguen contra la gent que estava reunida en assemblea. Son les sis de la tarda i

102 Veure entrevista Gabriela Sena



encara estant havent-h¡ cárregues per tot el Raval i a Placa Universitat, una assemblea
anarquista ha estat durament reprimida abans de poder comencar. Cap a les vuit del vespre la
gent s'ha anat congregant un altre cop a la Placa Catalunya, després que la policía ha marxat
del centre de la placa i ha deixat circular per les Rambles (dones aqüestes van estar tallades
durant tota la tarda). A les vuit estava programat fer un Tribunal Popular' escenificant que es
jutjava públicament al BM i al FMI, pero és ¡mpossibíe realitzar-lo. Enlloc de l'acció prevista i en
vista de que la gent es comenca a reunir espontániament a la Placa, es fa una assemblea per a
decidir si es continúen amb els actes que hi havia programats peí dia següent. Mentre es fa
l'assemblea va arribant gent, entre ells els que estaven concentráis a la Placa del MACBA, amb
el ShowBus i l'equip de só. S'aprofita l'equip de só per a poder fer l'assemblea en millor
condicions i es pren la decisió de desconvocar tots els actes de la Campanya que estaven
previstos aquell mateix dia (Tribunal Popular) i a l'endemá (Visita guiada a la Borsa de
Barcelona) i es convoca una concentrado a la Verneda per donar suport ais detinguts. El fet que
aquesta decisió es prengués de manera unilateral per part d'algunes persones de la improvisada
comissió de coordinado, i sense haver estat prou debatuda en assemblea, provoca la indignació
de moltes de les persones concentrades a Placa Catalunya. Pero també era difícil fer una
assemblea de mes de 1000 persones sense equip de só i envoltats de furgonetes d'antidisturbis,
en un context en que el potser es podia produir un altre cárrega policial103.

El que sembla ciar és que des de Delegado del Govern s'ha aconseguit que la Campanya en
una decisió toreada peí context, desconvoqués tots els actes deis propers dies.

Tot i desconvocar-se els actes, s'anuncia una assemblea per al matí següent al Centre de
Convergencia al pati de la Universitat a Placa Universitat. Aquella nit unes 50 persones es
concentren davant de la Comissaria de la Verneda on estant els detinguts. Amb el ShowBus se'ls
hi porta part del sopar que el col-lectiu de gent de Torreblanca ha fet per la campanya. I es veuen
mostres de solidaritat. També la comissió legal que ja s'ha posat a treballar des de la tarda, fa les
gestions per presentar les denuncies i treure el mes aviat possible els i les detingudes.

3.2.4. Dilluns 25 dejuny: 'la Borsa o la Vida'

El dilluns 25 al matí unes 500 persones es concentren en assemblea al pati de la Universitat de
Barcelona a Plaga Universitat sota l'assetjament constant de l'helicópter de la Policía Nacional.
En l'assemblea s'informa de la situació deis detinguts i de que es teñen proves de que hi ha
hagut policíes infiltrats entre els que han causat els aldarulls. Es demana que tothom que tingui
informació la fací arribar a El Lokal. Allí des de la comíssíó legal s'está recollint tot el material
gráfic on hi hagin proves de les cárregues policials. També es demana que la gent que ha estat
colpejada per la policía fací la denuncia perqué es vol fer una denuncia col-lectiva, que
posteriorment acabará en forma de querella a la subdelegada del Govern a Catalunya. Un altre
deis punts de l'assemblea es decidir que és fa aquell matí amb la visita guiada a la Borsa, tot i
que a la tarda anterior es van desconvocar tots els actes. El grup deis Invisibles fa la proposta
d'arribar fins a la Borsa vestits amb els 'monos blancs' i així no renunciar a mostrar el rebuig de
la Campanya al BM i les seves institucions financeres. La proposta és anar en manifestació amb
el grup deis 'monos blancs' o 'invisibles' al capdavant fins a la Borsa i allí en tot cas valorar la
situació de si es pot fer o no 'la visita guiada1. Altres grups com un grup de Samba que ha víngut
de Londres també se suma a la proposta dient que ells aporten la música i el ball. Finalment un
grup d'unes 1000 persones surt de Placa Universitat en direcció Passeíg de Gracia per la Gran
Via, escoltats en tot moment per la Policía.

Entrevista Pere
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Un cop arribada a la Borsa, la Manifestado improvisada i il-legal, s'atura davant l'enorme
dispositiu policial desplegat: policies antiavalots, tanqueta amb espessors d'aigua i policies de
paisa. Algunes persones del grup deis invisibles informen a la policía i anuncien que aquella és
una acció directa no violenta, que té per objectiu mostrar el desacord amb les institucions
financeres com la Borsa. Després d'una estona davant la Borsa es desconvoca la concentració i
tot plegat acaba amb una remullada festiva a la font de Gran Via amb Passeig de Gracia. El grup
del 'monos blancs1 és escoltar, per la policía fins arribar al pati de la Universitat a on deixa els
vestits. Algunes persones van a la Comissaria de la Verneda. La següent convocatoria será
dimarts següent en una assemblea de valorado a l'Espai obert.

Aquella mateixa tarda surten en Ilibertat amb carrees alguns deis detinguts, on les están esperant
unes 300 persones concentrades ais Jutjats de Lluís Companys. Alguns deis detinguts i
detingudes mostren signes d'haver estat maltractats. Els carrees de que se'ls acusa son en
alguns casos sense fonaments (com per exemple l'acusació que es fa una dona de mes de 50
anys i amb espardenyes d'haver provocat greus lesions a una antidisturbis) el que fa que agafi
mes pes l'argument de que l'operació respon a un muntatge policial.

El context polític-mediátic és de versions i acusacions creuades deis polítics i governants contra
els organitzadors de la Campanya i altres entitats i associacions civils. Des del mateix diumenge
al migdia quan han sortit les imatges de les cárregues de la policía sobre els manifestants de
Plaga Catalunya s'han anat succeint les declaracions d'entitats i associacions de veíns;
d'aigunes polítiques com la regidora de Drets Civils, i altres com la Comissió de Defensa deis
Drets de la Persones del Col-legi d'Advocats. Tots ells condemnant l'actuació policial i en concret
des de la Campanya acusant que la policía s'ha infiltrat dins la manifestado per desprestigiar i
criminalitzar el moviment antiglobalització. Declaracions com les de Roser Veciana d'EIs Verds i
Regidora de Drets Civils de l'Ajuntament que diu que 'L'actuació (de ¡a policía) va ser
desproporcionada i propia de ¡a dictadura, és lamentable que Barcelona estigui presa per la
Policía com no s'ha vist en els últims 30 anys1, contrasten amb les declaracions de Santiago
Fisas membre del PP que : l a Policía ha fet una bona feina contra els grups que practiquen el
terrorisme turístic antiglobalitzador. Per les seves deciaracions sense fonament, Clos faria be de
destituirla regidora de Drets Civils, Roser Veciana'104. Des de Julia Garda Valdecasas dient que
era una 'falta de sentit comú' dir que hi havien policies infiltráis a les manifestacions, com el
Ministre Mariano Rajoy o el President de la Generalitat Jordi Pujol afirmant que no s'havia de
desqualificar a la policía perqué 7a policía no havia anat a provocar'. Les declaracions d'aquests
últims polítics arriben fins al punt de negar l'evident, ja que les mateixes cameres de TV3 al
migdia del diumenge trairen les imatges de policíes infiltráis ¡ carregant indiscriminadament sobre
els manifestants. 'Curiosament' aqüestes imatges ja no sortiran al telenoticíes de la nit105.

3.2.5. Resposta a la repressió: querella contra Julia García Valdecasas

En aquest context, dimarts 26 de juny es fa una assemblea per fer avaluació del que han estat
aquest dies, i decidir unitáriament quina resposta conjunta es dona des de la Campanya a la
repressió policial. Hi assisteixen unes 300 persones i els ánims están molt crispats arrel de les
declaracions d'alguns representaos o portaveus de partits polítics que han estat a la Campanya i
que tot i que han comdemnat la violencia de la policía, també condemnen la violencia deis que
han trencat aparadors. Aquest fet és interpretat per algunes persones de l'assemblea com una

104 Extret de 'El Triangle', pág. 8 declaracions de políitcs. (2 de Juliol, 2001)
105 Veure dossier de Premsa i material audiovisual de PObservatori sobre la cobertura informativa deis
conflictes de la UAB.
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incoherencia i per aquesta rao quan parla el portaveu d'ICV (Iniciativa per Catalunya Verds) és
xiulat per alguns assistents.

L'assemblea aprova la decisió de recopilar el máxim d'informació per presentar una querella
contra la brutal actuació policial dirigida des de la Subdelegado del Govern, per Julia Garda
Valdecasas. Per aixó es continua recopilant el máxim de material gráfic. Així la comissió legal de
la Campanya es coordina amb altres grups antirepressió, com Rescat o Suport Antirepressiu,
que també estant fent els seguiment de les persones que encara están detingudes. També es
coordinen amb la Comissió de Defensa deis Drets de la Persones del Collegi d'Advocats106. En
l'elaboració de la querella, que la encapotará la presidenta de la FCONGD107 (Gabriela Serra)
també hi participen persones del coHectiu zapatista, de la XCADE, de la comissió de premsa, del
MRG108. El treball de la querella será molt important per denunciar l'abús policial. Fins i tot
Amnistía Internacional ho inclou en el seu Informe anual. La comissió de premsa també fa una
funció molt important amb els periodistes de donar a conéixer els fets que han succeít. A mes es
compta amb el suport de periodistes de la Agencia EFE, El País, TV3 i RTVE que han estat
agredits per la policía quan cobrien la noticia.

El treball conjunt per a presentar la querella de la comissió legal i la de premsa juntament amb
periodistes i altres entitats i organitzacions que han participat a la Campanya fa que s'engegui
una campanya contra la subdelegada del govern, Julia García Valdecasas com a principal
responsable de l'actuació policial, i demanant la seva dímissió. Les 350 organitzacions de la
Campanya, se sumen per a demanar la seva dimissió. La campanya 'Valdecasas dimissió' es
fará pública en una roda de premsa a la Casa de la Solidaritat durant aquells dies i s'escenificará
al carrer amb una gran manifestado el dia 1 de juliol. Per ser plena época estival, cal destacar
que 10.000 persones es manifesten des de Placa Catalunya fins a Delegació del Govern sota el
lema "Valdecasas, dimissió!". En arribar a Delegació del Govern es llegeixen tres comunicats: el
de la Campanya demanant la dimissió de la Delegada del Govern, una carta d'un detingut
portugués que encara está a la presó i la crida a participar en les mobilitzacions de Genova
contra el G-8, que s'esdevindran la propera setmana.

En l'assemblea de valoració i perspectives de la Campanya del 7 de juliol, es valora molt
positivament totes les accions i l'éxit de convocatoria i participado que hi ha hagut. El que es va
criticar va ser la falta de capacitat de reacció de la comissió de coordinació en moments clau com
després de la manifestado de diumenge a la tarda. Finalment, el mateix dia 7 de juliol es celebra
el Tribunal Popular contra el Banc Mundial aplagat a causa de les cárregues policials del 24 de
juny. L'acte es fa al pare de les tres Ximeneies del Poblé Sec (Barcelona) i hi assisteixen unes
500 persones. D'altra banda, un grup de gent assumeix la coordinació de la preparado del viatge
a Genova a la cimera del G-8 del 18 a 21 de juliol.

3.3. La "batalla" de Genova ...i la de Gracia (iuliol 2001)

El context durant els primers dies del mes de juliol és de cansament acumulat. Es fan
assemblees de valoració, es continúen els trámits i la recoííida de dades per fer la querella i es
comencen a fer les primeras reunions per preparar el viatge a la cimera contra el G-8 a Genova,
que s'ha assumit des de l'assemblea de la Campanya com una cimera a on participar.

106

107
Entrevista Robert Sabata.
FCONGDs, Federado Catalana de ONGs peí Desenvolupament.

108 Veure entrevistes Gabriela Serra i Xavier.
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Durant aquest dies vahes de les persones que han estat participant activament a la Campanya,
com la gent Las Agencias, del C.S.O Torreblanca, i persones que han estat molt ficades en les
campanyes de suport ais immigrants com 'Sin Papeles, Sin Fronteras' participen a Tarifa (Cadis)
en uns campaments de frontera (borders camp) (del 1 al 9 de juliol). Encara que mes endavant
explicarem amb detall el desenvolupament de les Jornades en si, és important destacar que gran
part de l'organització d'aquestes es fa des de aquests col-lectius i que per tant algunes persones
que han estat molt actives durant la Campanya no es torben presents ni per fer les feines com la
querella, ni per preparar el viatge a Genova. Hi ha la sensació que des de que s'ha acabat la
Campanya, no paren de succeir-se els esdeveniments, sobretot durant els primers dies de Juliol,
aquest será un mes molt intens per les moviments socials, sobretot per la repressió viscuda.

Dos dies abans de mancar cap a Genova, el 16 de juliol els antidisturbis intenten entrar i
desallotjar la Kasa de la Muntanya. El desallotjament es produeix quan es dirigien a desallotjar
un casa ocupada propera. L'argument per entrar sense cap ordre judicial és que s'estaven
llancant objectes. Entren a la Kasa de la Muntanya destrossant tot el que traben requisant
ordinadors, material fotografíe i audiovisual, detenint algunes de les persones que es trobaven a
dins entre elles una nena de 9 anys. Aquest desallotjament de una de les cases okupades i
centre social histories del moviment okupa a Barcelona (feia 10 anys que estava okupa)
representa en el context en que es realitza (dos dies abans de mancar cap a Genova) una
provocació i un intent de debilitar els moviments socials a Barcelona. Un motiu per a la frustració
i per a minar les poques energies que queden. Afortunadament la comissió de treball que s'ha
format per arrel de la querella contra Valdecasas i la comissió legal de la Campanya fan que hi
hagi un grup estable de suport per donar una rápida resposta legal al desallotjament. Aquella
mateix matí pero hi ha disturbis ais carrers del Barri de la Salut i de Gracia en resposta al
desallotjament. La policía carrega brutalment i causa varis ferits entre ells un noi que perd un ull
per impacte d'una bala de goma. S'aconsegueix mostrar que la policía va entrar sense ordre
judicial a la casa i que no tenia cap causa per a fer el desallotjament Algunes persones tornen a
la casa, pera la policía es queda tot el material que havia requisat

3.3.1. Cimera del G-8 a Genova.

Encara que el context post-campanya afegit al desallotjament no és de moltes forces per fer una
organització gaire masiva, finalment s'organitzen quatre autocars i de Catalunya i aniran unes
dues-centes persones. Un grup de gent ha marxat abans per assabentar-se de la situació i
preparar la coordinació logística.

A Genova s'hi reuneixen el G-8, els principáis caps d'estat i ministres deis considerats les vuit
potencies mundials o paísos mes importants del món. La cimera ha estat fixada des de Porto
Alegre com una de les dates importants de mobilitzacions deis moviments socials internacionals.
Per aixó des de fa mesos a Genova diferents entitats, ONGs, pacifistes, organitzacions i partits
polítics (PCI) Partit Comunista Italia, sindicats (Cobas), i moviments socials (Ya Basta, ATTAC,
anarquistes) moviments estudiantils, ecologistes, organitzacions de dones, que sumen fins a 800
moviments socials a nivell mundial entre organitzacions italianes i internacionals han constituit el
GSF, Génoa Social Fórum (Egirun, J, 2001).

El context, Genova és una ciutat assetjada per la policía, s'ha blindat tota la par antiga de la
ciutat que és on es reunirán els mandataris. Aquesta part on és impossible accedir-hi, será la
coneguda 'zona vermella'. Durant el dies previs a la cimera es produeixen varis atemptats
(d'autoria desconeguda), i mes de 20.000 agents armats a mes de policies de paisa es passegen
per la ciutat. Des del dia 16 s'han realitzat Fórums de debat sobre les conseqüéncies de la
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Globalització i trobades de moviments i tallers. El 17 per la nit h¡ ha un concert multitudinari de
Manu Chao amb rassisténcia de mes de 5.000 persones. L'activitat a la Plaga Kenedy, un ampli
espai vora el mar que s'ha habilitat com a centre de Convergencia (punt de trabada) és frenética.
Aquest será un deis espais importants durant aquells dies com a punt de reunió, i informació (on
h¡ ha menjador per a milers de persones, la carpa de l'organització del GSF, i a on es faran
assemblees multitudináries). La majoria de persones s'han allotjat entre l'estadi Carlini (on están
allotjats els tute bianche' (capacitat per 5.000 persones), i alguns pares públics que s'han habilitat
com a Campings (on s'allotgen la resta de la gent i també els sectors mes autónoms). També hi
ha un edifici escolar, l'Escola Díaz, que l'ajuntament de la ciutat {on governa el PCI en coalició)
ha cedit per a centre de premsa internacional (Indymedia), centre legal, i ambulatori per primers
auxilis. El dia 19 es fa una manifestado en suport ais immigrants i contra les liéis d'estrangeria i
les poíítiques d'immigració. El recorregut voreja els centenars de contenidors que la policía ha
posat per 'protegir' la 'zona vermella1. Genova és una ciutat fantasma, en la que com anteriors
ocasions de grans cimeres s'ha 'convidat' ais seus habitants a abandonar la ciutat o agafar-se
vacances.

El divendres 20 és el dia d'accions descentralitzades que s'ha decidit intentar entrar en la 'zona
vermella'. Des de primera hora del matí diferents marxes surten de diversos punts de la ciutat per
arribar a la 'zona fortificada'. Si la zona vermella és una mena de semicercle mirant al mar que
envolta el centre de la ciutat, les diferents marxes s'han repartit la ciutat per envoltar les tanques
de la policía i intentar entrar. A la zona sud estant els sindicáis de base (Cobas) amb altres
grups, que mantindran un fort enfrontament amb la policía. Després (al sud-oest) es situaran
ATTAC amb altres ONGs i col-lectius, que comentaran a llengar globus de colors i a llegir
manifestos un cop arriben a les tanques, pero que de seguida comentaran a ser gasejats per la
policía. El grup de Ya Basta, formará una gran columna humana de mes de 10.000 persones que
sortirá de l'Estadi Carlini on han estat acabant de fer les proteccions i es dirigirá des de Test de la
ciutat per una de les principáis avingudes de la ciutat cap a un deis punts mes protegits peí cordó
de seguretat. Els 'tute bianche', que en un primer moment havien d'anar amb els 'monos blancs1

finalment només van amb les proteccions per així formar un gran bloc huma sense distincions i
permetre que s'afegeixi tothom. Aquesta decisió també es fruit de les discussions que van haver-
hi dies anteriors entre els 'tute bianche' d'orientació mes comunista, amb altres col-lectius
anarquistes i llibertaris, que acusaven ais 'tute' de utilitzar estratégies d'acció directa massa
jerárquiques i 'stalinistes'. Una carrers per sobre deis 'tute bianche' anaven marxes de milers de
persones de la xarxa Lilliput que aglutinava des de ONGs, comités de solidaritat i comer? just. I
també marxes deis 'pacifisti' (collectius de pacifistes) vestits amb ¿amarretes blanques. Per la
zona est se situava la 'marxa rosa-platejada1, inspirada en la marxa rosa que ja s'havia fet a
Praga i formada per Reclaim the Streets, el grups de samba de Londres, gent que havia
participat a Seattle, i també gent del MRG de Catalunya i Saragossa, (gent del MRG de Madrid,
la gent d'Hemen Eta Munduan del País Base i altra gent de l'estat espanyol va anar amb els tute
bianche'). La marxa rosa va comengar a ser gasejada de seguida que va arribar a les retxes de
protecció de la 'zona vermella', tot i que en tot moment l'estratégia va ser d'acció directa no
violenta. Per últim, per la zona nord-est de la ciutat el grup anomenat 'black bloc' (format
majoritáriament per grups autónoms i anarquistes, anglesos, alemanys i italians) s'apropava a les
tanques de seguretat. La diferencia amb les altres marxes, és que aquest bloc van utilitzaven
com estratégica l'acció directa violenta, trencant vidres i mobiliari urbá, cremant cotxes i
contenidors.

És important destacar les discussions que van haver-hi en l'ámbit deis moviments socials a Italia
aquells dies entorn deis centres socials okupats, a on tant anarquistes com comunistes
discuteixen constantment sobre la millor manera de coordinar una acció de resposta. Finalment
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com hem vist es va arribar a una mena de pacte de que cadascú aniria per distints llocs de la
ciutat, sense impedir les accions al carrer. I així es va intentar fer en un principi fins que van
comencar les cárregues policials. Tot i que la policía va impedir durant tot el matí l'apropament a
totes les marxes a la zona vermella tirant gasos lacrimógens i llencant aigua amb productes
químics. A partir del migdia va comengar a carregar indiscriminadament sobre tots els
manifestants. Mentre algunes persones del grup del 'black bloc' s'apropaven (amb actitud
pacifica) a una assemblea improvisada de la 'manca rosa' i els 'pacifisti' enmig d'una placa, es va
comencar a tirar gasos des de helicópters i furgonetes. Minuts després comencarien també a fer
detencions indiscriminadas (com les de dos membres del MRG de Saragossa). En aquells
moments també la columna de 'tute bianche1 amb mes de 100000 persones estava sent
gasejada des deis teulats, helicópters i furgonetes. Les furgonetes anaven arraconant ais
manifestants, fins que un policía des de dins d'un cotxe va disparar amb foc real a un
manifestant, Cario Giuliani, que va morir a l'acte.

La noticia es va saber de seguida (grácies a les cameres de mitjans independents com
Indymedia) i es va retransmetre immediatament per tots els mitjans de comunicació de tot el
món. La noticia va conmocionar al món, pero a Genova, sota les ordres del govern de Beriusconi
i mentre aquest continuava la cimera amb els caps d'estat dins la seva zona blindada; la policía
va continuar reprimint i carregant contra els manifestants durant tot el dia. La gent intentava
tornar ais allotjaments, centre de Convergencia i Centre de Premsa, i es va comencar a fer
recompte de detinguts, ferits i desapareguts. Les persones de Catalunya fan una assemblea per
fer recompte de la gent, i encara que no hi ha cap detingut, hi persones desaparegudes i també
ferits.

Al dia següent 21 de juliol, Davant l'assassinat de Cario Giuliani, per mostrar el rebuig i la
indignació i denunciar la brutal repressió policial es va convocar a tothom al matí següent a la
gran manifestació que estava programada com acte final de la cimera. Va ser una manifestació
multitudinaria de mes 200.000 persones: des de sindicats, partits polítícs, moviments socials i
gent d'arreu d'ltália que ve a Genova per mostrar els seu rebuig a la violencia policial (també de
Catalunya arriben dos autocars el mateix dia). Pero aquella manifestació també será brutalment
reprimida. Des del seu inici els carabinieri (policía italians) intenten 'trencar' la manifestació
sembrant el caos. La táctica és, primer tirar gasos per provocar la dispersió de la gent i després
carregar amb porres sobre els manifestants. Genova es converteix en un gran núvol de fum tóxic
deis gasos lacrimógens i durant tot el dia la gent está dispersa per la ciutat reben cárregues de la
policía. Les forces de seguretat teñen ordres de 'buidar' la ciutat d'activistes i per aixó están
utilitzant aquesta técnica, Milers de persones pul-lulen per la ciutat durant hores, dones és
¡mpossible ¡'entrada al Centre de Convergencia o allotjaments, no hi cap lloc segur. En aquells
moments de caos on no se sap cap a on avancar, el grup de gent de Catalunya, aconsegueix
protegir-se de la policía, seguint les recomanacions que des de Barcelona, va donant un
improvisat grup de suport que s'ha muntat des de que s'ha conegut la mor de Cario Giuliani.
Encara que El Lokal segueix fent les funcions de suport, aquesta vegada també es munta un
grup de gent de la Campanya, que s'instal-la a la oficina de la XCADE al carrer Princesa. Aquest
espai també serveix de punt de contacte pels periodistes a Barcelona.

Entrada la nit, Genova comenca a buidar-se, les estacions de tren (que havien estat tancades
des de dies abans de la cimera) s'obren per facilitar la sortida deis milers de manifestants. Els
quatre autocars que havien sortit de Barcelona estant a punt de sortir de l'estadi Carlini, dones
des de l'organització del Genoa Social Fórum es diu que no es pot garantir la seguretat de ningú
a la ciutat, la ciutat está presa per la policía i s'estan realitzant detencions indiscriminades
massives per teñir acusats deis disturbis. Els autocars están esperant alguna gent de Catalunya
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que está en el Centre de Premsa acabant d'informar-se de la situado deis dos companys de
Saragossa que están detinguts.

És en aquell moment, al voltant de les dotze de la nit que es rep la noticia que els 'carabinieri1

han entrat a un deis edificis de l'Escuela Díaz i ha reprimit brutalment fins a deixar ¡nconscients a
centenars de persones que estaven allí allotjades. Des de el Centre de Premsa (édifici situat al
davant), veuen com la policía treu en lliteres els cossos inconscients deis que estaven a l'interior
de l'escola (en alguns casos semblen cadávers per estar completament tapats amb mantés)109.
En aquell mateix moment la policía comenca també l'assalt al Centre de Premsa. Mentre a la parí
de sota, on hi ha Ha premsa internacional tira gasos i fa col-locar a la gent mans a dalt, en els
edificis superiors, al centre de legal on estant els advocats, comenta a destrossar els ordinadors
i a colpejar a la gent. També trenca ordinadors, cameres del Centre d'lndymedia. Elimina i
confisca tot el material gráfic que s'havia recollit i que eren proves que podien incriminar la policía
com a causant deis disturbis dins el anomenat 'black bloc'. Segons els testimonis d'algunes de
les persones entrevistades, es va evitar que al edifíci de premsa es produís una 'noche chilena1 i
que hi haguessin mes detencions grades a la presencia d'alguns parlamentaré del PCI {Partit
Comunista Italia) i de representaos del Genova Social Fórum.

El balanc, de Genova, és un mort (confirmat, dones hi ha persones que afirmen que van veure a
mes gent ferida greu), i mes de tres-centes persones detingudes que van ser torturades
sistemáticament a les comissaries, presons i centres de detencions especialment preparats per
l'ocasió (com el centre de Bolzanetto a les afores de la ciutat) Recordem que el que es va viure a
les comissaries de Genova durant aquells dies és només comparable al que es va viure a
Argentina i Xile durant les detencions massives de la dictadura. Una de les frases que segons els
testimonis deien els carabinieri era: 'aquí dins (referint-se ais centres de detenció) la democracia
s'ha suspés, fora existeix i la respectemm. Sense comptar els centenars de ferits (500 i 3 d'ells
en coma profund), la por i terror que han causat els métodes utilitzats per la policía italiana. Amb
lo qual sembla que els caps d'Estat han aconseguit deixar ciar com respondran al moviment
antiglobalització en les properes címeres.

3.3.2. El 'black bloc' i el debat sobre Tus de la violencia

Pera també és molt important el gran debat que s'ha obert entorn l'ús de la violencia en les
contracimeres arrel de l'actuació del anomenat 'black bloc', tant dins com fora del moviment. Tal i
com es reflexa durant els dies i mesos posteriors tant en el tractament ais mitjans de masses
com publicacions, revistes i Internet, l'actuació del 'black bloc1 tindrá els seus defensora i els seus
detractara. Des de fora, i sobretot per a la policía, sembla l'excusa perfecta per criminalitzar el
moviment. Per a l'opinió pública passa formar part de l'ideari mític que envolta tot moviment
revolucionan violent, pero al mitificar-lo i passar a ocupar el primer pía provoca que s'oblidi el
missatge del moviment. Aquest és precisament el perill que hi veu una gran part del moviment,
que tot i que respecta que cadascú tingui les seves formes d'acció directa (no está d'acord amb
l'ús de la violencia), i no acaba de veure ciar que el seu ús a la Marga pugui afavorir al conjunt,
sino mes aviat debilitar at moviment perqué aquest s'allunya 'de la gent' (aquesta seria la posicíó
d'ATTAC que ja vam veure a Gotteborg)111.

També hi ha una part del moviment mes contundent ataca i carrega directament el 'black bloc'
perqué l'acusa de que només peraegueix el seu interés i no respecta els espais (algunes

109 Veure entrevista Joaquim que va ser testimoni de la represió.
110 Extret deis testimonis que van ser torturáis a les comisaries.
1 ' ' Veure article Susan George publicat a Viento Sur, (mirar referencia anterior)
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organitzacions sindicáis i partits polítics). Hi hauria un aítre sector que respecta que hi hagi gaips
usin la violencia com a forma d'acció directa (encara que ells no l'utilitzi) i a mes creu que dins
del 'black bloc' hi ha molt policies infiltrats que son els que realment han provocat els incidents.
N'ha d'altres que diuen que no s'ha de criminalitzar el 'black bloc1 perqué molts deis seus
membres son membres del moviment que persegueixen els mateixos fins que la resta pero amb
altres estratégies d'acció directa, encara que no defensin l'ús de la violencia (alguns membres
del MRG). I altres que defensen la seva actuació perqué creuen en l'ús de la violencia com
manera de lluitar contra el sistema (grups d'autónoms). El cert és que el debat ha creat
escissions dins del moviment a nivell internacional i el debat sobre la violencia es reproduirá a
nivell intern en les següents cimeres com la de la UE a Barcelona al marc. Es tractará a! 'black
bloc' com una mena de bestia negra que ningú sap ben bé d'on surt. Tot i que es diu que está
format per grups d'autónoms i anarquistes alemanys, anglesos, tures, i d'altres paisos europeus,
que utilitzen les Mistes de distribució per Internet per a comunicar-se i preparar les seves
convocatóries. Aixó tampoc explica gaire, dones utilitzen les mateixes formes d'organització i
acció que gran part deis grups dins del moviment antiglobalització. El que els diferenciaría deis
altres seria el tipus de repertori d'acció: l'ús de la violencia enlloc de l'acció directa no-violenta, i
la indumentaria: que quan actúen ho fan majoritáriament amb la cara tapada i vestits de negre.

3.3.3. El moviment respon a la repressió

A Barcelona tornen tots els autocars menys algunes persones que es queden a fer suport legal i
moral a la gent que ha estat detinguda per l'assalt de la Escuela Díaz. Dotze d'aquestes
persones formen part del MRG de Saragossa i del MOC (Moviment d'objecció de consciéncia)
que per falta de lloc on allotjar-se s'havien quedat a passar la nit a la Escuela Díaz i van ser
brutalment apallissats, detinguts i torturáis posteriorment a les comissaries (Sesma, A., 2002);
acusats sense cap mena de prava, de pertányer al Black Block. (quan en realitat havien format
part d'un grup d'afinitat amb gent del MRG Catalunya en la marxa rosa).

L'arribada a Barcelona, amb el context de repressió que ja s'havia viscut abans de mancar a
Genova fa que s'activin tots els mecanismes de denuncia del que ha passat i de suport legal. La
comissió legal de la Campanya contra el BM, des de on s'está fent la querella i des de El Lokal,
establiran contacte amb els advocats deis detínguts de Saragossa. La comissió de salut oferirá
atenció tant física com psicológica. El mateix dia d'arribada deis autocar a Sants, es fa una roda
de premsa explicant el que ha succeít; i es fa una ofrena de flors davant el consulta d'ltália a
Barcelona per i'assassinat de Cario Giuliani. El dia 24 de juliol, (mentre a Genova 350.000
assisteixen ais funerals) es fa una acció-concentració davant del consolat italiá, a on es
reprodueixen els fets de l'assalt a la Escuela Díaz ¡ al Centre de Premsa. I també per denunciar
que hi ha dotze companys de Saragossa que encara resten detinguts a Genova. En aquesta
concentració hi participen unes 500 persones. Després aquella mateixa tarda hi haurá la última
assemblea de la Campanya contra el BM.

La repressió viscuda a Genova, mes els esdeveniments arrel de la manifestació de la Campanya
contra el BM i el desallotjament de la Kasa de la Muntanya, fan que a Barcelona a fináis de juliol
es visqui una intensa activitat per donar resposta a la repressió tant a nivell legal com fent
accions de denuncia. Mostra d'aixó és el ritme de reunions i treball conjunt que es fa al Lokal
recopilant des de les imatges de policies infiltrats a la manifestació contra el BM, recollint
testimonis de Genova i preparant la manifestació unitaria contra la repressió. També les
assemblees simultánies que es l'Espai Obert, mentre en una es prepara una gran manifestació
unitaria contra la repressió, en l'altre l'MRG fa valorado del context. En l'espai gran, mes de 70
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persones es reuneixen per a preparar el que és vol que siguí una manifestado de denuncia pero
pacífica, que no pugui donar cap excusa per a ser reprimida. És important destacar el treball
conjunt que realitzen sectors que durant la Campanya del BM han estat mes aviat enfrontáis,
com son Resistencia Anticapitalista, amb persones de la comissió de coordinado de la
Campanya per exemple112. Aquella mateixa tarda també a l'Espai Obert hi ha l'assemblea del
MRG, on les persones que han estat a Genova fan balanc del que ha estat aquesta mobilització
(que ja es va dir que no es podia assumir com MRG) i també s'intenta fixar el calendan per l'any
següent. L'assisténcia és de unes 30 persones deis Collectius de Terrassa, alguna gent de
Barcelona, s'incorpora un nombrós col lectiu d'Abrera. Les persones assistents fan una
subscripció popular per a que pugui sortir la Revista Emergéncies i es parla de finangar el viatge
per que dues persones del MRG assisteixin a la reunió mundial de I'AGP a Cochabamba
(Bolívia) al mes d'agost d'enguany. Es considera important assistir a aquesta reunió de I'AGP per
a coordinar-se amb altres collectius a nivell internacional i perqué recordem que I'MRG es co-
convocant de la trabada europea de I'AGP. Es traba necessari fer una gran assemblea de
reflexió conjunta amb altres xarxes com la XCADE de cara al mes de Setembre.

Peí que fa a la manifestado unitaria contra la repressió del 28 de julio! és tot un éxit de
participado i s'aconsegueix denunciar mitjancant pancartes que es pengen al llarg de la Mani la
repressió i criminalització que estant patint els moviments socials. Hi participen unes 3.000
persones, essent fináis de juliol i havent estat convocada amb molt poc temps i amb el
cansament acumulat de mesos. Durant el mes d'agost se seguirá treballant en la recopilació
d'informació per a la querella contra la subdelegada del govern a Catalunya, i també en la
recollida de testimonis del que ha passat a Genova i el suport ais companys de Saragossa
detinguts a Italia.

El 24 de juliol, com déiem també es fa la ultima assemblea de valorado de la Campanya del
Banc Mundial en la que s'informa del que ha succeít a Genova i de la situado deis detinguts.
També es diu que la querella ha arribat al TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) i
que sembla que pot haver-hi problemes de forma per impossibilitat del TSJC de processar a la
subdelegada del govern. També es parla d'impulsar la Campanya COM és possible? Que es va
impulsar des de la XCADE i s'ha recollit des de la comissió de comunicado de la Campanya
contra el BM. Aquesta Campanya compta amb el suport deis partits polítics ERC (Esquerra
Republicana de Catalunya) i IC (Iniciativa per Catalunya) i s'han enviat cartes a tots els grups
municipals per a que debatin la demanda de la Campanya: teñir la possibilitat de que els
moviments socials gestionin una franja horaria d'una radio pública (dret que recullen els estatuís
de les radios publiques).

En l'assemblea també s'inicia el debat sobre la conveniencia de disposar d'un espai físic per a la
Campanya BCN 2001, per a poder reunir-se i teñir material per a fer accions així com un espai
de referencia per a la Campanya. Pero aquesta proposta s'interpreta per part d'alguns sectors
(MRG, XCADE i ámbits mes autónoms) com un intent de dotar d'estructura a un moviment que
per definido no pot teñir estructura. El debat deriva en la conveniencia de continuar una
campanya sota aquest nom o no. Hi ha persones que defensen la necessitat de que el moviment
antiglobalització a l'estat espanyol continuí amb el nom de 'Campanya BCN 2001' perqué
argumenten que la Campanya contra el BM 's'ha convertit en un referent de feina ben feta, de
coordinació i de com s'han de fer les coses'113. I que per tant qualsevol altre Plataforma o
Campanya que es creí a partir d'ara per afrontar per exempíe la Presidencia Espanyola de la UE

112 Veure entrevistes Joaquim, i també extret de converses amb persones com Josep.
113 En paraules de Nines Maestro (corrent de Rojos i Roges de IU, Izquierda Unida), veure acta asemblea
Campanya BCN2001, del 24 de juliol del 2001.
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hauria de teñir el mateix nom. La gran majoria de l'assemblea en canvi, defensa que si la
Campanya s'ha acabat, ja no té cap sentit continuar amb aquest nom i que si s'inicia un altre ja
es tornará a pensar una altre nom, i així s'evita que cap coHectiu en pugui treure rendiments.
Dones es percep és que hi ha un intent d'apropiació del nom de la Campanya i de la legitimitat
d'aquest nom per a continuar altres mobilitzacions arreu de l'Estat Espanyol en concret per part
de algunes persones de Izquierda Unida com Nines Maestro, amb el suport d'algunes persones
de Catalunya de EUiA, i del sector crític de CC.OO. que ha participat activament a la Campanya.

Es decideix que el debat sobre la conveniencia de donar continuítat a la Campanya, es
continuará a la trobada estatal deis grups que han participat en la Campanya contra el BM, al
setembre a Madrid. També es fixa el calendan per preparar la Campanya contra la OMC al
novembre , i la Campanya contra la Presidencia espanyola de la UE, al primer semestre del
2002.
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4. LA CAMPANYA CONTRA L'EUROPA DEL CAPITAL I DE LA GUERRA

En aquest cicle volem recollir el relat de la preparació de la Campanya 'Contra l'Europa del
Capital i la Guerra' i deis altres esdeveniments destacáis que es produeixen durant l'any 2002.
Recordem que un deis grans esdeveniments importants per al moviment antiglobalització va
ser tot just a inicis d'any, el segon Fórum Social Mundial celebrat a Porto Alegre. Pero
recordem que tant la preparació de la campanya ais mesos de novembre, desembre del 2001
com el que vindrá després es donen en un context de criminalització i repressió cap ais
moviments socials i altres organitzacions critiques amb el capitalisme. Context que recordem ja
s'inicia amb la repressió policial a la cimera del G-8 al juliol a Genova, com peí clima bel-licista i
de rearmament mundial arrel deis atemptats del 11 de setembre.

En aquest context de repressió i enduriment contra les postures dissidents i diferents al
pensament únic dominant, la cimera de caps d'Estat de la Unió Europea, que s'ha de celebrar
al mes de marc a Barcelona, es planteja com un repte per ais moviments socials. Encara que
les protestes contra la presidencia espanyola de la Unió Europea es desenvolupen durant el
primer semestre del 2002 i en diferents ciutats de l'estat Espanyol, en aquest apartat recollirem
principalment la preparació i els actes de la campanya que se celebren a Barcelona. En el
següent cicle parlarem de la resta de mobilitzacions contra la presidencia espanyola de la UE
que es fan a altres ciutat de l'estat.

4 . 1 . La preparació de la Campan va

4.1.1. Les primeres reunions de la Campanya

Les primeres reunions preparatóries de la Campanya 'Contra la Europa del Capital i la Guerra' es
comencen a fer durant els mesos de novembre i desembre del 2001 Tot i que a les ultimes
assemblees de la campanya Contra el Banc Mundial (juliol i setembre)114 ja es parla de la
necessitat de trabar un espai per pensar sobre com organitzar una resposta a la reunió del
Consell Europeu a Barcelona al marc del 2002 durant la presidencia espanyola de la Unió
Europea.

Per entendre el context en el que es fan les primeres reunions preparatóries de la Campanya
creiem que s'han de teñir en compte tres factors: per una banda, les diferents postures entorn la
continuítat del moviment i entorn la necessitat d'estructurar-lo, que ja s'entreveuen ais debats de
les ultimes assemblees de la Campanya Barcelona2001-contra el BM. Aqüestes diferencies peí
que fa a l'organització, faran que els sectors mes institucionals (partits parlamentaris i sindicats
majoritaris) que fins ara havien participat a les diferents Campanyes decideixen muntar una
estructura propia paral-lela a les campanyes, el Fórum Social Barcelona. D'aítra banda el clima i
context de criminalització els moviments socials des del 11de setembre del 2001 i de la repressió
viscuda a la cimera del G-8 a Genova al juliol. El desgast produit per la criminalització juntament
amb l'intens ritme amb el que s'han donat les diferents campanyes (des de la Campanya contra
el BM al juny, la cimera a Genova al juliol, i la Campanya contra la OMC al octubre i novembre)

114 Veure actes assemblees Campanya Barcelona 2001 (27 de juliol 2001) i (22 setembre 2001)
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fan que h¡ hagi un gran cansament acumulat durant els últims mesos, que considerem un tercer
factor important a teñir en compte.

Destaquem la criminalització no només nivell mundial, sino que a Catalunya és concreta amb els
intents de criminalització del moviment okupa vincuiant-lo amb ETA, arrel de les detencions de
persones de moviments socials de Terrassa que son acusades de col-laborar amb el Comando
Barcelona d'ETA al (setembre-octubre del 2001). Hi ha tres detinguts ais quals s'aplica la llei
antiterrorista: Laura Riera, Zigor Larredonda i Diego Sánchez.. En el cas de la Laura Riera, que
participa activament en el teixit associatiu de Terrassa, des de diferents moviments socials
s'inicia una campanya de suport per denunciar que la seva detenció sota l'aplicació de la llei
antiterrorista s'ha fet sense suficients proves, i en el que sembla un intent ele criminalitzar a
qualsevol participant en moviments socials. Aquest no és el primer cas d'intent de criminalització
de moviments socials com l'okupa a Catalunya, recordem també altres intents en desallotjaments
de cases okupades o en la mobilització contra la desfilada militar al mig del 2000.

Peí que fa a l'intens ritme de Campanyes recordem també que durant aquests últims mesos de
l'any s'impulsa la Plataforma 'Aturem la Guerra' per denunciar l'atac deis Estats Units a
Afganistán i es fan manifestacions arreu de Catalunya i sobretot a Barcelona durant aquells
mesos. En l'ámbit de mobilitzacions mes estrictament 'antiglobalització' durant el mesos
d'octubre i novembre es important destacar la Campanya contra la OMC. Campanya contra la
Organització Mundial del Comerc que está coordinada a nivell mundial, pero que es fa de
manera descentralitzada en diferents páísos degut a la impossibilitat de reunir-se a Qatar, que és
on se celebra la cimera al novembre. Aquesta última no aconsegueix teñir gaire incidencia en la
opinió pública, ni mobilitzar gaire gent dins el propi moviment. En part, degut al cansament
acumulat de Tanterior Campanya i a la multitud d'actes i mobilitzacions deis darrers mesos. I
també perqué el missatge de la Campanya encara que d'abast i amb conseqüéncies molt
directes sobre la vida quotidiana (els nous acords de la OMC i l'aprovació del Tractat de Lliure
Comerg signifiquen la privatització de servéis públics básics com la sanítat i l'educació), no
s'aconsegueix fer arribar, hi ha la percepció que és una cosa que queda molt llunyana.

D'altra banda com déiem, el context del moviment antiglobalització a casa nostra es comenca a
percebre certa divisió entre els que defensen la necessitat d'estructurar-se i els que diuen de
seguir coordinant-se únicament quan hi hagi Campanyes. Recordem que a l'assemblea de la
Campanya contra el BM al juliol es diu de fer una reunió a Madrid al setembre per reflexionar
sobre la situació en que es traba el moviment antiglobalització a nivell estatal. No hem d'obüdar
que a nivell estatal també s'ha format nombrosos grups a diferents ciutats de l'Estat Espanyol per
a mostrar el seu rebuig a la Campanya del Banc Mundial. I que en cada localitat han realitzat
diferents activitats. Alguns persones de EUIA i sector crític de CC.00 proposen fer una reunió a
Madrid amb l'objectiu de donar continuitat a la feina de tots aquests grups per a que no es perdi
el que ja s'ha creat. Donar una mica mes d'estructura al que ja existeix i coordinar el moviment
de cara ais esdeveniments que vindran. Aquesta praposta s'interpreta per part d'altres sectors de
la campanya com un intent de donar una estructura massa rígida, i diuen que enlloc de parlar de
'coordinacions estatals estables' és millor plantejar 'coordinacions flexibles per campanyes1. En el
fons aquesta discussió deixa veure la por - per part d'algunes persones- de plantejar estructures
massa rígides. I també es percep com un intent deis sector mes institucionals de la campanya
com EUiA de voler 'estructurar el moviment'. Aquest será un deis debats presents en les
següents assemblees estatals de la Campanya contra l'Eurapa del Capital.

En l'assemblea de la Campanya contra el BM del 22 de setembre a Barcelona es debat sobre la
continuitat o no de la Campanya BM com a espai per a continuar mobilitzacions i preparar la
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Campanya contra i'Europa del Capital i altres mobilitzacions. Les posicions mes contraposades
son entre els que defensen estructurar una mena de 'Fórum Social d'Entitats' i els que defensen
coordinar-se exclusivament per a les campanyes115. Finalment es consensúa que la Campanya
BCN2001 s'ha acabat com a tal, encara que amb la voluntat de continuar coordinant-se i
continuar el treball d'algunes comissions com la que fa el seguiment de la querella. També
s'acorda que s'aprofitará de l'anterior campanya la web 'rosa de foc1 com a espai per a difondre
materials i informar de posteriora mobilitzacions. Aquest és l'últim espai unitari com a Campanya
contra el BM. La preparado de la següent Campanya, contra la OMC es fa sobretot a través de
comissions de treball. El que és important destacar és que en aquesta assemblea s'informa deis
acords presos a nivell estatal celebrada a Madrid el 8 i 9 de setembre sobre la Campanya Contra
l'Europa del Capital. Destacar també que en aquesta assemblea del setembre també es
comenca a parlar de la proposta de la Consulta Social Europea, que es planteja com un procés
de participado ampli entorn diferents temátiques i amb l'objectiu de recollir les respostes
d'aquest procés de 'Consulta' al 2004. I finalment també es parla de la Campanya Com és
possibie? Que recordem té com a objectiu aconseguir que els moviments socials gestionin una
franja horaria deis mitjans de comunicació, tal i com recullen els estatuts deis mitjans de
comunicado públics i que ja s'ha sollicitat a COM Radio116.1 també es comenga a parlar de la
proposta de fer a fináis del 2002 un Fórum Regional Euromediterrani a Barcelona. Aquesta
assemblea de setembre ens dona un bon exemple dones, de la gran quantitat de Campanyes i
grups que están treballant entorn diferents temátiques a Catalunya i que será el context en el que
s'anirá preparant la Campanya Contra i'Europa del Capital i la Guerra.

Hem de teñir present pero, que la preparado de la Campanya Contra I'Europa del Capital i la
Guerra a Catalunya, no es pot entendre sense les assemblees de preparado de la Campanya a
nivell estatal. En part perqué durant el primer semestre de presidencia espanyola el govern del
PP té pensat realitzar cimeres a totes les ciutats de l'estat i es necessari que totes les
assemblees de grups i entitats d'aquestes ciutats i territoris es coordinin. D'aquesta necessitat de
coordinar-se de cara al que vindrá i també, no ho oblidem, de la demanda d'algunes sectors de
fixar alguna mena d'estructura del 'moviment antiglobalització' a nivell estatal', va sorgir la
proposta de fer una primera reunió a Madrid el 8 i 9 de setembre. Aquesta podríem dir que és la
primera reunió a nivell estatal específicament per a preparar la Campanya.

A la reunió de Madrid que es celebra al centre social d'Orcasitas, hi participen unes 250
persones representatives deis moviments que hi ha ais diferents territoris de la península. De
Catalunya i va un ampli grup, des de persones del MRG, de la XCADE, fins el sector crític de
CC.00 i EUiA. De la resta de l'Estat hi ha la presencia de Ecologistes en Acció, gent de Baladre,
de Izquierda Unida, i d'Espacio Alternativo de Madrid (col-lectiu que aglutina persones de Tantiga
esquerra radical' i joves del moviment estudiantil assembleari) i del MRG de Valencia. Val a dir
que encara que a Catalunya també hi ha grups de l'antiga esquerra, les 'maneres de fer' no son
les matelxes que a Madrid. A Catalunya els espais unitaris han servit per a que Tantiga esquerra
i les noves maneres de mobilització es trobessin i llimessin les seves diferencies. Pero el que ha
succeit a Catalunya no ha passat a altres llocs i aixó és notará en l'assemblea de Madrid.

A Orcasitas, la gent del sector "Rojos i Roges" de IU i d'Euia, torna a insistir en estructurar el
moviment i 'ressuscitar' l'estructura de la Campanya Barcelona 2001. Posició que és fortament
criticada no només des del MRG Catalunya sino també des de els MRGs d'Andalusia (Sevilla i
Cadis). La gent d'Andalusia es posiciona clarament a favor de una coordinado de grups, pero
fugint de calendaos i estructures fixes. Tant per a ells com per la gent de Catalunya, a Orcasitas

115 Veure acta assemblea Campanya contra el BM, del 22 de setembre del 2001, a l'Espai Obert.
116 Per a mes informado veure cicle anterior campanya contra el BM.
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no es va ser capac de concretar unes mínimes relacions entre territoris i grups, potser perqué es
trobaven maneres d'entendre la política mol diferents i no va haver-hi prou 'cintura política' per
part deis sectors mes 'institucionalistes' i no es van saber escoltar les demandes deis altres
sectors.117

A partir del que s'ha parlat a Madrid, la següent assemblea a nivell estatal es fixa per al
novembre a Saragossa. Per a fixar la posició de Catalunya en l'assemblea estatal de Saragossa
es convoca una reunió oberta el 20 d'octubre a EcoConcern a Barcelona. En aquesta reunió es
confirma en la postura de defensar el treball descentralitzat.

En l'assemblea de Saragossa del 24 i 25 de novembre es torna a reproduir prácticament el
mateix debat que es va donar a Madrid al setembre. Entre els que parlen d'un moviment
'antiglobalització' unitari a nivell estatal i els qui defensen que la Campanya Contra la Europa del
Capital i (a Guerra ha de funcionar de manera autónoma en cada ciutat, encara que hi hagi una
coordinació entre tots els territoris per alguns temes puntuáis. De fet, hi participen prácticament
les mateixes persones i col-lectius que han participat a Madrid. En paraules de un deis
participants: durant l'assemblea: 'la meitat del temps de debat va estar centrat en discutir de que
es parlava l'altra meitat; i un aitre cop els acords van ser mínims: una nova data de reunió, no
ben consensuada, lleugeres idees sobre les prioritzacions en les campanyes i un lema també
mal consensuat que no va agradar a ningú per quilométric'.

Per alguna de la gent de Catalunya que hi participa la conclusió és clara: 'Separar-nos per poder
trebaiiar millor plegats'. El que és percep és un cansament respecte la insistencia des de IU i
EUiA de la necessitat d'estructura. Hi ha la sensació per part deis sectors 'mes ¡oves' que no s'ha
entes aquesta forma de trebaiiar descentralitzadament, utilitzant noves tecnologies i que tan
bons resultats han donat tant a la Campanya contra el BM. La gent de Catalunya que ha anat a
la reunió estatal de Saragossa torna amb un sentiment una mica de frustració en l'intent de
coordinació a nivell estatal, pero amb les ganes d'anar construint la Campanya per a les cimeres
de Barcelona i de Sevilla (al juny).

Entremig hi haurá contracimeres i per tant Campanyes a Valencia (a Fabril, del Projecte
Euromediterrani), Madrid (Tórum Social Transatlántic"), a Oviedo (Cimera d'EcoFin), a Iruña, a
Saragossa (cimera sobre Seguretat). De tota manera, a nivell estatal, s'acorda prioritzar la
cimera del Consell Europeu a Barcelona al marc i la cimera de Sevilla com a cíoenda de la
Presidencia espanyola de la UE, al juny. Perqué serán les que mes gent aglutinaran i també les
que tracten temes d'agenda mes ¡mportants. A partir d'aquí dones, la coordinado es donará de
manera informal i puntual i en cada territori la Campanya es dura a terme de manera
descentralizada.

4.1.2. L'aparició pública del Fórum Social de Barcelona (FSB)

ParaHelament al procés d'assemblees estatals de la Campanya Contra l'Europa del Capital i la
Guerra, a Catalunya es produeix l'aparició pública del Fórum Social Barcelona, el FSB. Fruit del
procés de distanciament d'alguns sectors mes institucionals que han participat a les diferents
campanyes com CJB, CNJC, la direcció d'ATTAC i alguns partits (direcció d'EUiA, IC i ERC), 1
sindicats majoritaris (CCOO i UGT). Insistim en 'aparició pública' perqué l'intent de crear un espai

117 Veure article 'Diez meses que han parecido dos años' publicat com a Epíleg a 'Globalización
Capitalista: luchas y resistencias, 3era edició, Manolo Sáez, (i altres autors), 2002.
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mes institucional diferenciat de les campanyes ja es va donar durant la preparado de la
Campanya Contra el Banc Mundial.

Recordem que aquest intent de crear un espai propi es dona just a l'inici de la Campanya Contra
el BM. La iniciativa, que sorgeix mes aviat des de els sectors mes institucionalistes de CC.OO. i
UGT, amb el suport d'algunes persones de IC, és aturada per la gent del CJB i del CNJC118 que
consideren que no és el moment per anar cadascú peí seu compte, sino que val la pena anar tots
plegats malgrat les diferencies, perqué així és tindrá mes forca i capacitat de mobilització. Els
arguments que al juny durant la Campanya contra el BM van aconseguir aturar la iniciativa de
crear el FSB, ja no funcionen un cop s'acaba aquesta i mes després de les diferencies arrel de
les accions durant la manifestació. Per aquesta rao ja des de fináis de la Campanya alguns
sectors de CC.OO., UGT, el sector majoritari d'EuiA, ICV i el PSC, a mes d'algunes persones
dins d'ATTAC, i altres col-lectius, decideixen crear el FSB.

En les ultimes assemblees de la Campanya Barcelona 2001 al juny, es constata que les
relacions entre aquests sectors mes institucionals i altres sectors mes movimentistes de la
Campanya s'han refredat i en alguns casos s'han evidenciat massa les contradiccions. Un
exemple d'aixó és que encara que molts d'ells donessin suport a la querella contra la delegada
del govern, Julia Garda Valdecasas, les declaracions del portaveu de ICV (Joan Herrera)
condemnant la violencia i separant entre 'bons i dolents', 'violents i no violents' dins del
moviments, no van caure bé en alguns sectors de la Campanya i aixó va fer que s'arribés a
ridiculitzar les intervencions del portaveu de ICV en alguna assemblea. Aqüestes critiques, mes
les diferencies en la manera d'actuar, van fer que des d'aquests sectors mes 'institucionals' es
tinguessin mes motius per a separar-se de la Campanya i formar un espai propi.

De totes maneres, les diferencies entre sectors no son la única hipótesi, també hi ha qui creu des
de la campanya, que la creado del FSB és simplement una maniobra política del PSC-Ciutadans
peí Canvi, i de sectors de CC.OO. i UGT, que ja feia temps que volien crear aquest espai amb
l'objectiu de teñir una plataforma estable creada amb temps per a poder actuar com interlocutors
en el cas que se celebri a Barcelona un Fórum Social com el de Porto Alegre. De fet, la
proliferació de plataformes sota el nom de Fórum Social amb l'adjectiu 'autócton' de la regió,
ciutat o país, ha estat una práctica forga estesa.

S'entén que aquesta práctica ha estat en part promoguda per la invitació des de el consell
organitzador del Fórum Social de Porto Alegre de la celebració de Forums Socials regionals
arreu de món, com a práctica del treball descentralitzat. Pero tanmateix cal recordar que la Carta
de Principis de Porto Alegre diu explícitament que els partits polítics no podran com a partits,
participar en la organització deis Fórums, que aquests espais de trabada han de ser promoguts
des de i per a els moviments socials, precisament per a evitar les operacions de cooptació i
apropiació. Sembla que els partits, pero, han aprofitat la confusió i la falta d'informació de
l'opinió pública per a utilitzar el nom de 'Fórum' per a crear nous espais.

A Barcelona, des de fináis d'estiu de 2001, el FSB fará varíes reunions i convocatóries obertes
convidant en un primer moment a molts deis sectors que han estat participant activament díns la
Campanya (ATTAC, XCADE, Ecologistas en Acción). Algunes d'aquestes xarxes com XCADE i
Ecologistas en Acción denunciaran aquesta estrategia com d'intent de cooptació per part deis
partits polítics i d'altres sectors i no participaran en l'espai. ATTAC, es dividirá i el seu president i
el sector mes institucionalista seguirá dins el Fórum. Durant els mesos d'octubre i novembre es

118 Veure entrevista ex-president (Jordi Solé) i president (Jofre)del CJB (Consell de la Joventut de
Barcelona).
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fan reunions a! Pati Llimona de Barcelona a on es parla de l'estructura de funcionament i també
de la possibilitat de fer unes Jornades o trabada com a Fórum Social de Barcelona al desembre.

Per part de gent que ha estat participant a la campanya mes afí al MRG o la XACDE, el FSB es
veu com un intent de cooptació d'algunes persones del moviment i també del discurs mes
innovador que ve deis moviments i de la legitimitat que ha donat davant l'opinió pública les
mobilitzacions de juny. El FSB és percebut dones com una maniobra política per part sobretot del
PSC, CC.OO. i UGT, pero també d'ICV i ERC, per aprofitar la legitimitat del moviment.
Especialment en el cas del PSC, (a creado del FSB és percep com una bona possibilitat de
poder defensar el discurs 'antiglobalitzador' i d'aquesta manera arribar a part del seu electorat
d'esquerres, pero sense pagar 'el preu' que comporta estar en una Campanya mes amplia i teñir
que trobar-se amb conseqüéncies 'no volgudes' com les de la manifestació del juny a Barcelona.
A mes durant aquests mesos, des d'aquests sectors mes institucionals es fan algues reunions
informáis amb els sectors crítics cap al FSB per intentar apropar postures. Pero l'intent és pitjor,
perqué és percep com una maniobra de 'cooptació directa1 i es transmet la sensació que s'estan
parlant coses d'amagat.

Com podem veure l'aparició del FSB crea bastant recel en la Campanya. Per algunes persones
(com es detecta en algunes entrevistes), l'aparició del FSB, és rebuda com un 'cop baix', que el
que fará es restar forces, i mes quan actors com el CJB, o el CNJC que havien participat i donat
tant suport com va passar a la Campanya Contra el Banc Mundial, ara estant participant
activament dins el FSB. De tota manera, finalment alguns actors com el CJB, o la FAVB o la
FCONGD, tindran 'un peu a cada lloc', dins del FSB i dins de la Campanya, en part per la divisió
de sensibilitat dins d'aquestes organitzacions. Hem de pensar que per exemple, dins del Consell
de la Joventut de Barcelona, CJB, es traben representades entitats i associacions de joves que
van des de els Escoltes Catalans, fins les joventuts deis partits polítics. Algunes d'aquestes
ultimes es trobaven mes 'a gust' en un espai com el FSB que en la Campanya; pero en canvi
altres entitats juvenil van participar activament a la Campanya119. El mateix va succeir amb la
FCONGD, en la que algunes ONGs van quedar-se al FSB i altres a la Campanya. S'ha de
ressaltar per exemple que el Fons Cátala de Cooperado, que de fet és un órgan creat per
gestionar el 07% deis ajuntaments i está format pels consells de cooperació d'aquests, no va
participar mai en el FSB. Dones com a una de les entitats que está en el consell organitzador del
Fórum de Porto Alegre, defensa activament que els partits no poden constituir cap Fórum com
recull la Carta de Princtpis del Fórum Social Mundial.

Com es pot percebre, la preparado de la Campanya está envoltada constantment de polémica i
una de les diferencies de la preparació d'aquesta Campanya respecte la del BM será
precisament la clara separació d'aquests dos ámbits. A diferencia de la de juny en que es va
treballar molt mes conjuntament i a mes des d'una perspectiva de procés, al marc. les diferencies
entre el sector mes institucional i el mes movimentista son evidents.

També és cert que una de les raons per les que el sector mes institucionalista no s'implica tant
en aquesta Campanya o s'implica de manera diferenciada, és perqué el discurs 'contra l'Europa
del Capital i la Guerra' no és tant fácil de 'subscriure com un discurs 'contra el Banc Mundial'. El
Banc Mundial és una institució molt mes 'llunyana' i les propostes que es van fer durant aquella
campanya, com la 'condonado del deute extern1, la 'taxa tobin' o pramoure la 'democracia
participativa', generen mes consens. El discurs 'contra la Europa del Capital i la Guerra', en
canvi, és clarament 'anticapitalista' i 'antibelicista1 i aqüestes son premisses que, d'entrada,
partits com el PSC, ICV o ERC teñen dificultáis per assumir. De totes maneres, encara que no

Entrevista (Jofre i Jordi Solé) president i ex-president respectivament del CJB.
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subscriguin el discurs de la Campanya, a mida que s'apropa la data de la cimera i el govern del
PP 'militaritza1 la ciutat, també es possicionaran contra el blindatge policial

A Catalunya el 20 de desembre es va fer un assemblea de la Campanya a EcoConcem amb
l'assisténcia d'unes 30 persones. En aquesta assemblea ja están perfilades les diferents
comissions, que comencen a treballar poc a poc. La comissió de legal, la de manifest, la
sensibilització... Es planteja no fer una contraconferéncia com a la Campanya del BM pero si fer
un fórum amb debats. Des de la comissió de comunicado es diu que falten els materials per a
poder comencar a fer difusió. Finalment s'acorda que el lema per a la campanya será: 'Contra
¡'Europa del Capital i la Guerra, Globalitzem les resisténcies, Un altre món és possible'. També
s'obre un compte per a la Campanya, una llista de distribució i un web120. Es fixa que la propera
trabada estatal será a Sevilla el 2i 3 de febrer. Peí que fa al calendan deis dies de la cimera del
marg sembla que hi ha consens en fer una jornada d'acció directa no-violenta descentralitzada el
dia 15 i el dia 16 fer la manifestado i el Fórum. Finalment s'acorda que la propera assemblea de
la Campanya a Catalunya será el dimarts 15 de gener al SCI.

D'altra banda cal destacar que, així com en la preparació de la Campanya del juny van participar
i es va trabar persones i col-lectius d'ámbits molt diferents, en aquesta la diversitat és molt
menor. De fet les que impulsen la Campanya serán les persones que han estat mes actives al
juny (de la comissió de logística, algunes persones de la comissió de legal, de premsa) pero amb
un treball molt mes de petits grups. Moltes de les persones que havien estat participant
activament en !a campanya del juny se'n van a Porto Alegre a participar en Fórum Social Mundial
i aixó fará que altres persones de col-lectius com el col-lectiu de Solidaritat amb la rebel lió
zapatista de Barcelona, de l'entorn okupa i de l'ámbit de solidaritat, es facin carree de les
comissions.

4.2. La participado al Fórum Social Mundial de Porto Alegre

La participado en el Fórum Social Mundial de Porto Alegre d'algunes de les persones mes
actives en la preparació de la Campanya Contra l'Europa del Capital i la Guerra, va fer que una
parí de la feina que s'havia comencat durant els mesos d'octubre i novembre, quedes 'aturada'
momentániament. Pero al mateix temps aixó fa que s'incorporin altres persones d'ámbits 'mes
histories' deis moviments socials a Barcelona, que fins ara no havien participat tant activament a
la Campanyes.

La participado al FSM dones obre un 'paréntesi, pero al mateix temps també és una nova porta
d'entrada de discursos, maneras de fer i sensibilitats i tindrá influencia sobretot en el context de
preparació de la Campanya. És per aquesta rao que nosaltres també obrim un paréntesi en el
relat, per explicar el que succeeix a Porto Alegre i les conseqüéncies que té no només per ais
moviments socials 'antiglobalització' sino per al discurs d'esquerres arreu del món. Recordem,
com explicávem a l'anterior cicle121, que el Fórum Social Mundial que es celebra a Porto Alegre
és planteja principalment com un espai de trabada intercanvi d'experiéncies deis moviments
socials, ONGs, entitats, col-lectius, i persones que arreu del món lluiten en la construcció
d'alternatives al sistema económic neoliberal. De fet el FSM es crea, al gener del 2001,
contraposat a la trabada de mandataris i empresaris en el Fórum Económic Mundial (FEM) que
és fa anualment a Davos. I es celebra a la ciutat de Porto Alegre, a Brasil, per mostrar també la
realitat deis paísos del Sud, contraposada a la opulencia de Davos.

120 www.pangea.org/campanyaUE
121 Veure cicle Campanya Praga.
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El context en el que se celebrará el segon FSM pero, será ben diferent de l'any anterior. Podem
destacar tres raons:

En primer lloc, les expectatives generades per l'anterior edició del FSM doten a aquesta segona
edició d'un gran interés tant per l'esquerra radical i els moviments socials, com per l'esquerra
institucional i les organitzacions reformistes. Aquests darrers actors volen aprontar l'impacte
mediátic del FSM i alimentar-se de les propostes que en sorgeixin en un context de crisi
generalizada de la socialdemocrácia a Occident (amb l'excepció potser d'Alemanya)

En segon lloc, els recents esdeveniments de revolta social arrel de la crisi financera a Argentina,
provocaran una massiva afluencia d'argentins i un predomini deis debats sobre aquesta
conjuntura.

Finalment, pero no per aixó menys important, els atemptats del 11 de setembre i el bombardeig
deis EUA contra Afganistán, així com el clima d'estat de setge internacional imposat pels EUA,
també significaran un canvi substantiu respecte l'edició anterior. Davant la pord'atacs terroristes
internacionals, el FEM es fará a la ciutat de Nova York i no a Davos. Com ja va passar amb la
cimera de la OMC a Qatar al novembre, les mesures de seguretat a Nova York impedeixen
qualsevol manifestació del moviment antiglobalització. Recordem que ais Estats Units no s'ha
celebrat cap gran 'contracimera antiglobalització1 des de Seattle, dones la reunió del BM i el FMI
a Washington al setembre del 2001 es va suspendre per l'estat d'excepció que es va imposar
després deis atemptats. Davant la impossibilitat de realitzar una contracimera a Nova York, molts
deis grups que en anteriors ocasions van participar en les contracimeres a Davos, en aquesta
ocasió es reuneixin a Porto Alegre en un context de debat i de reflexió sobre la situació del
moviment.

D'altra banda l'ofensiva Heneada peí govern deis EUA amb el consentiment deis paísos de la
OTAN de declarar 'la guerra infinita' a tots els paísos de Teix del mal1, provoca una resposta deis
sectors mes crítics dins partits, sindicáis i organitzacions d'esquerres de tot el món. Aixó fa que
des de alguns sectors de la 'social democracia1 es trií Porto Alegre com a púlpit des de el que
manifestar la seva posició davant la prepotencia i la política neoimperialista deis EUA. Per aixó
en aquest edició se celebraran a Porto Alegre un Fórum de Parlamentan^ per la Pau, un Fórum
de les Autoritats Locáis d'arreu del món, i altres Fórums de caire institucional paral-lels al FSM.
Encara que la participado deis partits polítics en l'organització del Fórum no está permesa per la
Carta de Principis; molts partits d'esquerres van aprofitar aquesta segona edició per a renovar el
seu discurs (i la seva imatge, en alguns casos). Recordem la participado de l'alcalde de
Barcelona, Joan Clos (del PSC), o de parlamentaris com Joan Saura de IC-V, o .... fms i tot el
jutge Baltasar Garzón.

El que está dar és que aquesta segona edició del FSM genera moltes expectatives en
moviments, organitzacions, col-lectius i partits d'arreu del món. Aquest any hi van participar
segons l'organització unes 80.000 persones. Expectació que contríbueixen a generar els mitjans
de comunicado. De tota manera aquests també generen confusió sobre el que significa Porto
Alegre. Com el que succeía al nostre país quan arribaven les noticies de que Clos i Garzón
estaven a Porto Alegre. Si a la noticia no s'explicava que els Fórums on ells van participar es van
realitzar abans o en espais diferents al del FSM, hom podia arribar a pensar que Clos, Garzón, i
els 'antiglobalització' estaven tots assentats a la mateix taula, la qual cosa no era certa.

4.2.1. Com s'organitza Porto Alegre?
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La veritat és que a la segona edició del FSM a Porto Alegre es van celebrar molts Fórums
paraMels, tant a dins com a fora de l'espai oficial. Recordem que 1'oficial, el FSM, está organitzat
principalment per ONGs, moviments socials de base com el moviment camperol MST, alguns
sindicats i altres entitats que treballen en temes de solidaritat122

Pi amb el suport logístic del PT
(Partit del Treballadors que governa a la ciutat i a l'Estat de Rio Grande do Sul)123.1 recordem
que es realitza a la ciutat de Porto Alegre, al Sud de Brasil, perqué és una de les ciutats pioneres
en l'experiéncia deis Pressupostos Participatius. Durant els cinc dies que va durar el FSM, del 30
de gener al 5 de febrer, es va realitzar conferencies i seminaris al matí (on van parlar des de
Chomsky, Vandana Shiva o Naomi Kleim), i multitud de tallers a les tardes (fins a 700 tallers
simultanis) on van parlar i es va parlar des d' ONG's, experiéncies de democracia participativa,
noves tecnologies aplicades al desenvolupament.... Els seminaris i tallers estaven estructuráis al
voltant de quatre eixos temátics: producció de riqueses; accés a la riquesa i a la sostenibilitat;
afirmado de la societat civil i poder polític i ética de la nova societat124. Aquests es realitzaven
principalment a !a Universitat Pontificia. Pero a mes d'aquests espais, a la ciutat hi havia altres
Fórums i espais de trabada. Cal destacar per exemple els espais de formado del MST sobre
política agroalimentária, socialisme, impuls d'una Campanya contra TALCA o el tribunal contra el
deute extern.

Una altre espai de trabada important va ser l'anomenat Laboratorio de Resistencia - Projeto
intergaláctica. Aquest espai situat al Campament de la Juventude (on hi havia acampats mes de
3000 joves), estava coordinat sobretot per col-lectius i grups europeus i nord-americans, que
havien participat en la preparació de contracimeres. Des de la Direct Action Network (Xarxa
d'acció directa que va col-laborar en l'organització de Seatlte), fins a gent de Ya Basta i
d'lndymedia Italia, passant per Reciaim the Streets de Londres, i persones de I'AGP
(d'Argentina, i Europa). L'objectiu d'aquest espai era, per una banda, intercanviar experiéncies i
reflexionar sobre les formes d'acció directa i de lluita que s'havien utilitzat fins ara a les
contracimeres; i per l'altra, compartir, donar a conéixer aqüestes formes de lluita a d'altres
col-lectius i ¡ntercanviar experiéncies. Hi havia molta presencia d'estudiants argentins i d'altres
paísos llatinoamericans. El problema d'aquest espai es que quedava molt aíllat d'on se
celebraven la resta de tallers i seminaris i aixó va fer que s'arribés a poca gent.

4.2.2. Com es participa des de els moviments socials de Catalunya a Porto Alegre?

També des de deis moviments socials de Catalunya es van mobilitzar en aquesta segona edició
del FSM torga mes persones que a l'any anterior. En total potser podem comptar que hi van mes
de 50 persones de diferents organitzacions i col-lectius, que sumades a les que venen del País
Base, Madrid o Andalusia potser arriben a uns vuitanta. S'ha de diferenciar pero entre dos tipus
de perfil; els que pertanyen a sindicats i partits de l'esquerra tradicional i els que pertanyen a
xarxes de moviments com I'MRG o la XCADE.

Des de Barcelona, es forma un grup de unes 30 persones que formen la Delegació
XCADE/MRG, i alguna gent d'ATTAC. La gent de la XCADE aprofitará els tallers a Porto Alegre
per donar a conéixer la proposta de Consulta Social Europea, participar en el Laboratorio de las
Resistencias, i també en alguns seminaris. Aquest grup de 30 persones també aprofitará el

122 El consell organitzador brasiler está format per la CUT (Central Única de Treballadors), l'MST
(Moviment deis Sense Terra), ABONG (Associació Brasileira de ONG), ATTAC-Brasil, Comissió
Brasilera de Justicia i Pau de la Conferencia de Bisbes de Brasil, las ONGs Justicia Global i Ibase i la
organització de petits empresaris 'Cives junament'.
123 Encara que hem dit que els partits polític no están a l'organització del Fórum, el PT juga un paper
especial en el context a Brasil. Pero només dona suport logístic.
12 Veure programa oficial del Fórum.
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viatge a Brasil per a conéixer la realitat que es viu ais campaments del MST. Com a delegació de
una part deis moviments socials de Catalunya, es participa en l'Assemblea de moviments
socials. Un espai de trabada de moviments socials de tot el món, pensat per a coordinar-se i fixar
el calendan de les mobilitzacions 'antiglobalització' (contracimeres....) que hi haurá durant l'any.
Des de la delegació de la XCADE/MRG, s'informará del calendan de mobilitzacions contra la
presidencia espanyola de la Unió Europea, destacant com a mobilitzacions importants la de
Barcelona i Sevilla; i també de la proposta d'engegar el procés de Consulta Social Europea.
Altres mobilitzacions que es destaquen en aquest calendan internacional de mobilitzacions per al
2002, son el día Internacional de Uuita Camperola (17 abril), la Conferencia De les Nacions
Unides sobre Finanpament al Desenvolupament a Monterrey (al marg), la cimera Rio+10' a
Johannesburg (al setembre), la Conferencia Ministerial de la OMC a Méxic al novembre i la
Cimera de caps d'estat europeus al desembre a Copenhaguen.125

L'altra part de gent de Catalunya deis sector mes institucional, CJB, FSB, el portaveu d' IC-V, el
Fons Cátala de Cooperado, i un sector d'ATTAC, participaran mes en els espais institucionals
del Fórum.

Si les relacions entre les dues delegacions ja no eren molt fluides abans d'arribar a Brasil degut a
les diferencies que s'ha vist durant la preparado de la Campanya Contra l'Europa del Capital i la
creació del FSB; ara a Porto Alegre sorgeix un altre tema de divisió: la preparació del Fórum
Social Europeu. Recordarem que des de la primera edició del FSM s'ha parlat de fer Fórums
Socials descentralitzats ais diferents contínents per així facilitar els espais de trabada entre els
col-lectius que treballen ais diferents paísos. Pero la decisió de com i on s'ha de celebrar el
proper Fórum Social a Europa porta molt debat. Per comentar hi ha una divisió entre les
delegacions d'ATAC Franca i ATTAC Italia per si ei Fórum s'ha de fer a París o a Florencia. I
diem ATTAC, perqué son les delegacions que están presents en el debat representant el gruix
del moviment antiglobalització en ambdós paisos. Encara en el cas d'ltália, per nombre de gent i
importancia haurien d'estar els desobedienti (organització impulsada per Va Basta).

A banda del debat entre italians i francesos, la delegació de l'estat espanyol, pera sobretot la
gent de Barcelona, que era una de les altres ciutats proposades per a fer el Fórum, ha de
prendre una decisió. La divisió entre les delegacions de Barcelona ve d'una banda, per la
manera com es vol fer (massa oficialista segons els sectors mes movimentistes) i per l'altra
perqué el sector mes institucional planteja fer la reunió a Barcelona al novembre del 2002, opció
que els altres veuen inviable degut al cansament i esgotament d'energies que representará la
Campanya de la presidencia Europea. Finalment s'acorda que la millor decisió es fer-la a
Florencia i que en tot cas Barcelona pot ser el lloc on es faci el Fórum Social Euromediterrani en
el 2004.

Com hem vist Porto Alegre, encara que eminentment és un espai de trabada, també és un espai
on es debaten i es preñen algunes decisions. Aixó ha fet que la valoració final del Fórum Social
Mundial siguí per uns un éxit rotund, pero per d'altres la sensació de que la 'socialdemocrácia ha
desembarcat' definitivament en aquesta nova corrent de moviments socials. Desembarcament
que ha portat conseqüéncies negatives per alguns126. Per exemple, la pressió exercida utilitzant
organitzacions com ATTAC, i la capacitat d'influir en algunes de les decisions mes polémiques
del Fórum. Com la negativa a que participessin en el Fórum organitzacions o grups que estaven
consideráis com a organitzacions terroristes per la llista feta pels EUA després del 11 de

125 Veure Manifest deis Moviments Socials aprovat a Porto Alegre
126 Veure article, 'Porto Alegre cara i creu' publicat a Illacrua, núm. 97, mar? 2002, per Fresnillo,
Yolanda, Verger, Toni i Vargas Guiomar.
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setembre. Alguns deis que es van haver de quedar fora van ser las Madres de la Plaza de Mayo,
I'EZLN, les FARC de Colombia, i Batasuna. Aquesta decisió va aixecar molta polémica sobretot
en el cas del EZLN, dones resultava paradoxal que se li negués la participado .

4.2.3 Quins son els resultats de Porto Alegre pels moviments socials a Catalunya?

Porto Alegre té moltes cares i moltes lectures diferents i aquest és el missatge que mostren les
diferents delegacions que hi han participat quan arriben a Barcelona. Uns faran rodes de premsa
i l'explicació de la seva participado en el FSM de manera mes triomfaüsta, destacant només els
aspectes positius del Fórum, alguns partits polítics com IC-V, i el PSC parlaran de 'l'esperit de
Podo Alegre'com d'una nova manera de fer política relacionada amb la democracia participativa
i la sostenibilitat... i els sectors movimentistes faran xerrades destacant els aspecte positius
(com l'intercanvi d'experiéncies amb altres col-lectius) pero també els negatius entre ells, el perill
de l'apoderament del discurs deis nous moviments socials per part deis partits, peí risc que aixó
comporta de cooptado i anullació de les reivindicacions deis moviments, a mes d'operació
estética per a les properes eleccions. Tal i com diuen alguns representáis de partits polítics a les
entrevistes, de fet ells incorporen el discurs i els exemples de Porto Alegre a les seves escoles
de formado127 o de IC-V en la proposta de fer una mena de consulta participativa que inclogui les
demandes deis ciutadans a l'hora de confeccionar el seu futur programa electoral. De la mateixa
manera que altres grups i col-lectius que no han estat a Porto Alegre fan xerrades fent-se seu
també el discurs de Porto Alegre. En part per la cobertura mediática, es publiquen articles
informatius i d'opinió, que ha tingut (molt major que l'any anterior) i per les expectatives que ha
generat, el cert és que es fan nombrases xerrades a centres cívics, ateneus, grups i col-lectius
d'arreu de Catalunya i tot l'estat.

En el que tothom está d'acord es que Porto Alegre també a representat a nivell mundial la
demostrado de que els moviments socials encara teñen molt a dir, i que en el context de
criminalització després del 11 de setembre s'ha vist que s'ha pogut reunir mes de 100.000
persones durant cinc dies participant no només en tallers i seminaris sino en manifestacions
multitudináhes contra TALCA (el Tractat de Lliura Comer? de les Amériques), contra la Guerra i
la política imperialista deis EUA amb l'atac a Afganistán, contra les multinacionals i caps d'Estat
reunits al FEM a Nova York, i mostrant el rebuig contra les polítiques del FMI sobre América
Llatina i especialment Argentina. Pero sobretot demostrant que hi ha moltes alternatives al
sistema neoliberal i que ja s'estan posant en práctica des de comunitats camperoles arreu del
món, fins el canvi en les hábits alimentaris i de consum a les ciutats, fins a experiéncies de
participado ciutadana, i cooperatives d'economia social. S'ha vist un altre cop que totes aqüestes
alternatives existeixen i que cal difondre-Ies i continuar posant-les en practica.

12 Com és el cas d'ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) a la seva escola de tardor (novembre de
2001).
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4.3.Desenvolupament de la Campanva 'Contra l'Europa del Capital i la Guerra'.

Es pot dir que l'inici de la Campanya 'contra l'Europa del Capital i la Guerra1 comenca amb
l'entrada de l'any 2002. Si bé és cert que des de l'última assemblea al desembre s'ha comengat
el treball en comissions, aquesta feina s'ha fet mes a l'ombra'. En part com déiem perqué Tañada
a Porto Alegre d'algunes de les persones que s'hi va implicar mes activament a l'inici ha
representaré un 'paréntesi'. El reüeu l'han agafat una mica improvisadament, com veurem,
persones d'altres sectors 'histories' del teixit associatiu de Barcelona. També hem de teñir en
compte el paper que juguen els partits polítics, sindicats i altres organitzacions a través del FSB,
intentant ocupar part de l'espai polític del moviment. S'ha de teñir en compte el clima de tensió
davant la criminalització i mesures de seguretat tant 'internes' de la propia ciutat com a nivell
internacional. Finalment tampoc es pot oblídar les expectatives que hi ha posades a Barcelona
per a que no es torni a repetir la repressió que es va viure a Genova. Tots aquests factors
expliquen el perqué l'organització es fa amb una coordinació 'molt directa amb la xarxa
institucional i amb la participado dins la xarxa crítica de persones del moviments socials amb
molta mes experiencia.

Les comissions on estava la gent que marxa a Porto Alegre (concretament les persones de la
comíssió del logística, altres de la XCADE i del MRG), es queden aturades, i qui continua la feína
és com déiem persones del teixit associatiu de Barcelona de 'tota la vida1. Persones que
pertanyen a collectius com el Col-lectiu de solidaritat amb la rebel-lió zapatista de Barcelona
(Xavier), de la xarxa de solidaritat (Gabriela Serra), del moviment okupa (Aibert Martínez), de la
FAVB (Manel Andreu), o de casal La Torna de Gracia (Damiá). Aqüestes persones, juntament
amb d'altres de la XCADE, del MRG, que ja participaven a la comissió de legal i de comunicado,
s'encarregaran de la comissió de concert, de manifestació i deis aspectes logístics mes básics. I
assumiran aquesta feina perqué -segons es pot veure a les entrevistes- 'cada cop queda menys
temps peí marc i encara queden moltes coses per a fer'.

El que és important destacar és que moltes d'aquestes persones no havien participat activament
en la organització d'anteriors campanyes (encara que sí en la organització d'actes paral-lels)128

per considerar que eren espais massa 'institucionalistes", i resulta destacable que s'impliquin
tant activament en aquesta. Una de les hipótesis i raons que es donen en les entrevistes és el
context de la repressió viscuda els últims mesos. Aixó ha fet que es percebi la necessitat de
treballar 'tots plegats1 per a qué les coses surtin bé i estar ben preparats en cas de que hi hagi
una forta repressió que és el que es tem que succeeixi a Barcelona després del que es va viure a
Genova al juliol129. I efectivament des d'inicis d'any les primeres noticies sobre la cimera del
Consell Europeu a Barcelona fan referencia a les grans mesures de seguretat que s'implantaran
a la ciutat per evitar les manifestacions del que ells anomenen 'grups antiglobalització'.
Finalment, l'abséncia deis sectors reformistes, que es desmarquen de la Campanya mitjangant el
FSB, facilita la unitat d'acció i la confianca entre els moviments populars de Barcelona.

Encara que hi ha coordinació amb l'assemblea, una de les principáis diferencies respecte
l'organització de la Campanya contra el BM, és que al marg, la feina és fa moít en petit comité i
de manera accelerada apresuráis per la falta de temps. En canvi al juny es va poder treballar
amb molt mes temps, donant molta importancia al com, al procés, amb la participado d'una gran
varietat de grups i persones i amb la possibílitat de afegir a gent 'nova', que no havia participat en

128 Com per exemple gent del moviment okupa i independentista en la organització de les activitats de
Barcelona Tremola, Resistencia Anticapitalista, durant la Campanya contra el BM al juny del 2002
129 Veure entrevista Joaquim.
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cap mobilització. Al marc no hi ha tanta participado de gent nova i es treballa amb molta mes
tensió. El sí que serveix és per a fer un altre treball: el de apropar dins de la xarxa critica al
sector que s'havia mobilitzat mes durant els anys 90 {moviment okupa, antifeixista,
independentista i els sectors mes autónoms i anarquistes)130 al sector que s'ha mobilitzat des de
el 2002 (la XCADE i I'MRG). I aquest apropament es fa grades a la participado com déiem de
persones 'históriques' dins les principáis comissions. Com per exemple en la comissio legal la
participado conjunta de persones del MRG, la comissio antirepresiva del moviment okupa de
Sants i gent de Kasa de la Muntanya. També és molt important la feina que és fa en la comissió
de concert i la coordinació de barres, i l'ajuda de gent de la FAVB i de Gabriela Serra en les
reunions que es teñen amb ('administrado per temes logístics i mesures de seguretat.

4.3.1. Intens treball en comissions i preparado: manifestado, concert i 'contracimera'.

Tot i les diferencies respecte la campanya anterior, en aquesta Campanya es continua sempre el
treball en comissions i de manera molt descentralitzada, que posen el seu treball en comú en les
assemblees quinzenals. En l'assemblea unitaria del 29 de gener a l'Espai Obert, es continua
treballant sobre els acords presos de desembre sobre com organitzar els espais i activitats per
ais dies de la cimera. Es considera concentrar básicament els esforcos en els dies 15 i 16 de
mar?. E! 15 per a fer accions descentralitzades i el 16 quan ja s'hagi acabat la reunió de caps
d'estat europeus, organitzar una gran manifestació unitaria per a mostrar el rebuig. Recordem
que la cimera de caps d'Estat del Consell Europeu comenta el dia14 de marc i s'acaba el 16 al
matí. I que per al dia 14 la Confederado Europea de sindicats CES, ha convocat una
manifestació per una Europa mes social.

Les comissions de treball es creen en funció de les diferents activitats d'aquells dies, i en tot el
tema logistic i de suport. S'impulsa definitivament la creació de una web per a la Campanya, que
es fará amb el suport de Pangea, i es coordinará amb els altres mitjans de contrainformació que
cobreixin les mobilitzacions a la resta de ciutats de l'estat (Indymedia, nodo50). Peí que fa a la
comissió legal tot i que ja es teñen espais on ubicar-se els dies de la cimera el que hi ha és una
demanda urgent d'advocats. Com hem dit en aquesta comissió hi participen sobretot la gent que
esta mes organitzada i té mes experiencia en la tasca antirepressiva com son les persones de
col lectius com Rescat-Suport Antirepressiu de l'entorn independentista, gent de Kasa de la
Muntanya, i gent del col-lectiu de solidaritat amb la rebel-lió zapatista de Barcelona.

Peí que fa a l'espai de 'contraconferéncia' es decideix organitzar com a Trabada d'Altematives,
amb la participado de diferents tallers al voltant d'eixos temátics (immigració, ecología..). A
diferencia de la Campanya contra el Banc Mundial, en aquest cas no hi haurá diversitat de
tallers, sino que es plantegen debats entorn grans temes, amb un plenari final. El que si es
planteja és fer un cine-Fórum amb passi de pellícules sobre temátiques socials durant tota la
setmana previa. En aquesta comissió, com ja va passar en la de 'contraconferéncia1 a la
Campanya contra el BM , trobem una gran pluralitat de col-lectius i persones, tant de sectors mes
institucionals (EUiA, Els Verds), com d'ATTAC, Ecologistas en Acción, i també de la XCADE i del
MRG. Aquesta comissió pero no comengará a treballar fortament fins que tornen a incorporar-se
precisament les persones mes actives d'aquests grups que han estat participant a Porto Alegre.
Recordem que el viatge al FSM també ha servit per enfortir les relacions i la xarxa entre gent del
MRG i de la XCADE. Pera aquesta incorporació també genera algunes critiques per la diferencia
de ritmes i maneres de fer amb la gent que ja estava treballant sobretot en la comissió de
logística.

(veure apartat cicles previs)
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També es manifesta la necessitat de coordinar-se amb les altres mobilitzacions que s'esperen
per aquells dies com la mobilització contra el Pía Hidrológic Nacional o la estudiantil contra la
LOU. Ambdós lluites aprofitaran també les dates properes a la cimera per a fer mobilitzacions
importants. A mes, en els cas de les manifestacions d'universitaris, moíts d'ells están relacionáis
amb el moviment antiglobalització, com és el cas deis estudiants de la UAB i la UPC.

Un altra comissió és la d'accions descentralitzades per al dia 15 en tota la ciutat. Estará formada
per una amplia coordinació de grups d'afinitat entre els que hi ha des de gent del MRG (que
havien participat com a Invisibles al juny del 2001), fins a gent de cases okupades com Can
Masdeu, i sobretot s'hi afegiran molts universitahs. Aquest treball es fará mes quan s'apropin els
dies de la cimera. Una altra comissió que treballa activament i que fa una feina molt important
per a la difusió de les demandes de la Campanya i del moviment és la comissió de comunicació,
que des de que es va formar el grup Comunicacció i amb l'experiéncia de Panterior Campanya té
contacte directe amb molts mitjans i amb el OCC {Observatori de Comunicació de Conflictes, de
la UAB).

Com a mitjá altematiu de difusió i contrainformació també es crea el diari ALTAVEU; (com al juny
es va crear el Está Tot Fatal). Aquest será el periódic per informar de les activitats que es faran a
la ciutat. El finangament d'aquest diari es comenga amb una parí de finangament de la Fundado
Jaume Bofill i s'acabaran de pagar les despeses mitjancant concerts i festes. En la seva
elaboració també hi participen diversitat de persones i col-lectius, des de gent que havia
participat al projecte de Las Agencias, persones de centres socials okupats, de Can Masdeu, del
Contralnfos... Com en el cas del juny, en l'elaboració del Está Tot Fatal, la confecció de l'Altaveu,
també és uns espai de treball conjunt. El primer Altaveu surt al carrer a mitjans de febrer i es
distribueixen 30.000 exemplars per centres cívics, ateneus, seus d'entitats i associacions centres
socials okupats i també a les sortida del metros. En un mes sortiran al carrer un total de quatre
números. A l'encapgalament de l'Altaveu es practica la guerrilla de la comunicació, jugant amb
els títols i els formats deis diaris mes populars a Catalunya (El Metro, el Periódico, el País i La
Vanguardia).

4.3.2. Relació amb la xarxa institucional

El treball de les comissions de logística, manifestado i concert, va molt lligat las contacte que es
mantenen amb l'administració. Aquest és un altre aspecte important que diferencia aquesta
Campanya de la de juny, el contacte directe amb els actors de la xarxa institucional. Al juny la
relació va ser molt escás i per aspectes molt puntuáis com qüestions logístiques, durant la
Campanya el marg els contactes son molt freqüents, sobretot per qüestions de seguretat i
logístiques.

Des de la comissió de logística es comencen a fer els contacte per aconseguir els locáis que
s'utilitzaran principalment per fer la 'trabada d'alternatives1, l'espai per Centre de Convergencia i
l'allotjament de les mes de 10.000 persones que s'espera que arribin a la ciutat durant aquells
dies. En aquesta comissió hi treballa la gent que va estar a la Campanya del Banc Mundial i gent
de la XCADE. Es teñen contactes amb Alex Montes Director Territorial de la Direcció de
Participado Ciutadana del Ajuntament de Barcelona, i amb els regidors del diferents districtes de
la ciutat on es realitzaran les activitats. La predisposició de ('Administrado és de coHaboració131,
pero des de la Campanya hi ha una mica de recel d'entrada, dones a al juny l'administració no va
complir tots els acords. Per ais espais de la Universitat també es té autorització del rector de la

Tal i com van manifestar a les entrevistes, veure entrevista Alex Montes.
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UB, amb una relació de col-laboració en tot moment amb Vicerectorat d'estudiants com ja es va
donar al juny.

Des d'aquesta comissió, juntament amb la de concert i manifestació es tindrá contacte amb tots
els nivells d'administració a través de les reunions que es coordinen des de la Direcció de
Servéis i Protecció Civil de l'Ajuntament de Barcelona. El seu director Carlos Amieiro, rep la
directriu des de Alcaldía de l'Ajuntament d'organitzar aqüestes reunions entre administració i els
moviments que formen la Campanya, per coordinar la utilització deis espais i també els temes
de seguretat durant la manifestació i el concert, els actes que s'esperen mes multitudinaris. La
directriu arriba a Protecció Civil a través de la Regidora de Seguretat Ciutadana, Carme
Sanmiguel, que també coordina la Guardia Urbana. La iniciativa sembla que sorgeix en un primer
moment des d'Alcaldia de l'Ajuntament, pero també des de la Delegació del Govern a Catalunya,
es veu la necessitat de coordinar-se132. En aqüestes reunions que es fan a la seu de la Direcció
de Protecció Civil a Portal de l'Ángel, s'hi traben aquells servéis que depenen de Protecció Civil
(el servei d'Urgéncies medie 061, la Creu Roja, Manteniment i Servéis), els gerents deis
Districtes a on es realitzaran les activitats (Ciutat Vella, Sant Martí, i Sants-Montjuic), el cap de la
Guardia Urbana (José Vidal), l'inspector de la Guardia Urbana (Sr.Vilaró), l'inspector de la Policía
Nacional (José López), i el portaveu de Delegació del Govern (Eladio Jareño) I també hi haurá
coordinació amb els mossos d'esquadra.

Es van fer mes de deu reunions durant aquelles setmanes per tractar diferents temes. Peí que fa
a temes logístics, des de la Campanya es van arribar a demanar en un primer moment
allotjament per unes 10.000 persones (encara que al final no van arribar mes de 4.000); transport
públic gratuít per a desplacar-se per al ciutat durant aquells dies i també menjar (pero no es va
arribar cap acord en aquest cas). Per al concert l'Ajuntament deixava agafar la llum de
l'enllumenat públic, pero a mes es necessitaven grups electrógens que l'Ajuntament va Hogar,
pero que després s'havien de pagar. Sobre el que va haver mes problema va ser en posar-se
d'acord a on es feia el concert. La demanda inicial la Campanya era fer el concert en la recta de
l'estadi a Montjui'c, pero quan es va anar a veure les instal-lacions amb un deis cantants del
concert, Manu Chao, el director de Protecció Civil i el de Participació Ciutadana, es va veure que
el lloc mes adient seria el Sot del Migdia, dones a la recta de l'estadi no hi hauria prou capacitat
per a tant gent.

Des de la comissió de concert es va treballar molt intensament sobretot en la coordinació de les
barres, on va participar 25 col-lectius i grups, des deis 'zapatistes', fins la XCADE, així com
ateneus i casáis del moviment independentista, com La Torna. La coordinació la porten sobretot
persones de La Torna, pero a íes barres i al servei d'ordre (es va prohibir ('entrada a qualsevol
eos de seguretat), hi treballen mes de 200 persones.

El clima de col-laboració en aqüestes reunions coordinades des de Protecció Civil era forca fluít,
pero quan es van haver de tractar temes mes polémics com les qüestions de seguretat i el
recorregut a les manifestacions, es van fer reunions mes reduides amb Gabriela Serra, el
president de la FAVB Manel Andreu, Carme Sanmiguel i amb el Regidor de Presidencia i
Hisenda de l'Ajuntament, Ernest Maragall, que en alguns casos va fer paper de mediador entre
alguns sectors de l'Ajuntament que eren mes recelosos a col-laborar amb la Campanya.
Entremig d'aquestes reunions mes técniques també hi ha haver reunions de caire mes polític,
amb la presencia de Pascual Maragall, que segons alguns també va actuar de mediador, en
aquest cas mes en l'ámbit del partit i amb les relacions amb el Fórum Social Barcelona. En

Veure entrevista del Director de Comunicació i portaveu de la Delegació del Govern a Catalunya,
Eladio Jareño.
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aqüestes reunions mes polítiques es va tractar sobretot de la distribució deis blocs a la
manifestació i per llimar les desconfiances que tenia el FSB respecte a la manifestado133.

La manifestació és un deis temes mes polémics i que generen mes discussió, tant entre la gent
de la Campanya, com entre els polítics i la policía. La comissió de manifestació és una de les
comissions que mes ¡ntensament va treballar durant les ultimes setmanes. Está coordinada per
unes poques persones de la XCADE, i mes endavant es formará un servei d'ordre amb la
participado de mes de dues centes persones. Hi ha varis temes polémics, en primer lloc el
recorregut. En un primer moment es demana baixar per Passeig de Gracia, pero aquest
recorregut no és autoritzat per Delegació del Govern, que proposa com alternativa baixar per
Passeig de Sant Joan. Proposta que no és acceptada des de la Campanya, Finalment s'aprova
el recorregut que anirá des de Plaga Catalunya fins al Portal de la Pau. Un recorregut massa
llarg per alguns i que passa per alguns llocs que poden ser conflictius com les comissaries de Via
Laietana.

Després del recorregut, el tema que mes preocupa és el servei d'ordre de la manifestació. Donat
que la Campanya demana que no hi hagi presencia policial envoltant la manifestació, la
Delegació de Govern i la Policía Nacional demanen a la Campanya que pugui garantir unes
mínimes garanties de seguretat. Aixó significa que ha de ser la Campanya la que s'encarregui
del servei d'ordre dins la manifestació. La Policía, de totes maneres situará efectius al llarg de tot
el recorregut en els carrers adjacents. El problema per a la Campanya és que no es disposa de
prou gent per a fer un servei d'ordre que pugui cobrir les mes de 100.000 persones que
s'esperen (finalment es desbordarien les previsions amb mes de 300.000 segons la Guardia
Urbana i 500.000 segons els organitzadors). Per aqüestes raons, la Policía s'ofereix a col-laborar
en el servei d'ordre amb policies de paisa i mantenir una coordinado permanent per teléfon
durant la manifestació. Aquesta coordinado, i fins i tot les reunions que es mantenen amb la
policía, serán durament critícades per alguns sectors de la propia Campanya.

El que és cert és que durant les setmanes prévies deis dies de la cimera es mantenen váries
reunions entre la Campanya, el FSB i diferents árees de l'administració amb l'objectiu de
solucionar tant problemes logístics com de seguretat. Encara que les reunions se celebren a
Protecció Civil, alcaldía de PAjuntament rep informació detallada de tot el que es parla i les
decisions sobre logística i infrastructures han de teñir l'autorització de l'alcalde. Com que el
procés d'aconseguir el vist-i-plau tarda un temps, el que va succeir en alguna ocasíó és que es
van dir que es podrien cedir locáis sense teñir la confirmado política i després a última hora, la
Campanya es va trabar que faltaven llocs on allotjar a alguna gent. Va ser en aquest cas que es
va recorrer directament aquells que podien teñir un paper mediador com Ernest Maragall, que va
aconseguir alguns espais a ultima hora. Pero tal i com hem vist a les entrevistes, la decisió de no
cedir els espais que s'havien promés en un primer moment (per allotjament i per a realitzar la
Trabada de les Alternatives'), va ser una decisió política, que va fer tirar enrera el que s'havia
promés a la Campanya.

Tot i així de les entrevistes fetes ais actors institucionals, es desprén que hi havia un interés
explícit per que 'tot surtí bé' o 'suri el mfflor possible', per a demostrar que Barcelona és una
ciutat en la que 'se saben organitzar grans esdeveniments'. Segons Delegació del Govern es
tracta de donar una bona imatge de la ciutat. Com també reflexen les declaracions d'aquells dies
de l'alcalde de la ciutat. Dintre d'aquesta lógica del que 'tot surti bé' al marc., es pot entendre, per
exemple, que s'aturés el desallotjament de un deis Centre Socials Okupats histories, de
Barcelona, El Palomar. Situat a Sant Andreu, okupat des de el 1997, era un centre social molt

Veure entrevista Gabriela Sena.
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actiu i arrelat al barri. L'administració sabia, com havia passat en anteriors ocasions, que el seu
desallotjament i mes en dates en les que s'apropava la cimera del marc., podia encendre molts
els ánims i no facilitava el clima 'd'enteniment' que es volia aconseguir amb les reunions de
treball previ que s'estaven fent. El desallotjament s'atura momentániament.

Pero també des d'altres sectors de l'administració, tot i que es coincideix en que es vol que 'tot
surti bé\ no s'acaba d'entendre perqué una celebrado de les característiques del Consell
Europeu a Barcelona enlloc de Madrid (com sembla que lógicament hauria de correspondre per
ser la Capital del país amfitrió de la Presidencia). És important recordar que l'Ajuntament de la
ciutat és gasta en l'organització de ia cimera aproximadament 500 milions de pessetes, deis
quals 100 milions es dediquen a l'organització i despeses per les diverses manifestacions i
¡nfrastructura.

Tot i les relacions de col-laboració, cal recordar que justament durant aquells dies el jutge arxiva
la querella presentada per diverses entitats de la Campanya Contra el Banc Mundial contra
l'actuació de la policía i la Delegació del Govern durant la manifestado del 24 de juny del 2001.
L'arxiu de la querella es decideix després que declaressin els dos responsables de l'operació
policial (el cap d'antiavalots Silverio Blanco i el cap superior de policia de Catalunya, Miguel
Ángel Rancaño). La querella es va arxívar després que el cap superior de policia de Catalunya
assegurés que ell era el máxim responsable de l'operació policial del día 24 de juny i que la
delegada del govern a Catalunya, Julia Garcia-Valdecasas, va estar informada en tot moment
deis esdeveniments. El fet que l'arxiu de la querella es fes en aqüestes dates podia semblar una
demostració de forca per part de la Delegació.

4.3.3. La relació amb el FSB durant la Campanya

A mes de les reunions amb l'administració, es podría dír que també hi ha relació amb actors
institucionals a través de les 'relacions1 amb el FSB. Les tenses relacions amb el FSB serán
també un de les característiques d'aquesta Campanya, a diferencia de la de juny. Com
explicávem a l'apartat inicial, el FSB s'impulsa en un primer moment al juny del 2001des de els
partits polítics (PSC, IC-V, ERC) i sindicáis (CC.OO. i UGT) per teñir un espai on coordinar-se
diferenciat deis moviments socials degut a la dificultat de relacionar-se en un espai unitari com el
de la Campanya. Es consolidaran a l'octubre del 2001 amb la participado del CJB, el CNJC;
alguns sector de la FAVB i d'ATTAC. I faran la seva aparició pública durant la Campanya Contra
'Europa del Capital i ía Guerra. Aquesta aparició será interpretada pels movíments que formen la
Campanya com una maniobra electoralista i oportunista que intenta aprofitar-se deis discurs del
moviment 'antiglobalització. Pero els integrants del Fórum defensaran que el FSB vol ser un
espai de debat i formado interna pels seus militants i socis de les entitats sobre els temes
antiglobalització. Un espai en el que es traben molt mes cómodes perqué funcionen a un ritme
que els permet adequar-se a les dinámiques de funcionament própies de les entitats,
associacions ,i partits, i no están forgats peí ritme que imposen les campanyes i els moviments
socíals mes assemblearis134.

L'aparició pública del FSB i les seves declaracions ais mitjans de comunicació provocaran molía
confusió i crearan una relació tensa entre la Campanya Contra l'Europa del Capital i el FSB. Per
alguns portaveus135 del FSB les tensions venen perqué alguna gent de la Campanya ha donat
una importancia i transcendencia al FSB que en realitat no té; veient-lo com un enemic enlloc

134

135
Veure entrevistes a Joan Herrera, portaveu ICV, i a Jordi Solé, ex president CJB.
Veure entrevista Jaume Llansó, (Responsable Relacions Internacionals d'UGT i portaveu del FSB)
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d'un possible aliat. Aqüestes percepcions negatives han estat utilitzades pels mitjans per a crear
una confrontado i fer al FSB 'mes gran' del que en realitat és. Pero des de la Campanya alguns
recel están justificáis per les declaracions d'un deis portaveus Antoni Salamanca. Concretament
un correu electrónic que va enviar ais mitjans de comunicado per que consideressin únic
interlocutor de les mobilítzacions 'antiglobalització' al FSB. Aquest correu va aixecar molta
polémica i dures critiques cap al FSB.

Les tensions augmenten a mida que avanca la Campanya i s'apropen els dies de la cimera, i
s'han de comencar a decidir els espais públics on apareixerá el FSB. Com hem vist, s'han fet
reunions entre Campanya, institucions i FSB, i aqüestes han servit pe a calmar una mica els
ánims en alguns casos o per a encendre'ls en altres.

Mentre es fa el treball en comissions i les reunions amb les institucions, també es fan les
assembles plenáries de la Campanya al febrer i al marc just abans deis dies de la cimera. En
assemblea del 5 de marc s'acaben d'ultimar alguns detalls com qui llegirá el manifest al final de
la manifestació i s'acorda també llegir un poema de José Agustín Goytisolo. Destacar sobre
aquest punt la polémica que s'aixeca quan es proposa que el manifest el llegeixi l'escriptor
Vázquez Montalbán, dones hi ha gent que no está d'acord en que Montalbán pugui 'representar'
el discurs que es vol Henear des de la Campanya, ja que está recolzant també el FSB. En
l'assemblea també es confirma que l'espai de confluencia que servirá com a punt de trabada de
coHectius será el vestíbul de la Universitat de Barcelona a Placa Universitat. L'assisténcia a les
assemblees oscilla entre les 70 i 150 persones. En aquesta última es comencá amb 50 i s'acaba
amb 120. De tota manera l'assisténcia no es fix i va variant a mida que passen les hores,
aqüestes solen comencar a partir de les 19h de la tarda, i es poden allargar fins a les 23.00
hores.

En aquesta última assemblea es tractaran els 'temes calents' que s'han estat treballant a les
diferents comissions. L'assemblea ha de donar el vist i plau a la proposta de distribuir la
manifestació en tres blocs, a on la Campanya aniria a l'inici, la Plataforma Catalana formada per
grups independentistes al mig, i el FSB tancant El FSB ha decidit finalment participar dins la
manifestació convocada per la Campanya, pero 'donat que la manifestació está convocada des
de la Campanya el FSB 'sol-licita' poder participar-hi. Des de l'assemblea de la Campanya es
veu amb sorpresa, i en alguns sectors rebuig, aquesta 'sol-licitud'. Per a molts {sobretot aquelles
que porten anys participant en moviments socials), que els partits polítics 'demanin permís' per a
participar en una manifestació i que siguin els moviments socials els que diguin com i qui
participa, és un signe de que les coses estant canviant molt!

Les postures de la Campanya respecte el FSB son controvertides. El debat és intens perqué
alguns sectors dins la Campanya consideren que el FSB ha confós l'opinió pública erigint-se com
a moviment antiglobalització en algunes declaracions ais mitjans de comunicado, que han
dificultat una relació fluida entre la Campanya i el FSB. A mes, molts veuen en el FSB els partits
polítics socialdemócrates i sindicats reformistes que han aplicat o han permés que s'apliquessin
moltes de les polítiques que denuncia el discurs 'antiglobalització1, i per tant traben una
incoherencia que aquests partits puguin participar en la manifestació. Després d'un intens debat
es decideix que el 'bloc' del FSB pot participar a la manifestació i se situará al final. La
Plataforma Catalana anirá a la meitat i la Campanya encapcalará la manifestació.

Un altres deis enfrontaments amb el FSB es produirá arrel de la celebrado d'unes Jomades de
debat i análisi sobre Globalització que se celebraran a la Universitat de Barcelona durant els dies
14 i 15, simultániament a la celebració de la Trabada de les Alternatives'. A mes en les Jomades
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organitzades peí FSB hi participaran intellectuals i académics que en la Campanya del juny van
participar en la Contraconferéncia com Arcadi Oliveres. Aqüestes Jornades del FSB,
s'interpreten com un 'boicot' ais espai de debat de la Campanya, encara que en definitiva molía
de la gent que participa en les de! FSB, participará a la Trobada d'Alternatives. Potser la única
diferencia és que en les Jornades del FSB trobem mes representado d'opcions mes possibilistes
o/i reformistes.

Els dies previs a ia cimera és fa una feina molt important des de la comissió de comunicado en
la preparado de rodes de premsa per explicar bé els actes i el missatge de la Campanya. Per
denunciar 'el blindatge' de la ciutat assetjada es fa una roda de premsa davant d'una de les
tanques de la Diagonal.(recordem que la Diagonal está tallada en varis trams i está envoltat de
tanques l'accés ais edificis on se celebrará la cimera i s'allotjaran els caps d'Estat). En una altre
roda de premsa es fa una 'acció' ridiculitzant al FSB. Acció que será molt criticada pels portaveus
del FSB, acusant a la Campanya de demagogs. El clima és de tensió tant per les relacions entre
els FSB i la Campanya com per les grans mesures de seguretat que envolten i están presents a
fa ciutat.

4.3.4. Barcelona, Ciutat assetjada

A Barcelona hi ha durant aquells dies un enorme desplegament policial. Des de setmanes abans
en les portades deis diaris hi ha noticies referents a la cimera; 'un contingent de 15.000 policies
vigilaran el normal desenvolupament de la cimera'. (Recull de Premsa) La presencia policial és
visible no només en la zona nord de la ciutat al voltant de la Avinguda de la Diagonal, on se
celebrará la cimera, sino també en la resta de la ciutat, repartida en llocs estratégics. En la zona
on se celebra la cimera, es tallen els carrers d'accés i aixó dificultará el normal funcíonament de
la vida deis veíns. Nombrases queixes deis veíns del Districte de Les Corts arriben a la FAVB.

S'afegeix el fet que, des de l'ajuntament, es recomana la utilització del transport públic durant
aquests dies i abstenir-se de fer servir el transport privat per accedir a la ciutat. Al mateix temps,
des del propi Ajuntament es crea un cert estat d'alarma de manera premeditada per a que la gent
s'abstingui de fer servir el transport públic ¡ així facilitar el 'normal funcionament de la ciutat'
durant aquells dies. A aixó se li sumen els missatges que apareixen ais diaris sobre Tambada
deis manifestants antiglobalització de tota Europa. Es repeteix a Barcelona l'estat d'alarma previ
que també es va donar a Praga i Genova. Des de els mitjans de comunicado s'envia un
missatge i des de la comissió de premsa de la Campanya s'intenta donar el missatge de que les
manifestacions serán pacifiques i les accions directes no violentes.

A les universitats els estudiants també s'estan mobilitzant, sobretot a les Facultáis de la
Universitats de Barcelona i de la Universitat Politécnica de Catalunya situades a la Diagonal. El
rector de la UB s'ha negat a tancar les Facultats que es traben en el perímetre que el Ministeri
d'lnterior ha ordenat cercar amb tanques durant els dies 15 i 16 de marc. En un comunicat del
gener el rector de la UB es nega a tancar les Facultats, pero sí que se suspén l'activitat
académica per diferents activitat d'análisi i debat sobre la Globalització que queden emmarcades
dins les Jornades que s'han organitzat en coHaboració amb el FSB. El rector decideix suspendre
l'activitat académica 'per garantir la seguretat d'estudiants, professors i PAS davant la possibilitat
de que la policía pugui entrar dins la Universitat™. Només podran accedir-hi aquelles persones
que tinguin autorització per realitzar estudis al laboratori. En realitat dones, les facultats de la
Diagonal estaran tancades i a on es faran activitats durant els dies 15 i 16 será a l'Edifici Central
de la UB, a Placa Universitat. Els estudiants per la seva banda volen mostrar la seva

Veure entrevista rector UB, Joan Tugores.
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disconformitat davant la celebrado de la cimera i denunciar les mesures de seguretat imposades
peí Ministeri i decideixen tancar-se del 13 al 15 de marc a la Facultat d'Económiques situada a
pocs metres del Palau de Congressos i d'un deis hotels on s'han d'allotjar els caps d'estat. Es
crea una Assemblea Interuniversitária que coordina diferents associacions i col-lectius
d'estudiants,

El clima els dies previs és dones de tensió, pero aixó no atura les mobilització i la preparado de
diferents accions i activitats. Durant la setmana previa ais dies de la cimera se succeiran
diferents manifestacions multitudináries organitzades per les Plataformes i coordinadores. Els
carrers de Barcelona s'aprofiten per a donar mes transcendencia i presencia a les lluites contra
el Pía Hidrológic Nacional (PHN) o la LOU (Llei Orgánica d'Universitah).

Mentrestant es ven fent les ultimes assemblees generáis de la Campanya a on es posa en comú
la feina de les diferents comissions. Recordem que les ultimes setmanes, com ja va passar al
juny, s'ha treballat molí descentralitzadament en comissions.

4.3.5. Mobilitzacions entre el 2 i el 14 de marc..

El ritme de treball els dies previs a la Campanya és frenétic, com ja va passar a la Campanya
contra el BM al juny. Hi ha fins a 15 reunions simultánies setmanals (s'utilitzen prácticament tots
els locáis de la ciutat des l'Espai Obert, el CTD, SCI, la Casa de la Solidaritat, el Lokal, i altres
ateneus i espais de centres socials okupats). En aquest cas també des de Tadministració tant
local com central hi ha un gran desplegament de mitjans. El que mes es veu és la presencia
policial al carrer.

La ciutat de Barcelona será l'escenari d'altres lluites. Des de comencaments de marc ja hi ha
mobilitzacions. El 2 de marc,, es fa una manifestado d'immigrants contra la Llei d'Estrangeria
amb la participado de 2000 persones137. Es recorren els carrers de Barcelona amb el crit de lwe
want papers'(volem papers). Es dona el cas que durant aqüestes setmanes algunes de les
entitats (Caritas, Creu Roja) que havien acolüt els immigrants de la Placa André Malraux durant
l'estiu del 2001, ara els estant fent fora deis centres d'acollida. L'acord d'acolliment al que havien
arribat CC.00 i SOS Racisme amb aqüestes entitats ha finalitzat i molts immigrats están altre
cop al carrer amb el risc de ser identificáis per la policía i portats ais centre d'internament138.
Durant aquells dies degut a la nombrosa presencia de policies a la ciutat, es fan moltes
identificacions i es detenen persones sense papers que van a parar ais centre d'internament de
la Verneda. Els estudiants son constantment identificáis a les entrades de la Universitat a les
Facultats de la Diagonal.

Les identificacions i retencions es fan en altres parts de la ciutat que la policía considera
'conflictíves' com els barris de Sants i Gracia. En aquests barris moltes persones de la
Campanya son identificades mentre enganxen cartells o simplement passegen peí carrer. Altres
persones que treballen en l'organització de les activitats de la Campanya son identificades i
seguides fins a casa seva quan surten de reunions i en d'altres casos la policía s'arriba fins ais
seus domicilis per a fer preguntes ais veins. Els dies immediatament previs a la cimera la policía
aturará i registrará enmig del carrer a qualsevol persona 'sospitosa', com es va poder veure per
les nits en Via Laietana, els carrers de Gracia o Sants.

137 Segons els manifestants, font: Altaveu,núm2.
Veure apartat corresponent del Cicle de mobilitzacions a l'estiu del 2001, i el que vindrá després de la

cimera del marc
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Des de la Campanya s'ha llencat la crida de 'Marc ais carrers', de fer accions descentralitzades. I
realment es compleix tan a Barcelona com a la resta de Catalunya.

El calendan de manifestacions és molt dens: el dijous 7 de marg, manifestació d'estudiants de
secundaria contra la Llei de Qualitat; el dia 8 marc, manifestació de la Vaga Mundial de les
Dones; el dissabte 9, el 'Recíaim the Streeets' organitzat per gent que está participant a la
Campanya i que convocará 5.000 persones al carrer envoltats d'una gran presencia policial. El
diumenge 10 de marc la manifestació contra el PHN aplega mes de 200.000 persones. El dijous
14 al migdia, quan comenca la cimera de caps d'Estat, la CES ha convocat la manifestació deis
sindicats, (100.000 persones). I sense oblidar que des de el dia 13, mes de cent estudiants de
l'Assemblea Interuniversitaria s'han tancat a la Facultat d'Económiques. Aquest és l'ambient que
hi ha aquells dies ais carrers de Barcelona.

La manifestació deis estudiants va estar convocada per les principáis organitzacions i sindicats
d'Estudiants de Secundaria per protestar contra la Llei de Qualitat de l'Ensenyament que col
aprovar el PP. La manifestació de milers d'estudiants recorre els carrers del centre de la ciutat i
es durament reprimida amb gasos i porres pels Mossos d'Esquadra quan arriba a la Plaga San
Jaume. El mateix tráete reben els assistents a la manifestació de Lleida.

La presencia policial també es va fer notar a la manifestació del 8 de marc per celebrar el Dia de
la Dona Treballadora, (15 furgonetes d'antiavalots seguint la manifestació a mes del cordó
policial). La manifestació, en la que van participar 4000 persones, era un mes deis actes
convocats per la celebració del Dia de la Dona i que coincidía amb la 3era Vaga Mundial de
Dones. Aquest any la comissió que organitzava els actes es va obrir a grups autónoms
feministes, a mes d les organitzacions habituáis de partits i sindicats. Molts d'aquests grups van
participar activament en la manifestació de! dia 16.

Et dissabte 9 de marg es va fer una manifestació amb el lema 'Recuperem els carrers' utilitzant el
repertori d'acció col-lectiva que fa servir el col-lectiu de Londres 'Reclaim the Streets'. Amb un
equip de só potent i amb música tecno durant tota la manifestació es va fer el recorregut de
Plaga Universitat fins a Barceloneta. La presencia policial va ser espectacular, no es recorda cap
manifestació en els últims anys en la que hi hagués prácticament mes policies que manifestants.
Un cordó de seguretat a banda i banda de la manifestació va acompanyar aquesta durant tot el
recorregut impedint que les persones que passejaven peí carrer poguessin entrar dins la
manifestació. També aquella tarda al barri de Sants hi ha una manifestació de tres-centes
persones contra l'Europa del Capital i la presencia del capitalisme neoliberal al barri.

La manifestació que serveix per donar una imatge de la capacitat de mobilització popular será
sens dubte la que organitza la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el Pía Hidrológic Nacional,
contra el transvasament de l'Ebre i contra les polítiques del PP, CIU i PSC sobre transvasament i
pantans. Amb el lema 'Per una nova cultura de i'aigua', surten al carrer mes de 200.000
persones. La pluralitat i diversitat de manifestants que es veu un diumenge assoleliat al matí va
ser com un peti assaig del que es veuria el dia 16. Es va trigar mes de dues hores en sortir de
Plaga Catalunya per iniciar la manifestació. S'hi va poder veure gent de totes els territoris de
l'estat Espanyol afectats per les polítiques del PHN, aragonesos, tarragonins, fins els bascos de
'Solidarios con Itoiz', que van ser identificáis i retinguts durant una estona abans de comengar la
manifestació. S'ha de destacar també el gran colorit visual de la manifestació, des de el gran
vaixell 'aturat en un riu sech que portaven els de les terres de l'Ebre, fins la participado de gent
de Can Masdeu així com de multituds de grups i col-lectius fent performances i utilitzant figures
al-lusives al riu. I les famílies de l'Horta cridant 7o riu és vida!, no nos lo prendran!'...
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Una altra gran manifestació será la deis sindicats amb la participado d'unes 100.000 persones.
Aquieta manifestació organitzada per la CES, Confederado Europea de Sindicats, és la
manifestació que els grans sindicats fan a l'inici de les cimeres Europees de Caps d'Estat. La fan
peí seu compte, sense coordinar-se amb altres manifestacions o actes. Aixó és el que ja va
passar a Nica al novembre del 2001, que els sindicats es van manifestar un dia abans de les
mobilitzacions del moviment antiglobalització. A Catalunya els sindicats majoritaris CC.OO. i
UGT, que formen parí de la CES, tampoc fan cap intent de coordinar-se amb la Campanya,
recordem que a mes en aquest cas els dos sindicats están dintre del FSB. El que es pensa des
de la Campanya és que potser es podia haver fet mes forca si tots els sindicats que van venir de
la resta d'Europa per a la manifestació del dia 14 s'haguessin quedat per a la manifestació del
dia 16. La manifestació deis sindicats és tot un éxit de participado i també contribueix a caldejar
l'ambient.

Durant aquells dies també se celebren a Barcelona paraHelament les reunions deis partits a
nivell europeu, concretament el Partit Popular Europeu es reuneix poques hores abans de l'inici
de la cimera al World Trade Center del port de Barcelona.

4.3.6. Barcelona surt al carrer: mobilitzacions deis dies 15 i 16 de marc.

Durant els dies 15 i 16 de marg a Barcelona se celebra la cimera de Caps d'Estat de la UE que
tindrá lloc a! Palau de Congressos situat a la Diagonal. Les mesures de seguretat vulneren com
en altres ocasions els drets elemental de lliure circulació de les persones. Segons el Fiscal en
Cap del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José Mena, Testat d'excepció práctica a
Barcelona está justificada per garantir la seguretat deis assistents a la cimera. Mena va anunciar
la identificado i retenció a la frontera deis possibles provocadors de disturbis (suspensió per tant
deis acords de Shenguen de lüure circulació de ciutadans europeus) i l'aplicació de judiéis rápids
ais 'manifestants' que provoquin aldarulls. Les declaracions del President del Govern, José Maria
Aznar, del ministre de Nnterior Mariano Rajoy, i flns i tot de l'Alcalde de Barcelona, Joan Clos
van en el mateix sentit. Criminalitzant d'entrada les mobilitzacions al tractar els manifestants com
provocadors d'aldarulls i disturbis.

Donat el clima que es respira a tota la ciutat, la Campanya ha deixat molt ciar que no es vol
entrar ni arribar a la zona 'protegida1 de la ciutat on se celebrará la cimera. Es vol evitar que es
repeteixin situacions com les viscudes a Genova, o Praga. L'estratégia a Barcelona vol ser un
altra. No cal arribar a la 'zona vermella', ni 'ais murs de la vergonya' que s'han aixecat en tota la
Diagonal per a denunciar el paper de ia UE com a agent del capitalisme. Segons la Campanya
les seves mesures de seguretat i el fet que estiguin tancats a la Diagonal ja evidencia el seu
aíllament respecte a la societat. I per a fer arribar les critiques a les polítiques de liberalització i el
que es vol aprovar sobre polítiques de telecomunicacíons, energía i transport (que son les
temátiques que es tracten a Barcelona) n'hi ha prou amb sortir a qualsevol carrer de la ciutat i fer
accions davant les multinacionals o entitats on es concreten aqüestes politiques. Aquesta será la
filosofía que portará a fer les diferents accions descentralítzades de grups mes autonoms durant
tot el divendres 15.1 per aixó es concentraran totes les energies en preparar la manifestado del
dia 16 i el concert, amb l'objectiu de que siguin espais on hi pugui participar el máxim de gent de
tots els sectors i que les activitats no es quedin només per aquells que normalment ja es
mobilitzen. És per aquesta rao que al concert h¡ ha noms com el de Manu Chao.

Des de comengaments de setmana es van preparant totes les activitats del dia 15, principalment
al vestíbul de la UB de la Placa Universitat que s'ha habilitat com a Centre de Convergencia. El
Centre de Convergencia de la Universitat és com a la Campanya del juny contra el Banc Mundial
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un deis centres neurálgics de la Campanya. I mes tenint present que en aquest cas no hi ha un
espai com 'el cuartelillo de Las Agencias'. Per aixó gairebé tot el material per les diferents
accions s'haurá de preparar improvisadament en les jardins i vestíbul de la Universitat. Allí a mes
de materials, ninots i pancartes també trobem el punt d'informació per allotjament deis que
arriben de fora. Els allotjaments serán el Centre Cívic de l a Báscula' a prop del Pare de
Montjuíc, algún camping de l'Hospitalet, i el mateix dia 16 s'hauran d'acondicionar les
installacions d'un centre cívic d'Horta.

Els altres espais importants per l'organització de la Campanya i on treballaran coordinadament
les diferents comissions son l'Espai Obert on s'ha habilitat el Centre de Premsa i d'lndymedia, la
Casa de la Solidaritat on la comissió de Salut ha habilitat una mena dispensan per atendré si hi
ha ferits en les manifestacions. I entre ambdós espais i coordináis amb el Centre de Premsa i la
comissió de salut está la Comissió legal, comissió en la que finalment participen des de persones
de l'ámbit okupa i de les comissions de suport a detinguts del moviment independentista, fins
advocats de la comissió deis Drets de la persona del Collegi d'advocats. Aquests advocats están
coordináis al mateix temps amb els equips d'advocats que s'han preparat a la frontera amb
Franga per si se suspenen els acords de Shenguen i no es deixa entrar ais manifestants que
s'espera que arribin per carretera des de la resta d'Europa, sobretot francesos, belgues i
holandesos.

Des de les comissions de salut, legal, i d'lndymedia s'ha editat un tríptic on figuren
recomanacions básiques sobre qué fer en cas ser detingut o veure una detenció, o en cas de ser
ferit. La informació es dona en anglés dones s'espera Tambada de forca gent d'altres paisos.
Durant aquells dies hi haurá al carrer 'observadora' de l'equip legal per supervisar que no hi hagi
vulneració deis drets fonamentals ni abusos per part de la policía. A mes des d'lndymedia es
recomana que tothom porti cameres per fer fotos i que truqui per informar de qualsevol detenció
o cárrega policial, de manera que immediatament es pugui penjar a la web. Aquest sistema que
ja va funcionar a Seattle, Praga, o Genova, es posa en práctica també a Barcelona.

També es forma una comissió de coordinació per intentar evitar el que va passar al juny durant
les cárregues després de la manifestació. Aquesta comissió está formada per una persona de
cada comissió i es mantenen en contacte permanent per móbil.

Abans d'entrar a explicar les activitats del dia 15 s'ha de recordar que durant la setmana del 11 al
15 de marg s'ha estat fent un Cinema-Fórum a les sales del CCCB, el Centre de Cultura
Contemporánia de Barcelona, amb la participado diaria de mes de mil persones, cosa que ha
desbordat totes les previsions. S'han passat pel-lícules d'actualitat i amb temátiques socials
presentades en alguns casos pels seus propis directors com el film 'En Construcción' (de José
Luis Sánchez Guerin) i 'Caminantes' (documental sobre la Marcha zapatista) amb la participado
de Fernando León. També es passen els vídeos de Genova i de la Campanya del Banc Mundial
'Rosa de Foc'.

Per al dia 15 hi ha programades mes de una dotzena d'accions descentralitzades en tota la ciutat
a mes de les que es fan altres localitats de Catalunya (com Sabadell, Terrassa, Santa Coloma,
etc). La preparado de les accions s'ha estat fent de manera descentralizada en grups d'afinitat
entorn diferents temátiques pero coordinada a través de les Mistes de distribució d'lnternet i amb
la coordinació en reunions per grups d'afinitat. El matí del dia 15 comenca amb una bicicletada
popular 'Pedalada intergaláctica: a piñón contra eí Eurotimo'. Se surt des de diferents llocs de la
ciutat ¡ es coordinaran amb els estudiants tancats a les Universitats i amb els caga-íobbies, una
de les accions centráis del dia
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El caga-lobbies és una de les accions mes innovadores peí que fa al repertori d'acció col-lectiva
que s'utilitza. L'objectiu de l'acció és visibilitzar els diferents lobbies (grups de pressió) que
formen part de la European Round Table (ERT). La crítica que es fa és que a Brussel-les les
decisions sobre polítiques económiques, ja no les preñen ni tant sois els Estat sino els mes de
500 grups de pressió de la industria. La ERT está integrada per uns 47 presidents i consellers
d'aquestes multinacional i transnacionals, entre elles Aigües de Barcelona, Gas Natural,
Endesa, Telefónica o La Caixa. L'objectiu d'aquesta acció és denunciar el paper que teñen
aqüestes empreses en la desregulació i precarització del mercat laboral, per aixó es faran
performances i accions davant les seus i oficines d'aquestes empreses.

S'utilitza la imatge del 'caga-lobbies' en referencia al 'caca-fantasmes' aquell que visibilitza i caga
ais fantasmes o lobbies en aquest cas. Per aixó la indumentaria que s'utilitzará serán els
"monos" blancs (granotes de treball de color blanc) amb el logotip deis caca-lobbies i simulant
una aspiradora amb una motxilla i un tub. Aprofitant els vestits de color blanc que es van utilitzar
peí grup del invisibles en la Campanya del juny. El fet que s'aprofitin aquells vestits no és casual,
dones la gent que impulsa la iniciativa deis caga-lobbies és molta de la gent que va participar al
juny en els 'invisibles'. La preparació de l'acció consistirá en la confecció deis vestits i del
material de sensibilització per explicar l'actuació de les diferents empreses: Aigües de Barcelona
en la crisi d'Argentina, Endesa amb l'expropiació de terres ais Maputxes, La Caixa especulant
amb el camp de Golf de Torrebonica a Terrassa.

Per a fer el material de sensibilització hi ha coordinado amb la gent del Observatori de les
Transnacionals139, un projecte que s'ha impulsat des de l'observatori del Deute Extern de la
XCADE. És una acció en fa que hi participen fins a set grups d'afinitat diferents, aixó la fa una de
les accions preparades amb mes participado de col-lectius, i que a mes contribueix a crear xarxa
entre la gent que porta mes temps en el moviment antiglobalització amb gent que s'hi acaba de
ficar i que ve de les Universitats. A mes serveix per oferir una espai d'acctó directa per a gent
que vindrá de fora de la ciutat i que no té temps de preparar una acció pels seu compte. En la
preparació hi participa gent de les assemblees de Facultáis de Belles Arts, Psicología, i de les
Facultáis de la Diagonal de UB. També h¡ ha el grup d'afinitat de gent del Kasumay140 (amb gent
de la XCADE i del MRG), un grup autónom alemany i altra gent que s'afegeix de manera
individual.

El punt de sortida deis caca-lobbies será des de Sagrada Familia a les 9:30h del matí i juntament
amb la 'bicicletada intergaláctica' i amb un equip de só recorrerán la ciutat fent accions i
performances davant de les seus i oficines de les empreses que hem dit. S'avisa en tot moment
que és una acció lúdica i pacífica pero les unitats d'antiavalots que hi ha envoltant la Placa
provoquen una cárrega abans de poder comengar la 'rúa'. Finalment se surt de Plaga Sagrada
Familia envoltats en tot moment per un doble cordó de seguretat policial. Hi ha mes de 3000
persones, lo qual també ha fet difícil la coordinació per al petit grup de persones que ho
organitzava, unes 50. Sense 'servei d'ordre' i malgrat les provocacions, el desenvolupament de
la manifesta-acció transcorre sense dísturbis fins a Are de Triomf. Allí es dissol i es convoca a la
manifestado del dia següent, pera un nombras grup de gent que ha participat en el caga-lobbies
es seguit per efectius i furgonetes antidisturbis i oblígats a arribar a Plaga Universitat, impedint

139 L'Observatori de les Transnacionals és un projecte que coordina, gent de la XCADE; MRG,
Ecologistas En Accción, i de diferents llocs Catalunya, les Ules Balears, de Madrid. Mes endavant
s'explica el seminari que es va organitzar a Can Masdeu, a l'abril.
140 Kasumay, com mes endavant s'explica es un ateneu que es crea al gener del 2002 situat a Case Antic,
a iniciativa de persones del MRG, la XCADE, i de les tancades en solidaritat amb els immigrants.
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que puguin caminar lliurement peí carrer. Les raons de la Policía és impedir que la gent vagi cap
a les Rambles, on hi ha una de les altres convocatóries del dia.

L'acció de les Rambles ha estat convocada al metro de Liceu a les 13h per 'Marg-Atack' un
collectiu que ningú sap del tot d'on ha sortit perqué tampoc fan cap reunió oberta, pero que peí
tipus d'acció que convoquen es pot pensar que son grups autónoms i de l'entorn del moviment
okupa. Aquesta acció convocada amb el lema l o s ricos también lloran', (metro Liceu) 'Al
capitalisme no sel reforma sel destruetf, és una de les convocatóries que mes expectació ha
aixecat. De fet els mitjans de comunicació van bojos per intentar esbrinar 'qui hi ha darrera1 de la
convocatoria, molts parlen del Black Bloc141 que es va fer conegut a Genova, altres van tant
despistats que fíns i tot els confonen amb ATTAC. El que és cert és que els que han fet la
convocatoria no han respectat els consensos que s'han pres des de l'assemblea de la
Campanya de que no hi hauria accions directes violentes. A la convocatoria s'hi presenten unes
1000 persones, moltes d'elles estrangeres, que acaben d'arribar a la ciutat i que desconeixen
aquests consensos de no buscar l'enfrontament directe amb la policía.

De totes maneres la concentració no pot ni comengar dones la policía carrega sobre els
manifestants, alguns comencen a creuar contenidors enmig del carrer i a Hangar cadires a la
policía. Les Rambles queden tallades durant una estona, les sortides del metro de Liceu están
tancades i les noticies que arriben a la gent que está a Plaga Universitat és que h¡ ha una batalla
campal a les Rambles.

Per uns moments sembla que la situació es pot descontrolar, la policía es presenta amb intenció
de carregar a la Plaga de davant del MACBA on s'está preparant una sardinada popular i
l'escenari pe! Circ de la tarda. La policía sembla que se n'adona del context i no carrega, pero el
ambient ais voltants de Plaga Universitat i peí centre de la ciutat es tens. Finalment es continúen
les altres convocatóries previstes per la tarda: com la concentrado per protestar contra els
transgénics al Port de Barcelona, on assisteixen unes 2000 persones. L'objectiu és denunciar la
comércialització de productes amb llavors transgéniques d'empreses com Novartis, i repartir
crispetes transgéniques ais corresponsals estrangers. Aquesta acció va estar preparada per gent
de grups ecologistes

L'altre gran esdeveniment de la tarda será el 'Gran Circ vs. f'lmperi Global'. Un espectacle
d'activitats lúdiques, on hi haurá malabars, teatre i altres actuacions que es fa a la Plaga deis
Ángels davant del MACBA. És un espectacle pensat per a que hi assisteixen petits i grans, i será
una de les activitats on hi participará mes gent, durant tota la tarda fins a la nit s'hi passen unes
7000 persones. En la preparació de l'escenari i altres ninots que després es faran servir a la
manifestació i participen gent de Can Masdeu, de la Facultat de Belles Arts i en els actuacions de
trapezi i circ, gent de Nnstitut del teatre i de l'Escola de Circ de nou Barris.

És molta la gent que ha participat en la preparació deis actes i després ha assistit a les accions.
Durant tot el dia també es fan moltes mes activitats a tota la ciutat. Una pintada d'un mural
zapatista (el mural de Taniperla), el desplegament de un contra-eruo gegant a la muntanya de
Collserola, el desplegament de pancartes a la Sagrada Familia, un enterrament de l'euro i també
enterrament simbólic de íes llibertats ais Jardinets de Gracia, una rua-cercavila Contra l'Europa
del Capital al Districte de Nou Barris. Davant de l'edifici de Telefónica s'aplegará per la tarda una
concentració convocada principalment per treballadors i treballadores del sector crític de CC.OO.

141 Veure reportatge emés al setembre per la cadena Tele5, al programa, Infiltrados. Aquest programa
com d'altres noticies, confirmem la falta d'informació deis periodistes, o la voluntat de desinforamció en
altres casos.
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i a la que s'afegirá mes gent. Després es continuará amb una protesta ¡tinerant per tots els
consolats i ambaixades d'América Llatina, en contra del Pía Colombia i de TALCA, el Tractat de
Lliure Corriere de les Amériques.

Al barrí de Gracia per la tarda hi ha una manifestació de cinc-centes persones que acaba amb
enfrontaments amb la policía i amb 28 detinguts. A la nít hi haurá una concentració davant de la
comissaria de la Verneda. També detenen a les cinc persones que han desplegat les pancartes
de la Sagrada Familia, i ais bascos que fan una simulado d'un accident de tránsit a la Diagonal
com a protesta per demanar l'apropament deis presos bascos. A les fronteres s'han quedat
bloquejades mes de 4000 persones d'autobusos belgues i francesos per impedir que arribin a la
manifestació del día següent. Els equips de legal i salut ja s'han posat a treballar pero el batane
del día és que ha estat un éxit de participado i s'ha mostrat la capacitat de mobilització tot i la
gran presencia policial.

El dissabte 16 de marc comengará amb la Trabada de les Alternatives', amb sis taules radones
paral-leles durant tot el matí que es realitzaran entre el CCCB i algunes escoles i centres cívics
que s'han hagut d'aconseguir a última hora, perqué l'Ajuntament no va donar els locáis que
s'havien demanat en un primer moment

A la Trabada de les Alternatives' hi participen 6000 persones. En una taula es parla d'Educació.
Hi participen des de membres deis sindicats USTEC-STEs (IAC), d'associacions de pares i
mares d'alumnes, i també d'associacions d'estudiants.

En una altra taula membres deis sindicats CC.OO., CGT, IAC, el SOC (d'Andalusia), CSI
(d'Astúries) es defensa l'elaboració d'una Carta deis Drets Socials. En una tercera taula es
parlará deis poder financers i de les alternatives que hi ha al sistema capitalista, amb Miren
Etxezarreta, Arcadi Oliveres (catedrátics d'Economia Aplicada de la UAB), Eric Toussaint
d'ATTAC i altres académics.

En la taula de la privatització del transport i l'energia a la UE, parlaran membres deis sindicats
CC.OO. i CGT, i també membres de les Plataformes contra el TAV (Tren d'Alta Velocitat). En un
altre espai es donará una visió global d'América Llatina i les resisténcies a la recolonització de
les multinacionals europees a América Uatina. Finalment, hi haurá una taula dedicada a explicar
el context de Guerra Global post-11 de setembre i a les alternatives a la Guerra, a carree de
Jaume Botey, un membre del Comité de Solidaritat amb la Causa Árab i gent de Globalise
Resistance de Gran Bretanya. D'algunes d'aquestes taules de debat es crearan grups de treballs
mes estables que es segueixen trobant per a coordinar-se, com el d'educació i el de Drets
Socials i Laboráis

Després del debat a les taules es fará una plenária on es posaran en comú els debats de les
taules, on a mes hi haurá parlaments de membres de la Plataforma contra el Pía Hidrológic
Nacional, d'assemblees d'estudiants, del moviment de dones, del moviment d'immigrants i també
es presentará la Consulta Social Europea. Un cop acabada la plenária es fa paella popular ai
mateix recinte del CCCB, que está abarrotat de gent. Mentrestant s'estan ultimant els preparatius
per a la manifestació de la tarda i l'escenari i les barres del concert de la nit que es van comengar
a muntar des de la nit de divendres. Des de l'organització de la Campanya es valora molt
positivament la participado a la Trabada de les Alternatives' i tothom está d'acord en que l'espai
del CCCB s'ha quedat petit perles mes de 6000 persones que han assistit durant tot el matí.
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Des de les tres de la tarda h¡ ha gent preparant la manifestació que comentará des de Passeig
de Gracia amb Gran Via. Hi ha molta tensió peí tema de! servei d'ordre i de com s'organitzaran
els diferents blocs. Recordem que la manifestació s'ha fet un cop acabada la cimera de caps
d'estat per fer-la en un context de 'no enfrontament1. És la primera gran manifestació que es fa
després del 11 de setembre i Genova, I hi ha molta tensió pels aldarulls, cárregues policials i
detencions que pugui haver-hi. Molta gent s'está quedant a la frontera aturada per la policía i no
s'acaba de confiar en l'actuació policial, ni en que tothom compleixi els acords de no
enfrontament. La nit de divendres es va fer una reunió al SCI, amb unes 50 persones per decidir
que fer en el cas que hi haguessin aldarulls i manifestants que des de dins la manifestació
comencessin a Henear coses a la policía. La discussió és molt dura, dones es veu la contradicció
que representa en cas d'aquest moviment haver assumit ei que significa teñir un servei d'ordre.

Es permetrá que entri la policía dins la manifestació per aturar ais 'provocadors' si hi ha
aldarulls? Per a protegir a qui? Tot i que hi ha un consens generalitzat des de l'inici de la
Campanya en aconseguir que tots els actes es desenvolupin sense confrontado amb la policía,
des de la Campanya se sap que no es pot controlar que hi hagi gent que no compleixi els acords.
Pero tanmateix recordem que com es va veure a les reunions de Protecció Civil, la policía
demana a la Campanya teñir un servei d'ordre sino vol presencia policial com hi ha hagut al llarg
de tota la setmana a les altres manifestacions. És per aquesta rao que des de la Campanya
s'accedeix a organitzar un servei d'ordre i a donar e!s teléfons ais responsables de l'operació
policial, la Guardia Urbana i altres persones de Protecció Civil i de l'Ajuntament, de la mateixa
manera que algunes persones de la Campanya també tindran els teléfons de la policía per si
consideren que han de trucar durant la manifestació.

Des deis sectors mes radicáis de la Campanya i d'altres grups i col-lectius autónoms es va
criticar molt aquesta decisió. La gent de la Campanya es va defensar dient que potser era la
única manera d'assegurar que es pogués fer la manifestació. De tota manera el tema de la
seguretat ha portat cua i la propia gent de la Campanya que va participar en el servei d'ordre es
penedeix d'haver agafat aquella responsabilitat. Finalment la manifestació comencará des de
Plac.a Catalunya i anirá baixant per Via Laietana fins arribar al Portal de la Pau on es faran els
parlaments. La manifestació estará dividida entres grans blocs: en el primer anirá la Campanya i
dintre d'aquest hi ha diferents blocs davant de cadascun hi ha un coordinador de servei d'ordre.
Encapcalant el primer bloc de la Campanya no hi haurá banderas, i després s'aniran situant des
de col-lectius feministes, els immigrants, grups ecologistes, i la gran massa de gent, darrera de
tot d'aquest bloc aniran els col-lectius que vulguin portar les seves banderes. En el segon gran
bloc aniran els grups i moviment independentistes que formen el bloc de la Plataforma Catalana
(Mauléis, Endavant, Alternativa Estel), que han estat venint, encara que minoritáriament a les
assemblees de la Campanya i s'han coordinat per formar el seu propi bloc. Dins d'aquest bloc hi
participará Batasuna, una altra tema polémic durant aquells dies. I finalment el tercer gran bloc
estará format peí FSB que tancará la manifestació. El FSB ja va fer explícita la seva
disconformitat en anar al final, entre d'altres raons per possibles aldarulls, i per aixó demana que
qui tanqui la manifestado siguí algún grup de servei d'ordre de la Campanya. Hi ha un moment
en que des de la Campanya es proposa que siguin els caga-lobbíes amb la seva indumentaria
mes lúdica ¡ festiva que tanquin la manifestació pero aquests no hi están d'acord. Al final el FSB
ha d'acceptar tancar la manifestació.

El que va passar és que degut a la multitud de persones que van venir a la manifestació moltes
de les decisions es van haver d'improvisar. Es van desbordar les previsions, i enlloc de les entre
50.000 i 100.000 persones que s'esperaven, en van aparéixer gairebé 500.000. Aixó va provocar
en primer lloc que el servei d'ordre quedes desbordat, que es trigués mes dues ñores en sortir i
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mes de quatre hores en fer tot el recorregut. El retard per una banda i finid deis aldarulls a Via
Laietana, van ser dos de les raons per que els responsables del FSB decidissin no sortir. Molta
de la gent que estava convocada peí FSB, estava marxant cap endavant cansada d'esperar.
Davant d'aquesta situació el FSB decideix fer un paríament a Plaga Catalunya mateix i
desconvocar el seu bloc.

Mentrestant, a Via Laietana ja han comengat els aldarulls a l'algada de l'últim tram del primer
bloc. Segons els entrevistáis de la gent que va formar el servei d'ordre, els que van provocar els
aldarulls pot ser alguna gent de fora i altra gent jove que no estava d'acord en respectar els
acords de l'assemblea. Es van arribar a llengar coets, pedrés i altres objectes a la policía, i es
van trencar vidres de Via Laietana. La policía va comengar trencant la manifestació en dos blocs.
A Via Laietana a l'algada del Port Vell es va enviar a la gent cap al metro de Barceloneta, per
evitar que es produís una aglomeració de gent en el Passeig de Colon on també comengava a
ha ver disturbis. Mentrestant en aquell moment a la capgalera de la manifestació a l'algada de
Portal de la Pau s'estaven acabant de llegint els manifestos i desconvocant la manifestació.
Recomanant a la gent que desallotgés la Plaga de Colon dirigint-se cap al concert peí carrer
Paral leí.

El concert va servir, tal i com s'havia previst, per poder donar un punt de trabada a la gent i que
no h¡ hagués persones disperses peí centre de la ciutat, amb el risc de ser detingudes. Dones
des del moment en que ven comengar els aldarulls, la policía va comengar a carregar
indiscriminadament i a fer detencions arbitráries, com els mes de 20 detinguts en un caixer
automátic. En el centre de la ciutat va haver-hi durant alguns moments molta tensíó i a no ser del
concert, la situació es podia haver desbordat i convertir-se en una batalla campal.

Des de la Campanya es va fer un balang de la manifestació molí positiu, la gran afluencia de
gent havia desbordat totes les previsions. El fet que h¡ hagués gent de totes les edats, de tots les
colors polítics, de infinitat de collectius i com deien alguns 'persones que feia temps que no es
veien en una manifestado1, va significar que s'havien aconseguit els objectíus de mobilització i
d'arribar a tot tipus de gent.

Mentre es feia el recompte de detinguts vahes gent es concentrava davant la comissaria de la
Verneda, la gran majoria de la gent anava al concert. A on es va comengar dient que la
mobilització havia sigut histórica i que des de feia molts anys (i fent referencia ais anys 30) no es
vivia a Barcelona una mobilització popular de protesta tant ¡mportant. El concert sota el lema
'Som milions i el Planeta no és vostre' va aplegar 45.000 persones. Molts deis collectius que
havien estat participant a la Jornada descentralizada de divendres, també es van encarregar del
tema logístic de les barres. El cansament era evident, pero ('alegría també.

4.3.7 Balang: Éxit: 'peraquí?Pera qué?

Al dia següent es fa una roda de premsa improvisada per comunicar que la mobilització popular
ha estat un éxit, i també per denunciar que hi ha mes de 90 detinguts. Totes les portades deis
diaris parlen de gran éxit del moviment antiglobalització que ha aconseguit el que no s'havia
aconseguit ni a Seattle, treure al carrer a mig milió de persones, i gairebé sense incidents, en el
que constitueix una gran demostració de forga per part del moviment. I s'ha de teñir present que
la majoria de la gent que hi havia a la manifestació eren de Barcelona, dones molts autobusos
amb gent que venia de fora de l'estat pero també d'altres comunitats autónomes com Valencia
es van quedar sense poder entrar a Barcelona. Ara pero la pregunta és qué vindrá? Que
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demostra aquest éxit? On está tota aquesta gent que ha anat a la manifestació? Servirá aquesta
manifestado per a consolidar el moviment i donar-li una base sólida, es concretará en grups de
treball local?

Mentre des de la Campanya les preocupacions se centren en com donar-li continuítat i aprofitar
la forca de la mobilització, des de les institucions i administrado també s'intenta treure rendiment.
Des de Delegació del Govern Alcaldía, i la Policía es felicita a la Campanya i a tots els ciutadana
i ciutadanes de Barcelona per la seva gran mostra de civisme. Per a ells el que les coses 'hagin
sortit tan bé1 és un punt mes a favor de cara a la preparado del Fórum 2004 i altres cop es
mostra que la ciutat de Barcelona té una gran capacitat organizativa com ja es va mostrar durant
les Jocs Olímpics del 92 (no és casualitat que per exemple que tant el Director de Protecció Civil
com el Portáveu de Delegació del Govern que van estar presents o van coordinar les reunions
amb la Campanya ara al marc, fossin els que dirigissin qüestions relacionades amb temes de
seguretat durant els Jocs Olímpics al 92)

El fet és que a nivell mediátic s'aconsegueix transmetre la imatge de que la manifestació ha estat
tot un éxit 'grades al civisme deis barcelonins'. Des de la Campanya es denuncia el doble
comportament de l'administrado i les forces de seguretat. El que fa la sensació és que com que
tot ha anat bé', es vulgui oblidar els retall de llibertats i de drets que ha suposat el desplegament
policial a tota la ciutat durant mesos. Per aixó des de la Campanya s'inicía un procés de recollida
de vulneració de drets (que es coordinará des de la comissió legal), i també es fa una 'Carta a la
Ciutadania', com una mena de manifest explicatiu del que ha passat i recordant els motius pels
que s'ha sortit al carrer, contra les polítiques neoliberals impulsades des de la Unió Europea.

Des de la Campanya hi ha preocupació de que el bombardeig mediátic de que 'tot ha estat un
éxit' i ha sortit tant bé1 sigui aprofitat pels partits i l'administració com a demostració simplement
de mobilització cívica, traient-li tot el contingut de reivindicacions i demandes que es feien al
sortir al carrer. Sembla que se li vulgui treure rendiment com es va fer amb Tesperit de Porto
Alegre', pero mentrestant a la cimera de caps d'Estat s'han aprovat mesures liberalitzadores peí
que fa a transport i energía.

Molta de la gent que dins de la Campanya ha estat mes implicada tant en les servei d'ordre de la
manifestado com en temes logístics i de seguretat, se sent (com hem vist a les entrevistes) una
mica utilitzada i manipulada pels partits i la policía. 'Tot ha sortit bé', s i , pera: a costa de qué? es
pregunten.

De totes maneres des de la Campanya tothom está d'acord en que l'éxit de la manifestació ha
servít per a reforcar al moviment encara que hagi plantejat molt critiques internes, (sobretot peí
que fa les relacions amb les institucions). Pero també és cert que aquesta també la primera
Campanya des de fa molt de temps en que treballaven plegats persones de sectors tant
diferents. A la Campanya del juny hi va haver molta varietat, pero molts grups van treballar peí
seu compte (per exemple el bloc independentista, moviment okupa i autónoms van muntar les
seves própies Jornades i un bloc diferenciat dins la manifestació, Barcelona Tremola). Ara al
marc s'ha treballat plegats en comissions i s'ha anat en la mateixa manifestació. En canvi s'ha
separat, part del sector mes institucional creant-se el FSB. Vol dir aixó un gir mes a l'esquerra?
Quines serán a partir d'ara les relacions amb les institucions? Des d'alguns sectors dins la
Campanya es continua demanant algún tipus d'estructura que permeti teñir mes estabiütat...

Durant la preparado de la Campanya del marg alguns deis grups que havien participat en la
Campanya contra el BM ara s'han constituít en grups locáis, a Ciutat Vella i a Gracia per
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exemple. Hi ha qui parla de fer una Plataforma de grups locáis antiglobalització a Barcelona.
Pero es tornen a obrir els debats entre la necessitat de continuitat i donar estabilitat al moviment i
els que parlen de que es continuí treballant com fins ara, coordinant-se per Campanyes puntuáis
i continuar el treball de cada dia cadascú en els seu collectiu. De totes maneres des de
Catalunya es continuará treballant com a 'Campanya Contra l'Europa del Capital i la Guerra', fins
que s'acabi el semestre de Presidencia Europea. Com a objectiu prioritari de mobilització des de
la Campanya es fixa la cimera de Sevilla al juny. La participado a les altres cimeres no
s'assumiria com a Campanya des de Catalunya, sino que l'assumiran alguns sectors concrets.
En les que es participará mes activament será en el Fórum Social Trasantlántic a Madrid, que
estará coordinat per l'Assemblea de treballadors contra la Globalització. I en la cimera de
ministres de Medí Ambient al maig a Mallorca, en la que participaran activament grups
ecologistes i la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
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5. L'EVOLUCIÓ DEL MOVÍ ME NT DESPRÉS DEL 16 DE MAR?.

En aquest apartat ens agradaría recollir les mobilitzacions que es produeixin a partir de la
Campanya Contra l'Europa deí Capital i la Guerra a Barcelona al marc 2002. Encara que en
aquest treball estem estudiant grans punts d'inflexió com les grans campanyes contra el Banc
Mundial o la Unió Europea, pensem que és important peí nostre estudi recollir les mobilitzacions
que s'han succeít a Barcelona i a la resta de l'Estat en els últims mesos després de la última gran
mobilització del marc a Barcelona.

La Campanya Contra l'Europa del Capital i la Guerra segueix a nivell estatal, amb mobilitzacions
a diferents ciutats de la resta de l'Estat Espanyol seguint el calendan de les cimeres i reunions de
ministres de la Unió Europea.

La participado de collectius i persones catalanes en les mobilitzacions contra la presidencia
espanyola altres ciutats de l'Estat no és gaire activa, excepte en les accions i manifestacions de
la contracimera de Sevilla al juny. Davant de l'intent de desallotjament de Can Masdeu sobretot,
es veurá Timpacte1 positiu que ha tingut la mobilització 'antiglobalització' del marc, tant en l'opinió
pública com en alguns mitjans de comunicació. Amb les mobilitzacions de suport a Can Masdeu,
es comenca a notar que ja no "qualla" tant l'intent de criminalització deis moviments socials.
També s'ha de destacar en aquest cicle la mobilització per la vaga general del 20 de juny
convocada pels sindicats contra la reforma laboral aprovada peí PP. Els mesos de julio! i agost
servirán per fer contactes a nivell europeu amb altres xarxes critiques com I'AGP, i per donar a
conéixer arreu projectes com la Consulta Social Europea. Al novembre, la celebració del Fórum
Social Europeu (FSE) a Florencia, será la trabada europea de moviments socials i organitzacions
polítiques i sindicats. I suposará obrir altre cop el debat que ja es va obrir arrel del FSM a Porto
Alegre sobre discurs, formes d'acció i alternatives que es proposen des la xarxa de moviments
contra la globalització. El FSE, pero, girará molt mes cap a les postures rupturistes o
revolucionáries que no pas el FSM, encara que les diferencies entre els diversos sectors del
moviment en quant a les formes organitzatives si es faran paleses.

5.1 . El context local: desallotiament del CSO el Palomar i resistencia a Can Masdeu.

Hem apuntat en el cicle anterior alguns deis efectes que va teñir la mobilització ciutadana al marc
a Barcelona, sobretot arrel de la manifestació del dia 16. Per la gran quantitat de persones que
van sortir al carrer i peí tractament deis mitjans de comunicació havia de semblar que el context
de cara ais moviments socials seria mes favorable ens els següents mesos. Recordem que les
declaracions deis polítics en els mitjans de comunicació i les editorials de diaris van passar d'un
context de criminalització deis moviments socials, persones i col-lectius que estaven organitzant
la cimera, a tractar-los com a exemple de civisme i 'bons ciutadans'.

Aquesta és també la percepció que es recull en les entrevistes realitzades a alguns carrees de
l'Ajuntament de Barcelona, i de Delegació del Govern que van participar en les reunions
preparatóries d'alguns aspectes de la cimera. La percepció que teñen és que la cimera ha 'estat
un éxit' i per alguns 'que els moviments socials s'han sabut comportar i la situació no s'ha
descontrolat'. Aquests son els indicadors que fan creure que a partir d'ara també hi haurá un
'esperit' diferent alhora de tractar desallotjaments o manifestacions. Pero el desallotjament del
C.S.O El Palomar, al marc, i l'intent de desallotjament de Can Masdeu a fináis d'abril, apunten la
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hipótesi contraria, que res no sembla haver canviat, i que tant Delegado de Govern, com
l'Ajuntament de Barcelona segueixen amb actitud poc dialogant i de repressió.

5.1.1. El Palomar

Un exemple d'aixó el trobem en el desallotjament del C.S.O El Palomar del barri de Sant Andreu
a Barcelona, a fináis de marc. Recordem que El Palomar havia de ser desallotjat a fináis de
febrer pero finalment, el suport popular va aconseguir aturar el desallotjament. Les raons
semblaven ser que s'estava a pocs dies de la cimera de marc i que seria contraproduent
desallotjar un centre social tan carismátic, referent no només peí moviment okupa sino per la
resta de moviments socials de la ciutat. Si es feia el desallotjament es podia arribar trencar 'el
clima d'entesa' entre els organitzadors de la Campanya Contra l'Europa del Capital i les
administracions. Per aixó, al final des de l'administració es va dir que el desallotjament es
retardaría. Sembla que aquesta decisió va ser fruít de trobades informáis entre persones deis
moviments i de l'administració.

El desallotjament va quedar 'aturat* durant les setmanes de la cimera, pero un cop va passar
aquesta, El Palomar va ser desallotjat sense avís previ, i no es van poder fer les concentracions
de suport. Aquest desallotjament va suposar un cop fort per la xarxa de moviments socials de la
ciutat, dones aquest era un centre social forca actiu i referent per a nombrosos coHectius i
persones (González, R; Pelaez, L; Brunet, D, et alt: 2003) El centre social era deis pocs edificis
que quedava en peu després de que la zona (barri de Sant Andreu) quedes afectada per un pía
de reordenació urbanística. De la mateíxa manera que altres zones de Tarea Metropolitana de
Barcelona, aquesta zona está afectada peí recorregut que ha de fer el Tren d'Alta Velocitat
(TAV). En aquesta zona, com en d'altres com Esplugues de Llobregat, trobem mobilitzacions
veínals contra l'expropiació de terrenys.

La rapidesa del desallotjament i enderrocament del centre social, va fer que no hi hagués temps
d'organitzar la resistencia, com si s'havia fet al gener. L'estratégia de resistencia pacífica
utilitzada mesos abans al mateix CSO El Palomar i a la Mala Herba de Sants, trabará el seu punt
culminant a nivell d'efectivitat a Can Masdeu.

5.1.2. Can Masdeu, intent de desallotjament frustrat grades a la mobilització
popular

Can Masdeu és una masia okupada, d'okupació mes recent que el Palomar, que es trobava sota
avís de desallotjament des de feia mesos. Can Masdeu es va ocupar el 22 de desembre del
2001. És una antiga masia abandonada des de fa mes de 47 anys, situada a la Valí de Sant
Genis, per sota de la Serra de Collserola i sobre el barri de Canyelles a Barcelona. La masia está
al costat de una antiga leprosería, també abandonada. Tot el complex d'edificis pertany a la
Fundado de l'Hospital de Sant Pau. Aquesta Fundado está gestionada per la MÍA (Molt IMustre
Administrado), institució de la que formen part l'Ajuntament de Barcelona, la Generatitat de
Catalunya i l'Arquebisbat de Barcelona.

Des de l'inici de l'okupació per una trentena de persones, a la masia s'hí desenvolupen activitats
culturáis i socials per ais diferents moviments socials de la ciutat i es fan activitats coordinades
amb entitats i associadons del barri, com l'Ateneu de Nou Barris, l'Associació de veíns del
dístricte de Nou Barris, l'associació de veíns de Canyelles, el Casal de joves de Prosperitat i de
Roquetes. A Can Masdeu també s'han organitzat trobades d'activistes europeus com la Jornada
de mes de 150 persones per tractar sobre canvi climátic. Arrel d'aquestes activitats, persones de
la casa participen activament en la preparado de la Campanya Contra l'Europa del Capital i la
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Guerra. Com vam veure al cicle anterior, des de Can Masdeu es participa sobretot en la
preparado d'accions descentralitzades del dia 15 de mar? com el cac,alobbies, i algunes
persones ajuden a fer de pont amb altres col-lectius que realitzen accions descentralitzades
durant aquell dia (com ja va passar a la Campanya del Banc Mundial). Des de Can Masdeu
també surt la proposta per fer una de les activitats centráis de la Campanya Contra l'Europa del
Capital 'Circ Global vs. l'lmperi del Capital1. A la masia de Collserola es comentaran a
confeccionar el ninots per al Circ i altres materials per a la manifestado. Altres persones de Can
Masdeu - que ja van participar en la confecció de la revista 'Esta Tot Fatal' durant la Campanya
del Banc Mundial -, també participaran en la confecció de revista l'Altaveu (que funcionará com el
periódic de la Campanya durant quatre setmanes).

La participado deis habitants de Can Masdeu i de la gent que els ha donat suport en l'okupació,
en la Campanya contra l'Europa del Capital i la Guerra, és molt activa. Per aixó, quan després de
la Campanya arriba a fináis de marc, l'ordre de desallotjament, es planteja la hipótesi que es
tracta d'un intent de represalia deis moviments socials. La denuncia que s'havia presentat contra
els okupes en un primer moment, estava arxivada al Jutjat d'instrucció número 33, pero resulta
que un procés paral-lel s'havia engegat des del Jutjat d'instrucció número 4 i és d'allí que arriba
la segona denuncia que desencadenará tota la mobilització.

En els menys de 6 mesos que porta actiu, Can Masdeu s'ha constituít en un exemple
d'autogestió rururbana. Els seus habitants, cultiven els horts que envolten la casa, han recuperat
els antic pous i mines d'aigua, han posat en práctica energies renovables, reciclen i reutilitzen tot
tipus de materials que es traben ais contenidors, han recuperat la masia abandonada realitzant
obres que están avalades amb el segell del collegi d'Arquitectes a través del vist-i-plau que ni ha
realitzat Arquitectes Sense Fronteres. En suma, Can Masdeu s'ha convertit amb la seva activitat
quotidiana d'autogestió i activitats fetes per i des de moviments socials, en un espai de
referencia.

Per aixó quan a fináis de marg arriba l'ordre de desallotjament, es mobilitzará a gran part del
teixit associatiu que s'ha anat formant en els darrers dos anys, des de gent de la XCADE, I'MRG,
de centres socials okupats, associacions del barrí i del distrícte, a mes del teixit associatiu que
s'ha anat consolidant arrel de la última Campanya Contra l'Europa del Capital ¡ la Guerra. La
bona predisposició deis mitjans de comunicado després de la Campanya, grades al treball de
sensibilizado que s'ha fet des de la comissió de premsa i des del grup Comunicacció, fará que
fins i tot a la televisió autonómica TV3 faci un mini-reportatge sobre 'la vida deis okupes a una
masia de Collserola'.

Des de els moviments socials també serán continúes les mostres de suport. Una de les
assemblees fináis de valorado de la Campanya Contra l'Europa del Capital es fará a Can
Masdeu a fináis del mes de mar? i també altres trobades i activitats com la Trabada de
moviments de l'abril. El fet que la trabada se celebri pocs dies abans i que també durant aquells
dies se celebri a Barcelona la reunió del consell internacional del FSM, ajudará a que la xarxa de
suport al desallotjament sigui molt mes forta i amb la participado de mes persones.

El dimarts 30 d'abrii a les 9h del matí els antidisturbis de la Policía Nacional entraran a la masia
amb l'ordre de desallotjar els okupes i es quedaran allí, en un setge que durará gairebé tres dies
amb els habitants de la casa penjant de la fac, ana, sense menjar i sense rebre atenció médica.

Can Masdeu es convertirá en un éxit per la lluita contra l'especulació i en una mostra exemplar
de desobediencia civil. Ha estat una resistencia preparada en tots els sentits: la utilització de
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táctiques de desobediencia pacífica, la xarxa de suport veínal i social, la relació amb els mitjans
de comunicació... I aquest treball previ té els seus resultats quan arriba el desallotjament. Amb
Tambada deis antidisturbis, quinze deis gairebé trenta habitants de la casa es penjaran a la
fagana i al terrat de la masía amb cordes, taulons i altres materials, improvisant unes mínimes
estructures de suport que els permetin resistir el máxim d'hores possible i impedir a la policía ser
desallotjats amb facílitat. La resta deis okupes hauran de fugir per la muntanya de Collserola fins
arribar a un lloc segur.

Des del primer moment en que arriba l'avís de desallotjament, s'aconsegueix avisar amb molta
rapidesa a la premsa, i la majoria deis mitjans de comunicado es presenten a la masia pocs
minuts després que arribi la policía. També arriben la regidora de Drets Civils de l'Ajuntament de
Barcelona, Roser Veciana, l'ex-presidenta de la Federado Catalana de ONGD's, Gabriela Serra i
el president de la Federado d'Associacions de veins de Barcelona, Manel Andreu. Durant els
tres dies que durará el setge arribaran a la masia nombrosos representants d'entitats que faran
pressió per solidaritzar-se amb la gent de la casa.

Des de del teixit de moviments socials de Barcelona també hi ha mostres de suport durant els
tres dies que dura el setge, des d'accions a diferents Ibes de la ciutat, fins a una acampada al
costat de la masia. Diferents diaris, televisions i radios van teñir corresponsal durant els tres
dies. Un tractament informatiu forga favorable ais okupes que contrastava a la manera com se
solen tractar els desallotjaments de cases okupades. Fins i tot al diari La Vanguardia sortia un
article comparant el setge policial que vivien els okupes amb el setge que aquells dies també
estaven vivint els palestins a la ciutat de Ramallah a palestina per part de l'exercit israeliá142. El
cas del desallotjament també será recollit en el llibre del periodista Antoni Batista sobre els
okupes (Batista, A.: 2002).

Des del jutjat s'ha obligat ais bombers a col-laborar amb la policía per despenjar els okupes, pero
aquests s'han negat a intervenir al-legant que les persones que están penjades de la fagana
están realitzant una acció directa no-violenta i que despenjar-les a la torga seria acabar amb
l'acte de protesta que duen a terme. Amb la negativa deis bombers, el jutge no pot mes que
mantenir a les unitats antidisturbis de guardia. A mida que les hores van passant, les mostres de
cansament es fan evidents i algunes i alguns han de ser despenjats per deshidratado i desmai,
donat que el jutge no ha permés que se'ls hi doni menjar ni atenció médica. L'atenció médica no
arriba fins el tercer día quan ja han passat mes de 48 hores. Encara que l'estratégia del jutge i
['administrado es aconseguir el desgast físic i psíquic del okupes, aquests es mantenen ferms en
les seves posició de que no se n'aniran mentre que radministració no garanteixi un ús social per
una masia que ha estat mes de 50 anys abandonada.

No és fins el dijous 2 de maig que es comencen a sentir les primeres declaracions de
l'administració, Xavier Casas, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i també president de
la Fundado de l'Hospital de Sant Pau (propietaria de la masia), anuncia que la masia es vendrá
a un operador privat per que fací un equipament sociosanitari i una residencia d'estudiants que
gestionará el Col-legi de Metges i que la massa forestal s'aprofitará per crear un nou accés al
Pare de Collserola. Des del jutjat no es cedeix en la postura i ¡'alcalde Joan Clos s'ofereix com a
mediador entre el jutjat i els okupes. L'Ajuntament és, juntament amb la Generalitat i
l'Arquebisbat, un deis tres organismes de la MÍA (Molt IHustre Administració), institució que
gestiona la Fundado Hospital de Sant Pau, i per tant és part implicada en el conflicte. Finalment
la pressió popular, juntament amb l'actitud del fiscal Mena que insta al jutge d'instrucció per a

142 Veure Tarticle de Manuel Trallero, "Ramallah en Collserola", publicat a La Vanguardia el 2 de maig
de 2002, a la secció Vivir en Barcelona.
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que arxivi el cas, fan que el jutge declari el dret a la vida per sobre del dret a la propietat i ordena
que s'aturi el desallotjament.

Aquella mateixa nit es fa una festa a Can Masdeu i el dissabte següent es fa la manifestado al
districte de Nou Barris que ja estava programada per evitar el desallotjament.

La resposta popular ha estat molt important per evitar el desallotjament i les mobilitzacions
durant aquests tres dies han servit per a enfortir una mica mes el teixit associatiu de la ciutat. Tot
i que també s'han tornat a veure les diferencies dins del món okupa a l'hora d'enfrontar un
desallotjament. Els dies següents al desallotjament s'obre un debat entre els que aposten per
mitjans de resistencia activa pacífica i els que defensen altres postures de resistencia activa. Es
important recordar que molta de la gent de Can Masdeu provenia de la masia okupada a Sant
Cugat, Torreblanca, i que allí ja van posar en práctica estratégies per resistir desallotjaments,
com pujar a la teulada. També hi ha precedents recents de resistencia activa no-violenta utilitzant
recursos imaginatius, amb la Mala Herba de Sants, i en els intents de desallotjament del Palomar
a Sant Andreu. Es podría dir que també influeix la participació d'algunes d'aquestes persones en
les accions directes no-violentes que es van desenvolupar a les diferents ctmeres
'antiglobalització, tant la del Banc Mundial al juny, com la última del marc.

La consolidació de xarxes i creado de nou teixit associatiu també s'ha pogut veure en la formado
de la Plataforma Ciutadana en defensa de la Valí de Sant Genis, formada per entitats veínals de
Nou Barris i Horta-Guinardó, col-lectius ecologistes i la gent de Can Masdeu mateix. Aquesta
Plataforma s'intentará reunir amb la MÍA per parlar sobre els futurs projectes per a la masia i
aquesta zona del Pare i continuará les mobilitzacions en els següents mesos.

Els projectes de construcció sobre la masia i el pare de Collserola, han servit per obtenir
informado sobre els interessos de les administracions, alguns polítics i empreses privades, al
voltant de la masia. Un espai que havia de ser destinat a ús públie, s'ha convertit, mitjancant
diverses operacions especulatives on han estat implicades empreses i polítics de la Generalitat i
de i'Ajuntament; en un espai per a construir una residencia privada gestionada peí Col-legi de
Metges. S'ha restringit dones l'ús social d'un equipament.

L'intent de desallotjament de Can Masdeu, ha obert debats i ha generat noves sinérgíes en els
espais de mobilització social. Pero també s'observa, que el clima d'entesa que semblaven
mostrar les administracions i els polítics després de la cimera del Consell Europeu al marc cap
ais moviments socials, era bastant fals o, en tot cas, conjuntural.

5.1.3. Trobada de moviments socials a Can Masdeu

L'activitat de la masia durant tots aquests mesos és molt elevada. Un exemple d'aixó son les
'Jornades de reflexió i treball conjunt deis moviments socials1, que es realitzen entre ei 26 i 28
d'abril del 2002. Aquesta trabada es planteja com un moment ¿'avaluado de la xarxa crítica a
Catalunya i de repás deis recursos que hi ha després de l'éxit de la mobilització del marc. Surt a
iniciativa d'algunes persones de la XCADE de Barcelona i de I'MRG per la necessitat de trabar
un espai de reflexió i treball a l'entorn del context que envolta els moviments socials després de
Genova i deis atemptats de l'11 de setembre. També per parlar sobre el treball local, la
coordinació entre col-lectius, el traspás d'informació i d'eines i recursos. A les Jornades, es
traben grups que treballen la Contrainformació (nodo50, Comunicacció, Altaveu, Indymedia),
experiéncies de participado, grups que fan investigado sobre moviments socials i temes
relacionáis amb globalització (gent de I'UAB, i de l'Observatori de les Transnacionals) , grups
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com Las Agencias o la campanya YO MANGO (que experimenten formes de guerrilla de la
comunicado), grups que donen suport informátic (Pangea, Sindominio), radios lliures, grups de
coordinado internacional {glocal, mrgintemacional, xarxa AGP,), grups d'acció directa (caca-
lobbies, desobedients). Precisament per a facilitar aquest traspás de coneixement surt la
proposta de confeccionar una 'guia de recursos', per intentar fer un recull deis diferents grups i
col-lectius que treballen des de fa temps o s'han format fa poc arrel de les Campanyes.

Tot i que l'objectiu de les Jomades era reunir el máxim de grups de diferents ámbits per
intercanviar informado, experiéncies, potser no és va fer la difusió necessária, i Passisténcia no
va ser tan nombrosa com s'havia previst. Malgrat tot, les jomades van servir per donar a conéixer
i difondre nous projectes i iniciatives com la Consulta Social Europea o la iniciativa de 'YO
MANGO1 impulsada per la gent de Las Agencias. Destacar que la campanya 'YO MANGO1 és
una experiencia de guerrilla de la comunicació que, seguint la filosofía de 'Dinero Gratis' de la
Campanya contra el BM, fa una crítica directa i mediática, mitjancant accions en alguns centres
comerciáis per denunciar la societat de consum.

En la trabada també es proposa crear un espai de coordinació de diferents grups locáis del
territori cátala. Alguns d'aquests son grups locáis d'ATTAC, o d'ateneus o d'altres que ja es van
formar durant la campanya del Banc Mundial a Barcelona. Exemples d'aquests tipus de grups
son la Plataforma Antiglobalització de Ciutat Vella, el grup local de Gracia, l'ateneu Candela de
Terrassa, o el grup local del MRG-Abrera. La trabada de Can Masdeu serveix, finalment, per a
parlar del paper d'alguns col-lectius i xarxes com I'MRG davant la celebrado del consell
internacional del FSM a Barcelona.

5.2 La reunió a Barcelona del consell internacional del Fórum Social Mundial

Coincideix que durant aquells últims dies de marc es reunirá a Barcelona el Consell Internacional
(Cl) del FSM. Si recordem com funciona el FSM, hi ha un comité promotor/organitzador a Brasil
que está format per organitzacions polítiques, sindicáis, moviments de base de Brasil com I'MST,
i federacions de entitats i ONG's de defensa deis Drets Humans i per la Pau i altres col-lectius i
organitzacions com ATTAC-Brasil. A mes del comité promotor existeix el consell internacional.
Mentre el comité organitzador/promotor s'encarregaria mes d'impulsar el FSM a Brasil, el consell
internacional funciona com una mena de coordinadora a nivell internacional deis diferents
col-lectius, i moviments.

Aquesta reunió és especialment ¡mportant perqué s'está debatent la funció de control que ha de
teñir el consell Internacional sobre la multitud de fórums que están sortint a nivell mundial. Se
suposa que la creació de fórums ha de servir per intemacionalitzar i donar a conéixer el discurs
del FSM, pero es tem que els Fórums que es creín imitant al FSM intentant aprofitar el prestigi
d'aquest pero sense respectar la Carta de Principis del FSM. Recordem que la Carta de Principis
diu explícitament que no poden participaren el Fórum representacions partidáries, ni militars.

Fins ara, els criteris sobre com s'havia de fer el FSM i els altres fórums els prenia el comité
organitzador de Brasil i el Cl tenia un paper mes técnic, pero davant deis esdeveniments com els
atacs d'EEUU a Afganistán o l'ocupació de Palestina, alguns membres del Cl (ATTAC,
moviments italians) es plantegen sino valdría la pena que el FSM tingues una mena d'órgan que
pogués 'representar' la veu deis moviments socials a nivell internacional i proposen que sigui el
Cl. Ara bé, el problema és que el Cl no está plantejat per ser un órgan represéntate, com
defensen el sector mes clássic d'ATTAC (Cassen) i alguns membre de la CES. Les critiques a
aquesta postura venen d'una banda deis brasilera del comité organitzador, que veuen que
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d'aquesta manera están perdent poder de decisió, i per l'altra deis nous moviments socials
(apareguts després de Seattle) que veuen en aquest Cl Yepresentatiu' una mena de comités
centráis, a on no hi apareixen prou representáis els moviments populars del sud, ni joves, ni la
nova cultura política mes "posmoderna"143.

S'obre un debat dones sobre la composició del propi Cl. Si fins ara el Cl, ha estat una mena
d'espai de trobada i coordinado, en aquesta reunió es planteja si s'ha d'obrir encara mes el Cl.
Tot i que ja hi participen membres de Via Campesina, de la Marxa Mundial de les Dones,
col-lectius i coordinadores de moviments indígenes. En el procés de preparado del FSM i trobem
a mes altres col-lectius, moviments i organitzacions (de tradició socialista majoritáriament) i altres
própiament 'antiglobalització' com Focus on the Global South, ATTAC, Friends of the Earth,
CONAIE (confederació de moviments ¡ndígenes d'Equador). De Catalunya, participen en el
procés de construcció del FSM, el Fons Cátala de Cooperació, la Federado de Cooperatives de
Catalunya/Xarxa Europea de Socioeconomia Solidaria, i Desenvolupament Comunitari.

La reunió del consell internacional del FSM serveix per a concretar les línies de treball de la
tercera edició del FSM (que es tornará a celebrar a Porto Alegre al gener del 2003) i per avanzar
en la concreció deis dos importants propers fórums: el Fórum Social Europeu, un fórum regional
a nivell europeu al novembre a Florencia, i la confirmado de la celebrado a Barcelona del Fórum
Social Mediterrani, com un espai de trobada entre els moviments socials de les dues bandes del
mediterrani, i que s'impuisa des de Catalunya. Sobre el Fórum Social Barcelona no hi ha debat
perqué d'entrada Ja no compleix un deis principis básics de la carta del FSM (que no pot estar
format per partits polítics).

La rao per la que aquesta reunió s'ha celebrat a Barcelona és que hi ha organitzacions de
Catalunya que teñen relació amb alguns deis grups promotors del FSM, com el Fons Cátala de
Cooperació. El fet que la reunió es celebri concretament al districte de Nou Barris prop de la
masia de Can Masdeu ajudará a ampliar la xarxa de suport per aturar el desallotjament.
Representants de moviments com ATTAC o de la Marxa Mundial de les dones i de moviments
indígenes, van donar suport ais okupes durant els dies que dura el setge.

La reunió del Cl del FSM també és important per ais moviments socials a Catalunya perqué obre
un debat sobre la conveniencia de la participado en espais com el del Fórum Social Mundial.
Des de alguns sectors es considera que el FSM és un espai massa 'copat' per propostes
'reformistes1.1 el fet que el Cl convidi a xarxes i moviments de Catalunya com f'MRG, ¡a XCADE,
ONG's i altres col-lectius a participar en la reunió obre importants debats en aigunes. En I'MRG
aquesta invitado sorpren perqué no s'entén que sel convidi en qualitat de membre del consell
internacional. L'argument és que lo 'lógic', seria que s'hagués convidat a I'AGP que és la xarxa
de collectius a nivell internacional i no al MRG, que només és una 'xarxa. La conveniencia de
que I'MRG participi o no en el consell internacional del FSM, i sobretot qui participa, genera
tensions internes. Finalment es decideix que s'hi vagi com a convidat, pero no com a membre i
que es manífesti l'opinió crítica.

143 La reproducció deis debats que hi va haver durant la reunió del Consell Internacional, ha estat possible
grácies a les notes preses per Jeff Juris.
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5.3. Les mobilitzacions contra les cimeres de la presidencia de la Unió Europea a l'Estat
Espanvol i la Vaga General.

L'activitat del moviment antiglobalització de l'estat espanyol durant els mesos que dura la
presidencia espanyola de la Unió Europea, de gener a juny del 2002, es forca activa. Les
diferents cimeres que es duen a terme de febrer al juny servirán per mobilitzar i fer arribar el
discurs a mes gent, i a nivel! local, donaran a conéixer col-lectius entre si, o consolidar algunes
xarxes que ja existien. De totes maneres, no s'amplia molt mes el moviment ni tampoc es crea
un gran moviment a nivell estatal.

En cada ciutat es constituirá una coordinadora o plataforma local que agrupará els col-lectius
locáis a mes deis que hi vagin a realitzar alguna acció o activitat durant els dies de la cimera. La
logística será assumida pels col-lectius locáis, en algunes ciutats amb mes col-laboració de la
xarxa institucionals, en d'altres no, pero sempre envoltades de grans mesures de seguretat.
Aquest desplegament i control de les fronteras es veurá sobretot al juny a Sevilla. En totes es
repetirá bastant resquema "clássic" de contracimera, de fer unes jornades informatives i
divulgatives on s'explicaran les alternatives que plantegen els moviments i mobilitzacions carrer.

Les contracimeres on hi haurá mes participació de gent, tant de l'estat com de l'estranger i que
tindran mes ressó mediátic serán la de Barcelona al marc, i la clausura de la presidencia al juny
a Sevilla, precedida de la vaga general. De fet ambdues havien estat incloses en el calendan
deis moviments socials a nivell internacional que es va confeccionar al gener del 2001 a la
segona edició del Fórum Social Mundial a Porto Alegre. Aixó vol dir que la seva celebració tindrá
mes transcendencia i expectació exterior. L'experiéncia de l'organització d'accions
descentralitzades de Barcelona, enlloc d'entrar a la 'zona vermella1 (o zona restringida1 com a
Genova) ha mostrat altres maneres de plantejar una contracimera i marcará una mica la línia de
la resta de cimeres de Testal

Seria interessant poder descriure en detall l'organització de les diferents cimeres, pero com que
en aquest estudi estem analitzant el paper del moviment antiglobalització a Catalunya, ens
centrarem especialment en les cimeres on la participació de gent de Catalunya ha estat mes
activa, que és principalment Sevilla, i en menor grau, a Mallorca, Valencia i Madrid.

Recordem que des de que comenca la Campanya Contra l'Europa del Capital i la Guerra a fináis
del 2001, es van fent assemblees a nivell estatal per coordinar algunes línies d'acció. La primera
se celebra a Madrid el 8 i 9 de setembre de 2001; la següent a Saragossa el 24 i 25 de
novembre 2001, i que obrirá un debat en els col-lectius i grups que han participat sobre la
necessitat o no de les estructures. En aquesta assemblea també es comencen a veure les
primeres diferencies respecte a l'organització de la cimera de Valencia. I finalment l'assemblea
de Marinaleda a Sevilla el 2 i 3 de febrer, que serveix sobretot per definir les línies d'acció de
cara a la cimera de Sevilla al juny i a on es fa una crida per sumar-se a les mobílitzacions. Des
de l'assemblea estatal a Marinaleda s'assumeix la constítució del Fórum Social Transatlántic com
l'espai unitari des del que es prepara la contracimera anomenada "La Cumbre de los Pueblos", a
Madrid, el mes de maig. La Campanya de Barcelona es coordina amb l'assemblea estatal, pera
la de Mallorca s'organitza sense participar en aquest espai.

5.3.1. Saragossa, Cimera de ministres de defensa.

La següent contracimera després de Barcelona és la de Saragossa el 22 i 23 de marc. L'objectiu
de la contracimera és denunciar la política exterior i de defensa europea. Els diferents col-lectius
i persones que s'han trobat per mostrar el rebuig contra la cimera, s'agrupen com a 'Fórum
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Saragossa 2002'. Es faran des de tallers fins a accions al carrer per mostrar el rebuig a la reunió
de ministres i denunciar els acords que es volen prendre a la cimera, en concret sobre la PESC
(Política europea de exterior i seguretat comú).

Des del 18 de marc es fan tallers sobre desobediencia civil, cultura de la pau, lluita contra la
despesa militar, mitjans alternatius de comunicació. Els objectius son popularitzar el concepte de
defensa no-violenta, denunciar la complicitat de la UE i l'Estat espanyol amb el militarisme: el
corriere, d'armes, la despesa militar i la criminalització deis moviments socials. També es volen
proposar a la ciutadania alternatives d'acció al voltant de la desobediencia civil (campanya
d'Objecció Fiscal, promoure la deserció, boicots) i l'educació per a la pau. En definitiva, es vol
incloure l'antimilitarisme dintre del moviment contra la globalització i promoure debats al voltant
de la violencia/ no-violéncia,.

En la preparació de la contracimera han participat diversos grups i coMectius de Saragossa entre
ells: MOC (Moviment d'Objecció de Consciéncia), I'MRG-Saragossa, MRG-Huesca, ATTAC,
Assemblea d'estudiants, comités de solidaritat, Ecologistas en Acción, Espacio Alternativo,
Plataforma de Solidaritat amb Chiapas i Payasos sin Fronteras. Els mes destacáis son gent que
prové i encara participa del moviment antimilitarista de Saragossa, concretament del MOC, i del
I'MRG-Saragossa (format en gran part per gent que provenia del MOC). L'MRG- Saragossa es
va crear, com molts altres grups arreu de l'estat espanyol, arrel de la cimera de Praga. Algunes
persones del MRG-Saragossa van participar activament en el grup d'acció directa no-violenta
deis Invisibles' en la Campanya contra el Banc Mundial a Barcelona, i també com a grup
d'afinitat en la marxa rosa durant les accions descentralitzades de la cimera del G-8 a Genova al
juliol del 2001 on van ser detinguts. Per la part catalana, cal destacar la participado de
l'Assemblea Antimilitarista de Catalunya i de la campanya contra la investigació militar.

A la contracimera de Saragossa, encara que la participado no va ser molt nombrosa, qualitat
deis debats i les accions al carrer va ser molt elevada. També es va editar un diari d'igual format
al que ja es va treure al carrer a la cimera de Barcelona al marc., on s'anunciaven els debats,
accions i ni havia articles de fons i divulgatius.

5.3.2. Mobilitzacions a Oviedo contra 1'EcoFin

A Oviedo, Astúries, se celebrará el 13 i 14 d'abril una contracimera per donar resposta a la
reunió informal de ministres d'Economia i Finances, ECOFIN. Tot i les accions de protesta que
s'organitzen per motiu d'aquesta reunió ministres, la contracimera no tindrá la transcendencia
d'una gran cimera. Es fa divulgació per les Distes de distribució, pero no s'organitzen autocars
des de Barcelona.

Per mostrar el seu rebuig, diferents coMectius i grups d'Astúries, han organitzat una contracimera
amb tallers i accions al carrer. El mes destacat és la manifestado que es fa pels carrers
d'Oviedo. En la organització de la contracimera han participat grups que treballen al voltant de
temátiques 'antiglobalització'. En la manifestació també hi participen diversitat de grups i
coMectius de base, a mes de persones a títol individual que es mobilitzen per mostrar el seu
rebuig a l'Europa del Capital. Es poden veure totes les tendéncies: anarquistes, comunistes,
sindicalistes, ONG's, etc. Tot i no ser una cimera amb gran transcendencia, la manifestació té
cert ressó i l'assisténcia és ¡mportant.
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5.3.3. Valencia contra el Projecte Euromediterrani

Del 22 a! 23 d'abril se celebrará a Valencia la cimera sobre el Projecte Euromediterrani. Es tracta
d'un projecte per desenvolupar possibles coHaboracions entre Europa i els paisos del nord
d'África principalment sobre temes económics, pero també per parlar de temes culturáis i socials.

Per denunciar els interessos económics i de perpetuació de les polítiques de dependencia
económica del nord cap al Sud que es pretenen aplicar amb aquest projecte Euromediterrani, del
20 al 21 d'abril, des de la xarxa de moviments socials s'organitzaran jornades, conferencies i una
gran manifestació. Les activitats que mes destacaran serán el seminan Internacional sobre el
Projecte Euromediterrani i la manifestació.

La coordinadora de moviments que promovía la contracimera agrupava en un primer moment,
des del MRG-Valéncia - un grup molt actiu i conegut entre d'altres per accions com la de fer 'pa
amb tomáquef davant del Me Donald's- alguns sindicats, ONG's, Revolta (organització hereva
del MC a Valencia) i altra gent propera a Esquerra Unida del País Valencia (EU-PV), sindicats
(CC.OO, UGT), a mes d'altres grups i col-lectius de base del país Valencia. Sembla ser que,
inicialment aquesta coordinadora de col-lectius que estava organitzant les mobilitzacions va rebre
una invitació i subvencions per part deis organitzadors de la cimera ministres de la UE, per
agrupar tot el sector associatiu i deis moviments en una mena de Fórum Civil. Aquesta invitació
va aixecar forta polémica entre col-lectius, moviments, partits i sindicats.

Les primeres assemblees havien agrupat molts col-lectius de base a partir de la convocatoria del
MRG, pero quan es va veure que a les assemblees hi havia gent d'algunes ONG's i propera a
partits polítics que acceptava crear aquest 'Fórum Civil1 financat amb fons de la Unió Europea;
molts d'aquests col-lectius de base i altres organítzacions van deixar d'anar a les assemblees. Es
van allunyar de l'espai unitari acusant ais partidaris del 'Fórum Civil' d'haver perdut el sentit crític
amb el que es feien les mobilitzacions.

Finalment aquest espai unitari es va trencar i es van crear dos espais diferenciáis: el del 'Fórum
Civil1 format per partits (EU-PV), sindicats (CC.OO, UGT) i gent del MRG-Valéncia ¡ l'altre espai
format per Revolta, alguna geni propera a EU-PV i el Comité de Solidaritat amb la Causa Árab
(CSCA). Aquest segon espai va organitzar el Seminari Internacional sobre el Projecte
Euromediterrani. El 'Fórum Civil' es va celebrar durant !a setmana anterior a la cimera i el
Seminari el cap de setmana 20 i 21, pero en espais separats. Per entendre perqué I'MRG-
Valéncia va participar finalment en el 'Fórum Civil', s'ha de teñir en compte que gent d'aquest
col-lectiu és molt propera a EU-PV.

Amb el Seminari Internacional es volia fer un análisi crític del projecte Euromediterrani i portar a
persones del grups antiglobalització deis paisos árabs. Aquests grups 'antiglobalització' allí son
coneguts com a grups 'antinormalització' per prendre postura contra les polítiques de
'normalització' que Israel pretén imposar a la resta de paisos (Jordania, Iraq, Liban, Algéria,
Palestina). Els col-lectius antinormalització están formats principalment per membres de col-legis
professionals (metges, advocadesses), els pocs que teñen la informado, formado i recursos per
poder mobilitzar-se. Un perfil ben diferent ais deis grups antiglobalització a casa nostra, pero que
s'entén si es té present que en la majoria d'aquests paisos está prohibida l'associació política i
els sindicats o no existeixen o teñen molt poca forca. La participado de persones d'aquest
col-lectius s'esperava com un intercanvi de visions molt important, degut a la falta d'informació
que hi ha hagut sempre sobre la realitat deis paisos árabs. I mes encara a partir del context post
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"11 de Setembre', la permanent guerra de baixa íntensitat contra Iraq i deis reiterats atacs
d'lsrael a Palestina.

Alguns d'aquests contactes amb aquests grups antinormalització es fan durant el viatge del
CSCA, mes persones de diferents col-lectius, i de III, durant el gener del 2002 a Jordania. El
Comité de Solidaritat amb la Causa Árab (CSCA) és una coordinadora de l'estat espanyol que
des de fa deu anys dona suport ais paisos árabs, sobretot Palestina i ara Iraq. Les Jornades van
ser molt participatives, i un éxit d'assisténcia, especialment la sessió inaugural feta per l'ex-
primer ministre d'Algéria. Durant tres dies es van estar fent tallers i xerrades d'intercanvi
d'experiéncies entre grups antiglobalització de l'estat Espanyol i grups antinormalització de
Jordania, Turquía, Marroc, Algéria, Egipte, Palestina.

La manifestació del dissabte 21 d'abrií está emmarcada dins de la Campanya Contra l'Europa
de! Capital i la Guerra. Un deis éxits de la manifestació és que hi participaran multitud de grups i
col-lectius locáis de les zones de l'Horta i la Punta, i nombrosos camperols i grups i entitats
ecologistes. La zona de la Punta al sud de Valencia, és la zona on es traben la majoria d'hortes i
tots aquests col-lectius protesten perqué el govern está desallotjant el terrenys de cultiu perqué
és una de les zones per on ha de passar carreteres i les vies del TGV (tren de gran velocitat).
Aquests grups, mes altres col-lectius en defensa de la térra, la Mengua ¡ la cultura, van
participar amb música durant tota la manifestació i van contribuir a relaxar l'ambient que s'havia
anat creant els dies prévies a la manifestació. Tot i el clima distes i sense cap incident en que es
va celebrar la manifestació, durant tot el recorregut pels carrers de la ciutat va haver un cordó de
seguretat d'antidisturbis envoltant a la gent. L'éxit de la manifestació va sorprendre ais propis
convocants, ni les mes bones prediccions esperaven la participado d'unes 50.000 persones. I un
altre signe de l'éxit fou que hi hagués gent al carrer mirant com passava la manifestació. Peí que
deien els convocants, un gest no gens habitual en la resta de manifestacions polítiques a
Valencia, signe de que aquesta generava expectació i que hi havia certa simpatía per part de la
població.

Durant la manifestació també hi havia important presencia de col-lectius de l'esquerra
independentista. La presencia de catalans va ser sobretot de col-lectius i grups independentistes,
alguns ecologistes i altres petits col-lectius. La gent de Catalunya que va anar a Valencia, va
venir peí seu compte o amb alguns deis autocars organitzats per grups i organitzacions polítiques
de l'esquerra independentistes com Endavant, Maulets, i CEPC ( Coordinadora d'estudiants del
Paisos Catalans) La presencia de nombrosos grups independentistes catalans i nacionalistes
d'esquerra valencians responia també a la coincidencia en les dates amb la Diada Nacional que
se celebra a Valencia el 25 abril.

Durant les jornades i la manifestació també es va denunciar el projecte del Ministeri de Defensa
Espanyol de crear una base de la OTAN a la localitat valenciana de Bétera. Hi ha una
coordinadora formada per grups de veíns, antimilitanstes locáis i de tot l'estat i altres grups, per
intentar aturar la creació d'una nova base de I'OTAN. La mobilització contra la base de Bétera
s'está duent a terme des de fa mesos. A fináis de l'any 2002, pero, el govern espanyol anunciará
que la OTAN havia aprovat la creació de la base a Bétera, encara que les mobilitzacions
continúen...

El balanc de la contracimera és que s'han fet contactes amb moviments deis paisos árabs. I
s'han tornat a fer paleses les diferencies entre alguns deis sectors mes institucionals dins del
moviment, aigunes ONG's i part de sectors afins a EU-PV i I' MRG-Valéncia.
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5.3.4. Pamplona, la cimera de l'energia

Tot just després de la cimera de Valencia, se celebra a Pamplona el seminan ministerial
d'energia, el 26, 27 i 28 d'abril. Des de fa alguns mesos s'estan preparan! mobilitzacions des de
col-lectius i moviments locáis. Alguns deis organitzadors de les mobilitzacions i accions son
l'equivalent del MRG al País Base i Navarra, Hemen Eta Munduan, i l'organització Zutik. També
hi participen col-lectius d'estudiants. Algunes de les activitats que estaven programades a la
Universitat han de ser interrompudes per la presencia policial dins algunes facultats, que
impedirá que es puguin fer algunes activitats i que realitzará detencions.

Malgrat aquests incidents, la resta d'activitats de la contracimera es poden celebrar i el batane
que es fa és positiu, tot i que aquesta cimera no és de les que té gran transcendencia, i tampoc
una presencia massiva de persones de la resta de l'estat.

5.3.5. Madrid: Fórum Social Transatlántic (FST) contra la cimera de caps d'Estat
d'Americá Llatina

El 18 i 19 de maig se celebrará a Madrid la cimera de governs de la UE i caps d'estat d'América
Llatina i el Carib, al mateix temps que la cimera paral-lela UE-Mercosur. És una de les cimeres
importants dins el calendan de la presidencia, pero probablement degut a la acumulació de
cimeres i contracimeres i que la Campanya Contra l'Europa del Capital i la Guerra ha decidit
centrar el gruix deis esforcos a Sevilla al juny; les mobilitzacions a Madrid no son tant
multitudináries com es pensava en un primer moment.

Per donar resposta a la cimera de caps d'estat d'América Llatina a Madrid, diversos moviments
socials, pero sobretot algunes corrents politiques de l'esquerra d1 IU (Espacio Alternativo i
Rojos), s'agrupen sota el nom de Fórum Social Transatlántic i organitzen 'la Cumbre de los
Pueblos'. La Cumbre de los Pueblos' vol ser una trobada de moviments socials entorn les
politiques de la Unió Europa cap a América Llatina. Una trobada per parlar sobre les
conseqüéncies nefastes de la privatització del sector públie, el paper del capital europeu i
espanyol que s'apropia de les empreses i riqueses d'aquest continent, contra el Pía Colombia,
les lluites contra el ALCA (Tractat de Lliure Corriere de les Amériques).

També participen en el FST , la CGT-Madríd, Ecologistas en Acción, Derechos para tod@.s. la
Red Universitaria de Apoyo (RÚA), la Plataforma 'Paremos la Guerra' i nombrosos col-lectius de
solidaritat amb pobles d'América Llatina i el Carib, gent de la RCADE, col-lectius de suport a
¡mmigrants, mitjans contrainformatius.... La participado d'altres sectors mes autónoms del
moviments com és el cas del MRG-Madird o del col-lectius com els invisibles és escassa. Tot i
que participen en alguna activitat i signen el manifest, la participado de centres socials okupats
com.El Laboratorio, o projectes com la Universidad Nómada o el Laboratorio de Desobediencia,
no teñen un paper actiu dins el Fórum Social Transatlántic.

De Catalunya hi ha forga implicació del sector de la corrent 'rojos-roges' (que pertany a EuiA), i
de l'Assemblea de Trebaüadors contra la Globalització (on hi ha afiliáis del sector crític de
CCOO, de la IAC i de CGT). Des d'aquest sector es fan reunions preparatóries i informatives per
al Fórum Social Transatlántic, també s'organitzen autocars per anar a Madrid, per participar
principalment en la manifestado del dia 19. Pero a Madrid hi ha poca gent organitzant les
mobilitzacions, un indicador d'aixó és que fins pocs dies abans de la cimera no és coneix el
programa del diferents actes i tallers, i per tant no es pot fer gaire difusió deis actes. Aixó fa que
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la participació de gent de la resta de l'Estat no siguí gaire massiva. Tampoc no es fa gaire difusió
des deis mitjans de comunicado fins pocs dies abans.

Els tallers i Jornades es realitzen en les espais que han cedit la universitats des de uns dies
abans. En els tallers que es parla sobre privatitzacions d'empreses publiques nacionals
d'Argentina o Xile per part d'empreses privades espanyoles com Telefónica o Endesa amb el
perjudici que aixó ha tingut per la població d'aquests paisos. Sobre l'apropiació per part de bañes
espanyols de xarxes financeres claus a Argentina, Brasil o Xile. De la situado de crisi que es viu
a Argentina, i la responsabilitat que hi té el govern espanyol juntament amb I'FMI i EEUU, i la
complicitat sobre les conseqüéncies que pugui teñir el Pía Colombia.

A mes de les Jomades, es fan accions al carrer durant tot el dissabte 18 de maig i una manca
cap al lloc de la cimera de caps d'estat. Per la nit hi haurá concerts. Aqüestes activitats estaran
dinamitzades per col-lectius d'estudiants. Les activitats i la logística s'ha vingut preparant en
comissions de treball descentralitzades, també des de alguns mesos abans, pero sense gaire
participació. Finalment la manifestació que se celebrara el diumenge 19 peí centre de la ciutat
será for?a gran, amb unes 100.000 persones.

Després de la contracimera de Madrid amb la celebrado del Fórum Social Transatlántic, la
propera gran contracimera esperada será per protestar contra la cimera de Ministres de Medi
Ambient europeu a Mallorca a fináis de maig.

5.3.6. Mallorca: 'Un altre medi ambient és possible'

Es tracta d'un seminari informal de ministres de Medi-Ambient durant els dies 24, 25, 26 de maig.
Convidats peí seu homóleg espanyol, Jaume Matas, se celebrará a Mallorca una reunió 'informal'
i no es prendran decisions vinculants.

Tot i ser una reunió informal, la cimera serveix per a mobilitzar un fort teixit social contra
['arribada deis ministres i fer sentir totes les reivindicacions que hi ha sobre temes d'ecologia i
sostenibiltiat. L'organitzacíó de la contracimera es comenca a preparar des de mesos abans pels
principáis coMectius del teixit social de les illes, agrupats en la 'Plataforma per la Democracia i la
Globalització Social1. La Plataforma está formada principalment per persones del grup ecologista
GOB (Grup Ornitológic Balear), CGT, ATTAC, partits polítics com EU-IB (Esquerra Unida de les
liles Balears), El Verds, PSM (Partit deis Socialistes de Mallorca), sindicats com la intersindical
STEI, ONG's com PROSUD, Metges del Món, Metges Sense Fronteras, coMectius nacionalistes,
d'estudiants CEPC (CoMectiu d'Estudiants del Paisos Catalans) i altrés col-lectius, fins a 55.144

Aquesta Plataforma aglutina prácticament tot el teixit social que es mou a les illes. Es va crear a
fináis del 2001 recollint Tesperit' de Porto Alegre arre! del viatge de una delegació mallorquina al
primer FSM. Aquest primer grup s'ajunta amb altres plataformes i coordinadores que havien
treballat contra la guerra i que s'havien mobilitzat per temes d'immigració i així es forma la
'Plataforma per la Democracia i la Globalització Social'. Aquest será l'espai que aglutinará ais
col-lectius que es mobilitzaran entom temátiques 'antigobalització' a Mallorca, i des de on es
coordinaran des de accions contra la Guerra d'Afganistan fins les diferents accions contra la
cimera.

144 Relat confeccionat grácies a les aportacions de Joan Amer, portaveu de la Plataforma per la
Democracia i la Globalització Social, organitzadora de la contracimera.

141



Sota el títol 'Un altre Medi Ambient és possible', la Plataforma s'organitzará en tres comissions
(sensibilització, logística i accions), i prepara accions de sensibilització i denuncia des de un mes
abans de la cimera. Aqüestes accions de sensibilització faran que a Mallorca s'aconsegueixi una
gran participado de la població. S'ha de teñir present que a les tiles les manifestacions per temes
relacionats amb el medi ambient sempre han tingut molt suport social.

També és important en la preparado i durant la cimera la participado de la Plataforma de les
terres de l'Ebre de Catalunya, un deis moviments socials sobre temátiques mediambientals i de
reivindicació del territori, que serán protagonistes durant els següents mesos en les
mobilitzacions contra el PHN. Des del primer moment la gent de l'Ebre participa activament en la
preparado de la cimera, fins al punt que organitzen una 'marxa blava1 per alguns municipis amb
la collaboració d'alguns ajuntaments, i 'desembarquen' literalment a Mallorca en un gran vaixell
que han organitzat des de l'Ebre. Aquesta participado arriba en algún moment a centrar les
reivíndicacions sobre medi ambient, sobre el tema de l'aigua exclusivament, i aixó origina algún
malentés amb l'organització de la Plataforma.

Els dies própiament de la contracimera es comenca amb una bicicletada que s'acabará amb una
acampada de dos dies. A les Jornades participaran grups i entitats de la resta de l'Estat com
Ecologistes en Acció. Es parlará des del 'deute ecológic', fins a polítiques energétiques
sostenibles. Per la tarda es fará una gran manifestació, l'acte central de la contracimera (amb la
participado de 15.000 segons la Plataforma, i 7.000 segons la policía local), i s'acabará amb un
concert a la nit. Durant els dies previs com déiem també es van fer nombrases accions
descentralitzades i de sensibilització a mes de rodes de premsa.

El seguiment per part de la premsa i el tractament de la contracimera és valorat molt
positivament per la Plataforma. Surten prácticament mes noticies sobre la contracimera que
sobre la cimera de ministres. També cal destacar la presencia de carrees públie com el conseller
de treball i la consellera de medi ambient del govern balear en algunes accions descentralitzades
i en la manifestació. Aquesta actitud de la premsa i del polítics contrasta amb les reaccions de
criminalització i de repressió que hem vist i que es donaran a altres ciutats. Seria interessant en
aquesta línia, realitzar un estudi comparat de les contracimeres a les diferents ciutats, perqué
permet observar i analitzar les causes de les diferents reaccions de la premsa, les institucions i la
població. Per entendre aquest impacte positiu sobre els mitjans, els polítics i la opinió pública a
Mallorca, potser hem de teñir present que estem parlant d'un territori i nombre de població forga
reduít, a on encara existeixen xarxes de 'capital social1 que fan que molta mes gent es conegui.
El fet per exemple que, com véiem a l'inici, partits polítics hagin participat activament en la
preparado de la contracimera ha fet ja s'hagi comptat amb la 'collaboració1 de la xarxa mes
institucional des d'un inici ¡ que aquesta formi part prácticament de la xarxa crítica. Per part del
mitjans de comunicado probablement el fet de conéixer-se mes i que els propis periodistes que
cobrien les noticies siguin periodistes amb contacte directe amb els col-lectius i que treballen
mes al carrer, ha fet que el tractament ¡nformatiu hagi estat molt complert. I peí que fa a la
repressió, tampoc es va fer el desplegament policial que s'havia fet en altres cimeres.

Sobre el paper deis partits i sindicats dintre de la campanya, a Mallorca partits polítics i sindicáis
hagin treballat activament en la preparado de la contracimera. També es cert que aquesta
entesa s'ha pogut realitzar perqué s'ha treballat en comissions separades on sí que es veia la
diferencia generacional i ideológica. Mentre que comissió de sensibilització i logística estava la
gent de CGT, ATTAC, el GOB, EU, i Els Verds, en la comíssió d'accions trobem la gent jove del
GOB; col-lectius d'estudiants, i molts joves que a títol individual a través de xarxes d'amics s'hi
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van anar afegint. En aquesta accions es va fer servir les "granotes blanques", inspirant-se en
l'estratégia deis cacalobbies, tutte bianche i Greenpeace.

Com a Barcelona, a Mallorca el treball en comissions, sobretot en la d'accions descentralitzades,
ha permés incorporar molta gent jove nova, i ha fet que s'amplies la xarxa. I les assemblees
estatals han ajudat a reduir algunes desconfiances cap a persones de partits i sindicats mes
clássics. Tot i així continúen produint-se algunes separacions de grups anarquistes com la CNT,
i d'alguns centres socials okupats (s'Eskola) que es van desmarcar de la Plataforma i van fer
unes Jornades i accions peí seu compte.

EL balanc de la contracimera a Mallorca per a la propia organització és molt positiu, ha participat
molta gent de les Mies arnés de lia Plataforma en defensa de l'Ebre i aítres col-lectius i entitats
ecologistes locáis de Murcia i Valencia. Tot i la difusió que es fa per les Mistes de distribución la
participado de persones i col-lectius de la resta de l'Estat no és gaire nombrosa, Túnica xarxa
que mobilitza mes gent a nivell estatal és Ecologistas en Acción; de Catalunya, la poca gent que
ve (excepte de l'Ebre), és a títol individual. Segons els entrevistáis tampoc no hi ha hagut
coordinació de la gent de Mallorca amb l'espai de coordinació de la Campanya contra l'Europa
del Capital i la Guerra a nivell estatal. Tot i ser una contracimera de la no s'esperava que tingues
gaire transcendencia, perqué la reunió de ministres tampoc era molt decisiva, al final és potser
una de les contracimeres amb mes éxit si es te present el teixit social que s'ha creat i el
tractament del mitjans de comunicado.

5.3.7. La Vaga General del 20 de juny

Abans d'entrar a descriure com es desenvolupa la cimera de Sevilla, pensem que és important
aturar-nos a explicar el context deis dies previs a la celebrado d'aquesta, peí clima de
mobilització i expectació que genera la vaga general

Els sindicats CC.OO. i UGT anuncien que convoquen una vaga general peí dia 20 de juny, per
mostrar el rebuíg a la reforma laboral que el govern del PP vol aprovar. Els sindicáis afirmen que
amb aquesta de la llei sobre acomiadaments i atur, es perjudiquen greument els drets deis
treballadors. Els sindicats diuen que la reforma del PP empitjorará encara mes la situació que
han viscut en els darrers mesos els treballadors d'empreses com SINTEL (filial de Telefónica)
amb mes de mil vuit-cents treballadors acomiadats; Lear, Phillips o Miniwatt.

L'anunci de la vaga general aixeca certes reticéncies, per part d'altres sindicats, com CGT,
perqué acusen ais grans sindicats majoritaris CC.OO. i UGT, de teñir part de la responsabilitat
d'haver fet certs pactes amb el govern i de s'hagi arribat a aquesta situació. A Catalunya
sobretot, la intersindical CSC, la IAC i CGT, es mostren crítics. Pero al mateix temps es veu la
vaga general com una oportunitat per mostrar el rebuig al govern del PP. Per aixó a Catalunya,
des de l'Assemblea de Treballadors contra la Globalització que es va formar després del la
campanya del marc (on trobem principalment gent de la IAC i del sector crític de CC.OO). Es
parla de fer alguna acció coordinada entre el moviment antiglobalització i el moviment obrer.

A Catalunya, aquells dies (mitjans de juny), persones de la Campanya contra l'Europa del Capital
(sobretot des de la comissió de logística formada entre d'altres per persones del sector crític de
CC.OO i d'EuiA), estant fent els preparatius per organitzar autocars per anar a Sevilla. Es fan
unes quantes assemblees per veure de quina manera es podría coordinar alguna acció conjunta
aprofitant la crida mediática que pot teñir la Campanya 'com a moviment antiglobalització1 amb
alguna de les seves accions descentralitzades, juntament amb el piquets 'tradicional deis
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sindicats la vigilia de la vaga. Pero membres de CGT, i joves de coMectius de base plantegen
dubtes a l'hora de participar conjuntament amb CC.OO i UGT per acusar-los se pactistes amb el
govern i ser co-responsables de la precarietat laboral.

El fet que CC.OO i UGT hagin decidit convocar una vaga general el dia 20 de juny a Sevilla, just
el dia abans que comenci la cimera de tancament d la presidencia de la UE, és interpretat per
gent del moviment 'antiglobalització' com de cert oportunisme. A Sevilla s'ha convocat la gran
manifestació, i a la resta de ciutats de l'Estat hi haurá manifestacions paral-leles. A Catalunya, en
una de les assembles, finalment no s'ha arribat a un acord per a fer una gran acció conjunta amb
els sindicats, i es decideix que no es vol anar en la mateixa manifestació que els sindicats
majoritaris ni tampoc, en un principi, en la de la CGT. A l'únic consens que s'arriba és que es
participará donant suport ais piquets. De l'assemblea surt un llistat de possibles punts de trabada
a on hi hauran piquets durant tota la nit fins primera hora del matí, i es deixa a iniciativa de
cadascú la tria del lloc. Aixó fará que en alguns piquets com els deis FFCC (Ferrocarrils
Catalans) i de la Renfe, es trobin antigües generacions de sindicalistes, amb noves generacions
de gent propera al moviment antiglobalització, amb joventuts de sindicats i partits polítics.

La vaga es secundada majoritáriament per tots els sectors, sobretot transports i industria, i també
mitjans de comunicació. A on no hi haurá tan seguiment será en els petit comerc i alguns grans
centres comerciáis. A Barcelona es produeixen alguns enfrontaments entre comerciants i
manifestants i la policía. Finalment a Barcelona hi haurá dues manifestacions, la deis sindicats
majoritaris que baixará per Passeig de Gracia, i Talternativa' on acabaran confluint, la CGT, els
grups autónoms de la Coordinadora Anticapitalista, la gent convocada per l'assemblea de la
Campanya Contra l'Europa del Capital, la IAC i organitzacions i grups polítics de resquema
independentista. Aquesta altra manifestació baixará fins al centre, 'paral-lela' a la de Passeig de
Gracia, peí carrer Pau Claris. La manifestació s'acabará amb disturbis al final, a Plaga de la
Catedral, on CGT ha organitzat un concert. Alguns joves cremaran una oficina bancária i els
antidisturbis comencaran a carregar i detenir. La Via Laietana quedará tallada durant unes hores
i amb presencia de policía secreta pels carrers del centre. -

El gran esdeveniment del dia es el tractament que fan els mitjans de comunicació controláis peí
PP, tan les televisions privades com Antena 3, i especialment la cadena pública TV1. Tot i que h¡
ha dades de que la vaga ha esta seguida amb forga éxit, des d'aquestes cadenes i radios es
parla de un seguiment molt baix, i de molta normalitat en el funcionament del país. Aquesta
manera d'amagar la informado indigna ais síndicats i fa que es denuncia l'actitud del govern
d'amagar i tergiversar les xifres, com si d'un govern en época de dictadura es tractés. Pero
també han funcionat els cañáis d'informació alternatius o contraínformació, des d'alguns grups
que van impulsar el diari Altaveu durant la cimera de marc,, per la vaga general el 20 de juny es
treu un número especial i es repartirá en varis punts de la ciutat.

El que está ciar és que la vaga general ha servit per 'escalfar motors' de cara a les mobilitzacions
contra la cimera de Sevilla.

5.3.8. La Campanya se'n va a Sevilla.

La cimera de Sevilla és, juntament amb la de Barcelona, la cimera que mes s'ha preparat, tot i
que no hi haurá la mateixa participado, ni tindrá la transcendencia de Barcelona, és pot
considerar un éxit.
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Els dies 21 i 22 de juny es celebra a Sevilla la cimera del Consell Europeu amb la que finalitzará
la presidencia espanyola de la Unió Europea. Un deis temes de la cimera de Sevilla son les
polítiques d'immigració, un tema d'actualitat en l'época de l'any que s'incrementa Tambada
d'immigrants del nord d'África i que cada d¡a son noticia ais diaris les pasteres que arriben a la
costa andalusa. Precisament per denunciar la situado en que viuen els immigrants, d'indefensió
legal, explotació laboral i no reconeixement deis drets básics, des del 10 de juny, un grup de 350
treballadors jornalers immigrants de la campanya de la maduixa- han inicial una tancada a la
Universitat Pablo Olavide de Sevilla amb el suport d'alguns grups locáis i ONG's. Arribaran a ser
uns 600 tancats.

La tancada d'immigrants a la Universitat Pablo de Olavide fa que des de el primer día també els
diaris treguin a la llum la situado que estant vivint els immigrants ¡llegáis al nostres pais. Des de
la tancada es pensa que el fet que coincideixi amb la cimera de ministres podrá ser una mesura
de pressió per aconseguir la regularització. Pera tot i el suport de nombrases organitzacions, i
partits polítics {visita de Gaspar Llamazares, de IU), les pressions no servirán de gaire. A mes la
rectora, que no ha permés que la policía entri a dins de la Universitat, está rebent fortes
pressions.

La preparado de la contracimera es ve organitzant des de fa uns mesos sota la coordinado del
Fórum Socials de Sevilla. Aquest Fórum, impulsat per gent del que queda del MRG-Sevilla (de
quan es va participar en la campanya del Praga) i a on s'han afegit des de persones de partits
polítics com IU, ERA (Espacio Revolucionario Andaluz) i En Lucha, sindicats com el SOC, CGT i
CCOO; ONG's, collectius de dones, d'estudiants, i altres com Acción alternativa i Algarive. A
Sevilla I'MRG aglutina la gent que seria mes propera a la manera de fer del MRG Catalunya,
pero a l'hora d'organitzar la contracimera des de I'MRG-Sevilla s'aposta per la coordinado
amplia, entrant també a particpiar en el Fórum.

Finalment, després de moltes discussions s'aconseguirá la coordinado per organitzar una gran
manifestado, unes Jornades dividides en eixos de debats, i la preparado de Tespai logístic per
l'acampada i rebre la gent que s'espera que arribi d'arreu de l'Estat i de l'estranger durant aquells
dies. Com a Barcelona i altres contracimeres, després hi haurá grups que decidirán fer actes i
organitzar el seu propi espai diferenciat de l'espai unitari de la Campanya, com és el cas
d'algunes organitzacions i grups anarquistes. Concretament des de la CGT de Sevilla es Heneará
una crida per fer una mobilització llibertária contra l'Europa del Capital, sota el lema 'Sevilla Roja
y Negra 2002'.

De Catalunya, des de la Campanya contra ('Europa del capital s'han organitzat dos autocars a
mes de la gent que hi ha anat peí seu compte, potser en total unes 500 persones. A mes de tots
els grup locáis i plataformes com les de les terres de l'Ebre, i grups ecologistes que van arribant
durant aquells dies, podriem dir que almenys 1000 catalans hi participaran directament. És
important destacar que hi ha gent de Catalunya que havia participat activament en el projecte
d'lndymedia, Las Agencias i amb la xarxa de suport ais immigrants 'Sin papeles , sin Fronteras'
que arriba uns dies abans per donar suport logístic al centre de premsa que s'han creat al centre
de la ciutat.

Paral-lelament a la preparado de la cimera de Sevilla, des d'alguns collectius i xarxes de l'Estat
s'ha preparat la EUROMARCHA, 'Marcha de ¡as Resistencias Sociales 2002, Bruselas-Sevilla'.
Aquesta 'marxa' es va iniciar a Brussel-íes el 14 de desembre del 2001 i té com a objectíu
realitzar activitats a les poblacions on es realitzin actes contra la presidencia de España de la
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UE. El 19 de juny la Marcha-Caravana de les Resisténcies Socials passará per Andalusia i es
tractaran les temátiques de feminització de la pobresa i la precarietat.

A mes del Fórum Social de Sevilla i les Euromarchas, trobem a Sevilla un altre espai organitzat
des la Red del Bosque y Marchas Sociales (Andalucía), la Universitat Nómada (Madrid), Las
Agencias, centres socials, Los Invisibles (Madrid), Indymedia (Madrid-Barna), Reclaim the
Streets (Londres), Ya Basta (Italia), Movimiento de los Desobedientes (Italia) grups ¡ persones de
la xarxa europea No Border, de la xarxa Ninguna Persona es ¡I-legal de l'estat, i del Centre
social "Casa de las Iniciativas de Málaga. Des d'aquests grups i persones es vol crear un nou
espai de desobediencia i experimentado, des del que s'impulsaran algunes accions
descentralítzades durant la contracimera. El día 20 de juny s'afegiran a la vaga general i,
seguirán amb les Marchas de las Resisténcies Socials cap a Sevilla. Al dia següent a Jerez
tindrá lloc un fórum sobre immigració, i es presentará el nou Campament de fronteras a
Estrasburg (al juliol 2002). Per la tarda arribaran a Sevilla i es fará una gran trobada de tots els
'desobedients' per intercanviar experiéncies e informado. Participaran en la gran manifestació i
en accions descentralitzades, pero la coordinació amb l'organització del Fórum social no será
del tot fluida.

Des del centre de premsa, improvisat punt de trobada o 'de convergencia', es preparen també
algunes accions descentralitzades com les de suport ais ¡mmigrants. És important destacar la
participado de persones d'lndymedia que han estat en altres contracimeres. L'existéncia
d'aquest tipus d'espai facilita la trobada de persones de col-lectius d'arreu del món, el treball en
petites comissions per preparar accions. El centre de premsa i punt de trobada es situaran en un
lloc céntric de la ciutat, seguint el model d'altres contracimeres, servirá de centre de
comunicacions, punts de trobada en el cas que siguí necessari. S'ha de teñir present que encara
es pensa que es pot repetir l'escenari de Genova i mes tenint present que a Sevilla, el govern
porta mesos anunciant una forta presencia policial per protegir els caps d'estat. Recordem també
el context de vaga general el dia 20 de juny, a mes de que ETA fa explotar dos artefactes
explosius els dies previs a la cimera. La presencia policial es va fer evident els dies previs i
durant tota la cimera. Hi havia desplegáis uns 9,000 policies antidisturbis. I els espais on se
celebra la cimera están tancats com en altres ocasions Els controls a les carreteres per accedir a
la ciutat van provocar cues de quilometres, dins la ciutat la forta presencia policial va provocar
critiques deis propis ciutadans de Sevilla.

Les activitats que s'han preparat des de l'espai unitari del Fórum Social de Sevilla pels dies
previs, segueixen el mateix esquema que en les anteriors, jornades, accions descentralitzades,
manifestació i concert. Les Jomades, tallers, conferencies i seminaris es realitzen en diferents
espais habilitats per tota la ciutat, des de aules de les universitats, albergs...Els principáis eixos
de debat son educació, medi ambient, ecología, alternatives económiques ai capitalisme,
feminismes, exclusió social. Paral-lelament es realitzaran manifestacions amb alguna acció
descentralitzada puntual, que recorrerán diferents llocs de la ciutat. Destaquen una 'marxa
feminista' organitzada per grups i col-lectius feministes locáis i la marxa deis estudiants,
organitzada per associacions d'estudiants. També es fará una acció a l'aeroport, preparada per
gent Las Agencias, que, disfressats d'hostesses repartirán propaganda sobre la política de
deportacions i expulsió d'immigrants del govern espanyol amb la coHaboració de la companyia
Iberia, (utilitzaran el joc de paraules Iberia-Siberia 'companyia aéria especialitzada viatges de
deportado 'gratuTts1').

Pero l'acció descentralitzada, que tindrá mes ressó, será la tancada de unes dues-centes
persones que es fa a la céntrica església del Salvador, que es fará en solidaritat amb els
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immigrants tancats a la Universitat Pablo de Olavide. Des de que van arribar a Sevilla diferents
collectius i grups d'activistes d'arreu d'Europa ja es va parlar de fer una acció directa no-vioenta
0 accions conjuntes, pero el context de torta presencia policial a la ciutat ho feia difícil. Finalment
grácies a la coordinado, dins l'espai deis desobedients, deis grups que venen de fora amb grups
1 xarxes locáis, sobretot de Malaga, alguns de Granada, Sevilla i Almería, es prepara l'acció.
Recordem que alguna d'aquesta gent es van conéixer ais campaments de frontera de Tarifa que
es va fer al juliol del 2001 i aixó va facilitar alguns contactes i coneixences. En l'acció participaran
també gent del projecte del Laboratorio de Desobedientes de Madrid, i de Barcelona que s'ha
creat amb influencies deis 'dessobedienti' italians, persones de la xarxa de suport a les tancades
a les esglesies Sin Papeies Sin Fronteras de Barcelona, activistes que van participar i crear el
Laboratorio Intergaláctica a Porto Alegre, mes altres collectius francesos (Sans Tittre), i gent de
grups, collectius i altres a títol individual de tota Andalusia, i sobretot de Sevilla. Es tracta
sobretot d'una acció meditática que intenta cridar l'atenció sobre la tancada de la Pablo Olavide
que sembla haver passat a segon pía. La improvisació regna durant tota la tancada que tampoc
ha estat gaire preparada, els antidisturbis intenten desallotjar des del primer moment l'església,
pero el fet que s'estigui celebrant un casament a dins l'església i que de seguida hi hagi
presencia deis mitjans de comunicado fa que la tancada duri unes quantes hores. El seguiment
deis mitjans durant tot el dia i la espontánia pressió popular a ['exterior fa que es pugui sortir de
l'església sense la intervenció de la policía (que ha estat encerclant l'església durant tot el dia), i
Ea noticia de la tancada ajuda a fer pressió sobre la situació deis immigrants.

També s'ha de dir que aquesta acció rep critiques per part d l'organització del Fórum Social de
Sevilla per haver-se fet de manera molt autónoma i descentralizada sens coordinar-se
prácticament amb la gent del Fórum Social. El Fórum acusa ais tancats de voler cooptar tot el
protagonisme, quan se suposa que allí tothom está per la mateixa causa. Tot i així el Fórum
dona suport logístic i mediátic a ia tancada. Pera és cert, com déiem a l'inici que hi ha distancies
entre la gent que ha estat preparant les accions dins el Fórum, - amb una tendencia molt mes
institucional- i la gent que ha arribat per ais dies de la cimera, que ve de fora d'Andalusia o de
xarxes i collectius locáis que teñen una manera de fer molt mes autónoma.

El gran esdeveniment del dia será la manifestació. Des de l'organització -mes de 300 persones
pertanyent a sindicats i de mes collectius del fórum- s'han preparat 4 blocs: els bloque 'rojo', el
bloque verde, Izquierda Unida i el bloque 'Rojo y Negro'). De totes maneres un cop al carrer
sorprén que aquesta está dividida en multitud de blocs, cadascun amb la seva bandera,
pancartes, ninots o altres símbols per identificar-se. Está encapgalada collectius de suport ais
immigrants amb la pancarta 'contra l'Europa del capital i la Guerra1, i entre els blocs que mes
destaquen trobem nombrosos grups ecologistes que son els que aporten mes música i color, és
¡mportant la participado d'Ecologistes en Acció que la setmana abans de la cimera de Sevilla ha
fet una petita marxa-caravana per algunes ciutat de l'estat acabant a Andalusia. També és
important destacar la presencia del SOC (Sindicato Obrero del Campo) amb els tractors, i altres
sindicats de camperols i treballadors (CC.OO. UGT), també partits polítics (IU). De collectius i
xarxes a nivell estatal destacar la RCADE, a mes de multitud de grups i collectius locáis que no
formes cap gran bloc pero que es traben disseminats en tota la mani. La presencia de collectius
estrangers, com els francesos (Sans tittre) i que porten la pancarta 'Al Capitalisme no se'l
reforma, se'l destrueix'), collectius de dones, d'estudiants, i de molta gent a títol individual i molta
d'altra que s'agrupa a les voreres per veure passar la manifestació. Tot i que s'ha dit que els
ciutadans de Sevilla no estarien molt receptius a les protestes i des deis mitjans de comunicació
s'ha parlat de provocadors que venien a Sevilla a trencar aparadora, la veritat és que
l'expectació que causa la cimera fa que molta gent surti al carrera veure passar 'els radicáis
antiglobalització', i així poden comprovar que aquests 'radicáis' son treballadors i treballadores
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del camp o de la ciutat demanant salaris dignes, persones a l'atur contra la reforma laboral,
estudiants en contra de la LOU, immigrants contra la Uei d'Estrangeria...La manifestació
transcurre en un ambient festiu i sense incidents tot i el espectacular desplegament policial.
Recorda en alguns aspectes a la manifestació de Valencia, excepte que la de Sevilla dura molt
mes, gairebé sis hores des de que surt fins ais final. El dia s'acabará amb un concert en el que
participaran diferents grups com....

La manifestació és tot un éxit per la organització el Fórum Social de Sevilla, amb la participado
de 50.000 persones. El tractament de la premsa fa que ja no es parli de les contracimeres com
de destrosses i incidents, sino que es parli una mica mes del contingut polític i de les
reivindicacions deis moviments socials. Pero el fet de no haver incidents també pot transmetre la
sensació que el moviment ha perdut capacitat de mobilització o que les demandes i
reivindicacions s'estan aconseguint. Res mes lluny d'aquesta realitat, quan per exemple no s'ha
aconseguit avancar gaire per trabar una solució a la situació deis immigrants de la Universitat
Pablo Olavide, que al cap d'uns mesos serán desallotjats brutalment per la policía

Tot i l'éxit de participado a la manifestació,, el balang que es fa de Sevilla per part de I'MRG de
Catalunya és que el discurs i les reivindicacions están perdent contundencia. El fet que alguns
partits, organitzacions polítiques com EUIA, IU, i sindicats com CC.OO, UGT, hagin tingut tant
protagonisme sobretot a la manifestació, preocupa per la por a rebaixar el nivell d'exigéncia de
les demandes i reivindicacions. També preocupa que la manifestació hagi sigut mes una mena
de 'desfilada' de col-lectius i que s'haig perdut el 'sentit unitari' que semblava que s'havia
aconseguit a Barcelona. Des d'aquest sector de gent de Catalunya, les mobilitzacions de Sevilla
no han acabat de transmetre la sensació d'éxit que ha significa! Barcelona, al contrari, !a
sensació que es recull és que el moviment está perdent aquesta capacitat de mobilització i pot
ser cooptat per partits polítics i sindicats. Que el discurs s'está suavitzant, i que el repertori
d'acció col-lectiva está tornant a les maneres classiques de manifestació i oblidant algunes de les
accions descentralitzades que s'havien posat en practica a Barcelona, Praga, o Genova.

Un altra cosa a destacar és que Sevilla tampoc ha servit per acabar d'enfortir la xarxa entre
col-lectius a nivell de l'Estat, perqué l'organització de la contracimera s'ha fet molt per la gent del
Fórum Social de Sevilla. Tot i així Sevilla ha servit per fer una demostració mes que hi ha una
xarxa mes o menys informal que és capac d'organitzar accions de protesta i una mena de
contracimera paral-lela a la cimera de ministres. I que perdur a terme algunes de les activitats de
la contracimera com les Jornades a la Universitat, o rallotjament, s'ha comptat amb el suport de
les institucions i administrado locáis.

5.4. Trobades de xarxes i moviments socials catalans i europeus.

En aquest apartat vo!em descriure les trobades del moviment antiglobalització a nivell
internacional i europeu durant l'estiu del 2002. Centrant-nos especialment en les que teñen
conseqüéncies peí 'moviment antiglobalització a Catalunya, concretament per I'MRG, que será
co-convocant de la trabada Europea de I'AGP a Leiden. També destaquen els Campaments de
Frontera que hi haurá a Estrasburg sobre immigració al juliol. Les trobades europees també
serveixen per donar a coneixer el procés de Consulta Social Europea, impulsat per alguna gent
delaXCADE.

Abans d'entrar a explicar aqüestes diferents trobades només recordar que a fináis de juny (el 29 i
30) se celebra una assemblea del MRG a Lleida. L'MRG, després de la campanya del marg es
va trabar a Terrassa per fer balanc i decidir de quina manera es vol continuar en un futur.
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L'assemblea de Lleida serveix per consolidar aquesta mena de 'nova etapa1. La reflexió sorgeix
de la cada vegada mes escassa assisténcia a les assemblees a nivell de Catalunya, i que I'MRG
ja no és aquell gran espai de coordinado entre coMectius i grups que es pretenia aconseguir
després de Praga. Es parla fins i tot de canviar el nom de MRG per un altre que reflexi la nova
composició del moviment, format per uns pocs coMectius actius del territori cátala (Terrassa,
Lleida, Pailars, Barcelona, Granollers, Girona i l'Empordá). Es decídeix conservar el nom d'MRG
no només per conservar el potencial d'aquesta xarxa d'afinitat sino perqué des de fora - tant per
altres coMectius dins Catalunya, com nivell europeu i internacional, com s'ha vist en e! cas de la
reunió del consell internacional del FSM- molta gent identifica I'MRG com a moviment
antiglobalització a Catalunya i es pensa que aixó pot fer que es tingui capacitat de convocatoria i
mobilització. No oblidem des de la xarxa AGP (Acció Global deis Pobles) I'MRG es va considerar
un del coMectius mes consolidats a nivell europeu i per aixó se'l va proposar com a co-convocant
de la reunió AGP a nivell europeu a Leiden. S'ha de dir pero, que la presencia del MRG en
espais internacionals es deu en gran parí al paper molt actiu que la comissió MRG-internacional
ha tingut en les diferents cimeres. I que és grades al treball d'informació i difusió d'aquesta
comissió que es fa possibie la participado a trobades internacionals.

5.4.1. El procés de Ribes

Un altre espai de trabada a destacar, de grups i coMectius del territori cátala és l'Encontre de
Ribes (Garraf) el 25 de maig de 2002, que dona nom al que es coneixerá com a procés de Ribes.
Aquesta trobada sorgeix a iniciativa de persones de centres socíals de Sants i del GER (una
entitat cultural fortament arrelada a la vida associativa de Ribes). La proposta és fer un encontré
de coMectius, centres socials, entitats, casáis, ateneus i altres associacions que fonamentin la
seva línia política en el treball local. És vol crear una xarxa per generar complicitat, intercanvi
d'experiéncies, coneixement i suport mutu. A l'encontre es parla sobre la relació entre el treball
local, les lluites globals i les institucions; l'equilibri entre treball dins el col-lectiu i la intervenció
social; els coMectius com a resposta al desencís polític; i sobre la necessitat de connectar i crear
complicitats amb la 'gent del carrer' si es vol transformar i no quedar marginat com diuen que els
ha passat a alguns coMectius de Terrassa.

En canvi a Sants, amb l'assemblea de barri on hi participen des deis centres socials, casáis
independentistes, l'Ateneu llibertari, l'Associació de veíns i la colla de diables, i a Gracia, on des
del col-lectiu La Torna, es participa activament en les festes majors del barri, sí que s'ha
aconseguít aquesta connexió amb la 'gent del barri' i amb els altres coMectius.

D'aquesta trobada s'arriba a la conclusió de que és necessária la creació d'una xarxa per trabar-
se, un espai, un marc per debatre i superar les diferencies ideológiques, que a vegades no
permeten treballar coordinadament'. Es queda per a un proper encontré ai novembre a
Ripollet145. Moltes de les inquietuds i necessitats expressades coincideixen amb les que es
donen en d'altres espais com I'MRG, o grups locáis a barris i municipis: la necessitat de centrar-
se en el treball local i la implicació en el territori.

5.4.2. No Borders: Campaments de Frontera a Estrasburg.

La primera trobada important de l'estiu a nivell europeu será la deis Campaments de frontera
sobre immigració a Estrasburg, (Franca), del 19 al 28 de juliol. El seu principal objectiu será
denunciar la política d'immigració de la UE, centrada en el tractat de Shengen.

Informado extreta del material editat pels assistents a la trobada de Ribes, el maig de 2002.
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La trabada ha estat organitzada per xarxes de grups europeus que treballen sobre el tema de la
immigració, contra l'aplicació de les liéis d'estrangeria i les expulsions, i a favor del
reconeixement de drets pels immigrants. La intenció d'aquests campaments de frontera
(Noborders camps) que es van comencar a fer a Alemanya per denunciar les expulsions deis
tures, és a mes de denunciar les polítiques d'estrangeria deis governs, de possibilitar el
coneixement de grups i collectius locáis que donen suport ais immigrants i la creado de xarxes a
nivell europeu per lluitar pels drets deis immigrants i contra les liéis d'estrangeria. Objectius
semblants amb els que es van fer els campaments de frontera a Tarifa al juliol del 2001.

A Estrasburg hi participaran unes dues mil persones d'arreu d'Europa. De Catalunya la
participado será sobretot de la xarxa de suport ais immigrants 'Sin papeles, sin fronteras', i
persones que van estar a les tancades a les esglésies en suport ais immigrants. També hi haurá
gent del MRG, i del laboratori de desobedients, entre d'altres. Durant els dies que dura la trabada
es faran xerrades, tallers i conferencies que es volen anar combinant amb accions directes no-
violentes a la ciutat, amb l'objectiu de sensibilitzar i donar a conéixer la situado que viuen els
immigrants. Hi haurá activats de samba, Recíaim the streets, rythms of resistance, passes de
vídeos, activitats teatrals, i el dia 7 es fará una gran manifestado a Estrasburg en contra de la
política migratoria europea.

Pero les accions directes és el que resulta mes problemátic, com recordarem que ja va passar a
Tarifa, i al final algunes s'acaben amb disturbis i enfrontaments amb la policía. La presencia
policial és molt forta, i segons informen els mitjans de comunicado locáis i nacionals s'espera
¡'arribada d'activistes 'radicáis' a Estrasburg per causar aldarulls. La procedencia de la majoria de
grups és de sectors anarquistes, o autónoms, i que teñen unes maneres d'actuar molt mes
contundents que altres grups. Tot i així des de forganització s'ha insistit molt en voler transmetre
els missatges de manera clara pero no violenta. Finalment, la meitat de les accions que s'havien
preparat no es poden realitzar degut a la forta presencia policial en tota la ciutat i les accions de
denuncia es veuen reduídes a una manifestacions per les afores de la ciutat i al voitant deí
recinte on están allotjats.

Destaca la bona organització de rallotjament i la infrastructura durant els dies de la trabada. I el
balanc que es fa d'Estrasburg és que s'ha aconseguit arribar a transmetre cert missatge , encara
que algunes accions han acabat amb disturbis, i sobretot que s'ha ampliat la xarxa de collectius i
persones en suport ais immigrants.

5.4.3. Trobada Europea de I'AGP.

Des del 31 d'agost, fins el 4 de setembre de 2002, se celebrará a Leiden (Holanda) la segona
Conferencia Europea de la xarxa l'Acció Global deis Pobles (AGP) . Recordem que a l'ultima
reunió europea a Milá al 2001, es va proposar que I'MRG Catalunya fos convocant de la trobada
de Leiden juntament amb el coHectiu holandés Eurodusnie. Mentre Eurodiusnie s'encarregaria
de l'organització logística de la trobada a Holanda, I'MRG es faria carree de mantenir la
comunicado i distribució de la informació a la xarxa.

Els objectius d'aquesta segona conferencia son: fer un intercanvi d'idees entre diferents
collectius i moviments, aprofundir en debats teórics i estratégics, millorar l'extensió i relacions de
la xarxa, repassar campanyes sostíngudes i impulsar-ne de noves. Les árees temátiques que es
tractaran serán: migració i antiracisme, autonomía i auto-organització, centres socials i
comunicado, economía (OMC/FMI/BM), prívatitzacíó deis servéis públics, situació a Argentina,
canvi climátíc, ecología i conservado, militarització i moviments pacifistes i de solidaritat, i
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l'estructura de la propia AGP. Tot aixó es treballará en conferencies, tallers i xerrades, entre les
que s'intercalaran manifestacions i cercaviles ais carrers de Leiden i Amsterdam amb l'objectiu
de donar a conéixer el missatge d'AGP a la gent del carrer. També es realitzaran activitats
culturáis i es reforcará la cobertura mediátioca d'lndymedia amb una emisora de radio alternativa
local.

L'objectiu d'aquesta trabada no és fer un campament d'acció sino una conferencia, per aixó els
convocants fan una crida explícita a no fer accions autónomes que podrien trencar el clima de
bona entesa entre els collectius que trebailen en aquella ciutat i la gent que els hi dona suport a
nivell local.

Per ais moviments socials a Catalunya aquesta trabada pot ser una bona oportunitat per
conéixer i ampliar la xarxa. La comissió d'internacional del MRG, s'ha encarregat de difondre
informació a través de la xarxa i de coordinar les Mistes de distribució i la web, i algunes persones
aniran explicant a altres collectius i grups, com a gent de centres socials okupats, sector
independentista, collectius com el de solidaritat amb Chiapas, la importancia de participar en
aquesta trabada. Pero el fet de trobar-nos en pie estiu, dificulta i desincentiva la difusió. Tot i així,
participaran persones del MRG, de la comissió internacional especialment, alguns centres
socials i cases okupades com Can Masdeu, grups d'art polític i guerrilla de la comunicació (com
Las Agencias), Indymedia Barcelona, persones del grups promotor de la Consulta Social
Europea i altres a titol individual..

De fet l'objectiu a Leiden és molt mes fer un debat amb tranquil-litat que no una trabada
multitudinaria. Per les valoracions de la gent de Catalunya que hi participa, hi ha perill que la
xarxa de I'AGP es quedi obsoleta, i aquesta trabada ha de servir per fer visible aquesta xarxa a
nivell local, que el grups i collectius locáis se'n puguin beneficiar deis recursos i coneixements
que es traben a la xarxa. Per aixó resulta operatiu que l'assisténcia sigui al voltant d'unes 500
persones, la majoria de les quals ja havien participat en els campaments de frontera d'Estrasburg
aljuliol.

Els principáis punts d'acord ais que s'arriba a Leiden sobre estratégies i línies d'acció son: fer
intervencions en les dinámiques socials reats, aprofitar les contracimeres en la mesura que
aqüestes serveixin per arribar a mes persones i ampliar el moviment, seguir treballant en els
dies d'acció global i altres accions de difusió i divulgació. S'insisteix en superar la contradicció
que suposa haver-se convertit en 'activista' i paradoxalment haver perdut la connexió amb la
resta de la societat. Per aixó es proposa en fer 'intervencions en les relacions socials reals' en
fer campanyes autosostingudes que connectin amb les preocupacions i inquietuds de la gent. Els
instruments per fer aixó podrien ser per exemple processos com el de la Consulta Social
Europea, o apostar enlloc de dies d'acció global - que acaben sent molt mediátics pero que no
ajuden a connectar amb la gent - de fer "estacions globals d'acció', mes ubicades en el temps i
amb mes possibilitat de sensibilitzar i explicar els discursos i incidir. En aquest sentit es
considera necessari de trobar la manera de com es relacionen aquests moviment socials mes
autónoms amb les dinámiques del Fórums socials.

Un altre tema que es parla a Leiden és de les impliacions del context post-11 de setembre, com
per exemple de la necessitat de formar una xarxa antirepressiva forta. En aquest sentit es dona a
conéixer la xarxa europea d'advocats, creada després deis fets de Genova i de la qual en forma
parí la comissió de defensa deis drets de la persona del Collegi d'Advocats de Barcelona.
També es parla d'impulsar la creado de botigues d'intercanvi i botigues gratis, per ampliar la
xarxa de consum d'economia alternativa i les xarxes d'intercanvi. Es parla de la xarxa europea
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d'espais alliberats per promoure la creació d'aquests. I en temes de comunicado es proposa la
celebrado del Media Democracy Day, per reivindicar el dret a la llibertat d'expressió i
d'informació i denunciar la manipulado mediática. Aquesta iniciativa es traslladará a Barcelona.
Com a proposta per a visibilitzar la tasca de I'AGP a nivell local es proposa la creació
d'lnfopoints, que vindrien a ser punts d'informació locáis per difondre les accions que fan altres
coHectius de la xarxa AGP arreu del món. I així facilitar el coneixements d'altres lluites ,
promoure la solidaritat i suport mutu, i l'intercanvi de coneixements entre col-lectius. Aquests
proposta és molt ben rebuda per part de tots els col-lectius i es trasllada a Catalunya amb
entusiasme, amb la proposta de que I'MRG pugui ser un infopoint de la xarxa AGP a Catalunya.
Una altra de les propostes interessants que surten de Leiden és la de crear un espai propi
autónom - afí ais plantejaments de I'AGP- dins el Fórum Social Europeu que s'ha de celebrará a
Florencia al novembre (el que mes tard será el Euro action Hub project). La importancia de
creació d'aquest espai autónom és perqué funcioni com a punt de trabada de col-lectius i
moviments socials de tradició mes llibertaria o assembleária que els que formen els FSE. Tot i
que no es vol entrar en competencia amb el FSE, si que es vol plantejar confrontado ideológica.

Peí que fa a l'organització interna de I'AGP, a Leiden el collectiu Eurodusnie proposa continuar
ser convocant de la propera conferencia europea per tutoritzar el procés, donat que no surt cap
grup que s'ofereixi com a convocant. Des de Eurodusnie sembla que s'aposta per una estructura
mes o menys 'estable' per garantir que no és perd la feina que s'ha fet. Pero aquesta proposta
d'una mínima estructura estable no agrada a les persones del MRG que fins ara han estat co-
convocants. Des del MRG s'interpreta que dins del collectiu Eurodusnie existeixi un grup que té
diferencies amb els següents convocants que s'han proposat - els francesos de Sans Tittre - i
que per aixó está fent de 'lobby' i no permet el funcionament rotatiu deis carrees que precisament
promulga I'AGP. El balang per a la gent de Catalunya que ha participa! a Leiden146, sobretot per
ais de la comissió internacional, és que es percep una certa tendencia a fixar propostes
d'estructura estable tot i haver-se definit I'AGP com una xarxa "anarquista". Tot i la preocupació
per aquesta tendencia, es mostra entusiasme per propostes que han sortit de la conferencia,
com l'lnfopoint o l'espai autónom dins del FSE. I a mes de valorar positivament l'utilització de
noves tecnologies ais tallers i assembles que faciliten la tasca d'arribar a consensos i prendre
decisions (com utilització de portátils i vídeo projectors).

5.4.5. La Consulta Social Europea

Durant els mesos d'estiu, com hem descrit en Íes trobades d'Estrasburg i de I'AGP a Leiden, hi
ha un grup de persones de Catalunya que aprofiten per donar conéixer una nova proposta de
procés de transformado social autosostingut i participatiu, la Consulta Social Europea. Aquest
procés va sorgir després de la Campanya contra el Banc Mundial {juny 2001) de la proposta
d'algunes persones de la XCADE, que inspirats en la Consulta Popular de Brasil i en la Consulta
per l'abolició el deute extern a l'Estat Espanyol (el 12 de marc del 2000). Tot i el nom de
'consulta', la intenció es iniciar un procés de debat social, creant petites assemblees de base, ja
sigui entre moviments socials o ais barris i pobles, amb l'objectiu de parlar sobre els temes que
preocupin (habitatge, medi ambient, situació laboral, salut, educado) i amb la finalitat de, un cop
encetats els debats sobre eís diferents temes, i entre diferents actors, s'arribi a alguna mena de
propostes de solució i que amb aqüestes es pugui presionar a les administracions per a que
apliquin les solucions o iniciar l'aplicació des de la mateixa gent mobilitzada. Com que és un
procés obert, es convida a que cada territori decideixi la manera com vol dur a terme aquests
espais de deliberació.

La informado de Leiden i Estrasburg, es basa amb una reunió informativa que va teñir Uoc a fináis de
setembre de 2002.
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De moment, a l'Estat Espanyol s'ha íniciat l'etapa de divulgado i difusió mitjancant Internet, les
Kistes de distríbució, i la página web en el que s'ha alliberat a dues persones que trebalien des
del CTD. A mes hi ha un altre grup encarregat de fer xerrades arreu de Catalunya. Els grups
mes actius son els grups promotors de Catalunya, Madrid i Astúries. Mentre que a Catalunya
s'está encarregant de la difusió tant a nivell estatal, com internacional, els altres grups estant
pensant mes en com es concretaría la consulta ais seus territoris. Les trobades de l'estiu han
servit per donar a conéixer la proposta a col-lectius d'arreu d'Europa i al mateix temps conéixer
nous collectius. A Catalunya el grup que ho está impulsant és principalment la gent que va
engegar la Consulta de Deute Extern, mes altra gent jove que s'está apuntant en el procés de
divulgado. També s'ha creat un grup que vol fer un recull d'eines de participado.

Durant els mesos de setembre i octubre, es fará el Primer Encontré de grups i collectius
europeus per intercanviar propostes de com coordinar els diferents processos de la Consulta a
nivell europeu. La trabada es fa a Can Masdeu, i hi participen una trentena de col-lectius
europeus, mes un nombre semblant de l'estat espanyol. A la trabada es veu que el procés
encara li falta concreció, i es segueix insistint en que no es vol repetir una simple consulta, sino
un procés de deliberació que serveixi per iniciar un procés de transformado social. Des d'altres
grups i collectius del territori cátala es reben critiques de voler engegar un procés massa
ambiciós, i 'poc connectat' amb la realitat local.

Potser el problema és que a Catalunya h¡ ha una mica de 'saturado' d'activitats i campanyes, i la
consulta s'está percebent com una 'campanya mes1, enlloc de veure en la Consulta una
oportunitat de teñir un espai autosostingut al llarg del temps i fugir precisament de la
immediatesa de les grans campanyes. En canvi a la resta de l'Estat, aquest procés sembla que
té mes bona acollida. Hem de teñir present l'éxit de la reunió de grups promotors de l'Estat
Espanyol i de Portugal a San Sebastián de los Reyes a Madrid, el mes de juliol. En aquesta
trabada, es va donar a conéixer la Consulta i molta gent es va animar. I també a la Escuela de
Verano de la RCADE, en la que participen nombrases persones d'arreu de l'estat.

Durant 1'últim trimestre de l'any es continuaran fent xerrades de difusió de la consulta per tot el
territori cátala, i malgrat els problemes de finangament, el procés continua endavant preparant el
següent encontré de grups a nivell europeu.

5.5. El Fórum Social Europeu: Florencia, ciutat oberta.

El FSE será segurament la mobilització amb mes ressó per al moviment 'antiglobalització'
europeu en els últims mesos. El FSE, s'emmarca dins la proposta que va sortir de Porto Alegre
de celebrar Forums regionals a nivell mundial. La proposta de fer el FSE a Italia va sortir després
de una forta discussió entre ATTAC Franga i Italia, al FSM a Porto Alegre, al gener del 2002. En
les reunions preparatóries, tot i que han estat formalment obertes a tot tipus de grups i collectius,
la participado ha estat majoritáriament d'entitats com ATTAC, i de persones que pertanyen a o
partits polítics de l'esquerra radical com la LCR a Franga, o Refondazione Comunista a Italia.
Aixó ha fet que des de collectius de sectors mes movimentistes es tingui la sensació que
aqüestes corrents 'trotskistes' volen crear una mena de nova 'internacional'. Aquest temor
s'ajunta amb la por que des deis partits 'socialdemócrates' també es vulgui aprontar la massa de
gent que s'está mobilitzant arrel deis esdeveniments com els forums socials, per guanyar prestigi
i legitimitat. Per tots aquest motius, que ja es van fer presents a la reunió del consell internacional
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del FSM a Barcelona, al maig, moviments i collectius que pertanyen a la xarxa de I'AGP, i altres
xarxes i espai autónoms europeus, están parlant de crear un espai o espais alternatius.

A mida que es van celebrant les reunions preparatóries es van veient aqüestes divisions, pero
també es va avancant en la preparado logística del Fórum. En la primera, la de Viena a l'abril del
2002, van ser unes 400 persones, amb la participado majoritária d'ltália (Refondazione),
d'ATTAC-Franca, una cinquantena persones de l'Est (sobretot de sindicats d'estudiants) i una
desena de persones de l'Estat Espanyol, del País Base, i de Catalunya (deis sector de EUiA, i
del MRG). En aquesta reunió ja s'assenten forca les bases del que es vol que sigui el FSE: un
únic fórum i no fórums d'autoritats paral-leles com a Porto Alegre, que no es permeti el
'desembarcament' de mes partits polítics deis que ja están involucráis, tot i que encara es
discuteix fortament si al fórum hi haurá un espai per debatre entre partits polítics i moviments. Es
parla de la necessitat d'involucrar mes moviments de 'joves' o 'moviment real', el sector proper a
I'AGP. Es decideix seguir fent reunions obertes i no per delegáis, pero a la propera reunió de
Tessalónica (Grecia) a l'estiu, la participado deis grups es redueix considerablement. A
Tessalónica es proposa l'estructura, eixos de debats i proposta de noms per a intervenir en les
xerrades, que s'hauran de ratificar Barcelona. El fet que la reunió es faci a Grecia facilita la
incorporació de moviments socials grecs, sobretot de sindicats i partits polítics d'esquerres, i
també de sindicats d'estudiants. Finalment, a Barcelona entre els dies 5 i 7 de setembre, es
celebrará f'ultima reunió preparatoria on hi haurá fortes discussions per ratificar els noms deis
ponents a les xerrades.

Paral-lelament a aquest procés de preparado del FSE s'aniran construint els altres espais, per
part deis sectors de tradició mes autónoms del moviment. Entre aquests, destaca la creació d'un
espai autónom dins del FSE, creat des de collectius de la xarxa AGP, anomenat 'Euraction HUB
Project'. Un altre espai el crearan els desobediente i el tercer, els grups del moviment
Antagonista Toscano (de tradició anarquista). Tenim dones, com ja va passar en la preparado
del Fórum Social de Genova contra la cimera del G-8, una amalgama important d'espais i
coNectius no sempre coordinats i amb importants discussions entre ells.

A la última reunió preparatoria del FSE a Barcelona, mentre a les aules cedides per la Universitat
Pompeu Fabra es debaten eis últims aspectes logístics del FSE, altres grups i collectius d'ámbit
autónom es traben a Can Masdeu per acabar d'ultimar la proposta de l'espai autónom 'Euro
action Hub Project'. Els impulsora son alguns deis grups i collectius de I'AGP que ja es van
trabar a Leiden, i a Barcelona acaben de concretar la proposta, que neix de l'experiéncia que es
va teñir a Porto Alegre del Laboratorio Intergalactica.

El fet que la última reunió preparatoria del FSE s'hagi celebrat a Barcelona no és casualitat, des
del final de la Campanya Contra l'Europa del Capital i de la Guerra va sorgir un grup de suport al
FSE, que després va acollir la reunió, i finalment e s va convertir en el Grup mobilitzador per al
FSE. Aquest grup está format per persones molt actives que pertanyen a EUiA, a sectors crítics
de CC.OO, a la Marxa Mundial de les Dones, CGT, ATTAC, i grups locáis antiglobalització de
Barcelona. Aquest grup fará una important tasca de difusió i divulgado del que vol ser el FSE
com a oportunitat de trabada del moviment contra el neoliberalisme i la Guerra a nivell europeu.
Es fa una tasca molt important de difusió sobretot amb xerrades a la universitats, ateneus, ¡ un
acte de presentado amb forga cobertura al CCCB. Grácies a la tasca de mobilització i difusió
d'aquest grup, s'aconsegueix que de Barcelona surtin mes de 20 autocars, que juntament amb
altra gent que hi va amb mitjá propi faran un total d'unes mil cinc-centes persones de Catalunya,
que participaran al FSE. Segons dades del propi FSE, la catalana va ser la delegació mes
nombrosa a nivell internacional. Com a mostra, les interminables cues que es van formar al
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vestíbul de Placa Universitat, a la UB, per organitzar les autocars, en la seva majoria estudiants i
gent molt jove que era la primera vegada que participava en una mobilització d'aquestes
característiques. Possiblement l'éxit de la mobilització es degués a rexperiéncia d'haver
organitzat altres mobilitzacions com la Campanya contra el BM i la UE.

5.5.1. Els dies del fórum

El FSE es celebrará a Florencia del 6 al 10 de novembre, sota el lema 'Un altra Europa és
possible'. Es convida a la mobilització contra les privatitzacions, el racisme i sobretot la guerra. El
tractament mediatic que está rebent es semblant a la d'altres cimeres 'antiglobalització1, potser
no s'está criminalitzant tant, pero no acaba d'arribar el missatge d'un espai de propostes i
alternatives. A mes des del govern de Berslusconi ja s'está anunciant el tancament de fronteres,
controls i una forta presencia policial per evitar que 'radicáis antiglobalització repeteixin els fets
de Genova'. Aquesta és la por que es té desde el moviments socials, que Berlusconi torni a
repetir el que va passar a Genova el julio! del 2001. Potser degut a la presencia des d'un inici de
partits polítics i sindicáis d'esquerres, i que en aquests cas es tracta d'un fórum de debat i no
d'una mobilització contra una cimera, al final s'aconsegueix que la presencia deis carabinieri al
carrer no sigui tan espectacular com a Genova. Tot i així els controls de carretera es faran a tots
els autocars que arriben des de diferents paísos europeus.

Florencia s'omplirá durant quatres dies de milers de persones, sobretot joves, arribats d'arreu
d'Europa i majoritáriament Italia. Si l'organització esperava unes vint mil persones, n'arriben
quaranta mil desbordant totes les previsions. El gran nombre fa que s'hagin d'habilitar nous
espais per allotjar a la gent, que grácies a la bona preparació logística de la contracimera
funciona rápidament. Les sales de l'espai on se celebraran les xerrades debat i conferencies a 'la
Fortezza di Bassó quedaran petites. La Fortezza, una fortificado habilitada com a fira de
mostres, es converteix en un enorme 'formiguer de gent amunt i avall1 buscant un lloc per seure o
auricular per escoltar amb traducció simultánia les xerrades i debats sobre medi ambient,
immigració, contra la guerra, drets socials i la multitud de tallers on multitud de col-lectius i grups
locáis donaran a conéixer les seves experiéncies. La gran oferta fa que molts actes siguin
simultanis i sigui impossible assistir a tot, es torna a repetir una mica la sensació de 'gran
supermercat de les alternatives1 que ja vam veure a Porto Alegre. Els debats i xerrades que
teñen mes éxit son els fets per les 'grans figures' com 'Vandana Shiva, Paul Nicholson (Via
Campesina), les mares de la Plaza de Mayo i el secretan general de Rifondazione Comunista,
Bertinotti (que defensará l'entesa entre Cantiga esquerra i els nous moviments socials). En
aquesta línia també teñen molta participado els espais de debat entre l'esquerra tradicional i
nous moviments socials, com el que van protagonitzar Luca Casarini, líder deis desobedienti, i
Cristophe Agüitan, d'Attac-Franga. També tindrá molt d'éxit la taula rodona des de la que es
Henea la proposta de coordinar tots els moviments que lluiten per una nova cultura de l'aigua.
L'estructura del fórum ha estat de conferencies i debats pels matins, i tallers per les tardes,
agrupats en tres eixos temátics: liberalisme i Globalització, guerra i pau i drets socials, ciutadania
i democracia.

Com déiem a l'inici, a mes de l'espai del FSE, també trobem durant aquells dies a Florencia
espais creats per moviments socials que intenten plantejar una alternativa, sense entrar en
confrontado amb aquest, de manera complementaria, pera amb radicalitat. LA proposta del Hub
sorgirá sobretot com un espai de comunicado i intercanvi d'experiéncies de grups i col-lectius de
base. En la seva elaborado participaran principalment gent d'lndymedia Italia, Regne Unit,
algunes persones del MRG de Catalunya, de Can Masdeu, del col-lectius de Las Agencias, del
grup de Comunicado i del col-lectiu d'Art Polític YO MANGO.
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L'Euraction Hub Projecí1, s'instal-la a les aules de la Facultat de Filosofía de la Universitat i a prop
de la Fortezza. Tot i les expectatives que va generar aquest espai, per ser un espai de trabada i
experimentació de tots les grups que treballen contra el capitalisme des d'un discurs posmodern i
de tradició llibertaria en alguns casos, i amb maneres organitzatives i repertori d'acció mes
assembleari i autónom, la realitat va ser que van faltar persones que dediquessin energies i
recursos per dur a terme tots els tallers que s'havien programat. L'espai també havia generat
expectatives perqué intentava tornar a posar en práctica les formes d'acció directa no-violenta
que van caracteritzar Praga i Seattle. Dones des de els seus col-lectius impulsors, igual que des
de l'espai deis desobediente hi havia la sensació que a Florencia (i ja des de Barcelona o Sevilla)
s'estava tornant a les formes clássiques de mobilització tipus 'gran manifestacions'. En aquest
¡ntent de posar 'sobre la taula1 formes innovadores de mobilització es va formar al HUB, sobretot
per impulsar projectes de comunicació com Indymedia, un laboratori d'acció contra la precarietat
laboral en grans cadenes comerciáis, promoure zones de gratuítat de bens i servéis, estratégies
d'autogovern. Tot i que no es van poder realitzar tots els tallers previstos sí que es va fer una
acció en suport a Argentina, Tango Argentino, que va permetre crear una acció coordinada per al
dia 20 de desembre. Des de Yo Mango es va fer un taller de 'reapropiació d'aliments' que va
acabar amb un sopar popular i el HUB es va convertir prácticament totes les nits es un espai
lúdic on es feien festes amb gran assisténcia de públic.

L'important del Hub, és que tot i el fracás d'alguns tallers, sí que serveix per a que alguns grups
d'activistes de diferents grups es coneguin i enforteíxen la xarxa, com és el cas del grup
Comunicacció de Catalunya amb d'altres d'lndymedia Italia o Regne Unit, S'ha de destacar que
la presencia de gent de col-lectius de Catalunya i del Laboratorio de Desobedintes de Madrid, va
ser molt important per la realització deis pocs tallers que es van fer (González, Robert: 2003).

L'altre espai será el deis desobedienti, que han instal-lat en un equipament esportiu el seu
campament base. Des d'aquí, es faran activitats própies a mes de participar en l'espai comú de
'Fortezza di Baso1 amb xerrades i tallers. D'altra banda els desobedientti van impulsar una de les
novetats del FSE: una televisió alternativa. Aquest projecte de televisió local alternativa es
complementa amb una radio gestionada pels moviments socials que funcionará forga bé.

Un deis actes mes importants impulsáis pels desobedientti, será l'assemblea de moviments
socials en la que es reunirán grups i col-lectius deis sectors mes movimentistes de diferents
paísos europeus. Aquesta assemblea havia de servir per a intentar fixar una mena de calendan
de les properes mobilitzacions contra cimeres de la UE. Grups, coordinadores i plataformes de
cada ciutat van donar a conéixer la preparació de les mobilitzacions i van convidar a la resta de
grups a assistir a les mobilitzacions. Pero mes que una assemblea es va convertir en una mena
d'exposició de! grups de cada ciutat sobre el que faria, sense que s'entres en cap debat. Va
sorprendre que precisament després de Genova i amb el debat sobre l'ús de la violencia encara
obert, que molts grups plantegessin les contracimeres com enfrontament directes amb la policía,
parlant altre cop 'd'assalts a la 'zona vermella" Com si no s'hagués aprés res de ('experiencia de
l'éxit de Barcelona en accions descentraützades, en les que va aconseguir visibilitzar el missatge
sense entrar en enfrontaments directes amb la policía. Es defensava un retorn ais 'enfrontaments
clássics amb la policía' sense que s'entres a fer na reflexió sobre si hi havia altres formes de
confrontació des de l'acció directa no-violenta mes imaginatives. El fet sorprenia encara mes
quan l'assemblea havia estat convocada pels 'desobedientti' que han estat els impulsors
d'estratégies d'acció directa no-violenta com 'els tutte bianche1.
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L'important pero és que d'aquesta assemblea - en la que trobem potser una cinquantena de
grups , unes dues-centes persones -, sortirá un primer calendan per marcar les trobades mes
movimentistes deis moviments, calendan que s'ampliaria en l'assembla final de moviments
socials europeus del diumenge 10 de novembre amb l'assisténcia de tots els coHectius
participants al Fórum. La cita mes immediata será la cimera de Copenhaguen (el 13 i 14 de
desembre). Des de ía Xarxa Nord-Europea (que agrupa Dinamarca, Finlandia, Suécia),
plantegen una contracimera que doni visibilitat el conflicte. Teñen com a referent Praga,
Gotteborg i Genova. Volen fer acció directa per mostrar que té sentit tornar a sortir al carrer. Com
que allí no es coneix ['estrategia deis dessobedienti conviden a tothom que vagt a Copenhaguen
a mostrar-ho. EL lema de la contracimera será The Lord of the Things' en referencia 'ais senyors
de les coses' que s'estan apropiant del món, mandataris de la UE (jugant amb el títol de "El
Senyor deis Anells", "The Lord of the rings"). L'altre gran cita será la de Tesalónica al juny del
2003 amb el traspás de la presidencia de la UE a Grecia. Des d'una coordinadora formada per
grups d'estudiant, sindicats d'estudiants i altres grups de base, volen fer una contracimera, pero
s'estan trobant dificultáis. Per al gener s'está preparant com cada any accions a les fronteres des
de la coordinadora anti-OMC, contra la reunió del FEM (Fórum Económic Mundial) a Davos. Una
altra de les cites, encara en preparació, será la cimera contra el G-8 d'Evian (Franca) peí juny del
2003. També es parla d'altres coordinacions sostingudes al llarg del temps, parallelament al
calendan de les contracimeres, i una de les iniciatives es Nanga des del Laboratori deis
Desobedients de l'estat espanyol, que forma part de la xarxa de laboratoris europea. Des de el
Laboratorio Social es parla de crear un espai polític europeu connectat, format per 'realitats
polifóniques', de 'noves gramátiques' que omplin l'espai de moviment, ja s'estan duent accions
concretes com les accions directes no-violentes del laboratori de desobedients sobre immigració.
En resum, que aquesta assemblea serveix com un punt mes de trabada per a moviments socials,
mentre al HUB s'está fent un sopar popular, una festa i s'acaben els preparatius per la
manifestació.

5.5.2 Un milió contra la guerra i el racisme

L'endemá, dissabte, un deis actes mes esperats del FSE, per al que arriba gent de tot Europa i
sobretot d'itália, es vol que sigui una manifestació multitudinaria sobretot per manifestar un refús
ciar i contundent contra la guerra i per reivindicar el dret a construir una altra Europa no basada
en el valors del capitalisme global. I s'aconsegueix, la manifestació va ser tot éxit, es parla la
mes gran manifestació contra la guerra que s'ha vist en els últims temps a Europa'147 segons la
premsa. La noticia de la manifestació será la portada de la majoria de diaris europeus al dia
següent. Un milió de persones segons l'organització, recorren els principáis carrers de Florencia,
des de les 12h del migdia, fins a última hora de la tarda, on s'acabará en un gran concert
multitudinari. Una manifestació plena de color, banderes (sobretot multicolora i fent referencia a
la Pau) i música (camions amb potents equips de só). On desfilaven plegats des de partits
polítics d'esquerres (de tradició comunista, trotskista, i socialista) com Refundazione (Italia) ,
LCR (Franga), el Bloco d'Esquerda de Portugal o el Socialist Workers Party (Anglaterra),
sindicats de base com els Cobas, i grans sindicats com la CIGL que ha portat a Florencia mes de
300.00 persones, els treballadors acomiadats de la FIAT (que han protagonitzat una amplia
mobilització), multitud de ONG's, (d'economia social, en defensa deis Drets Humans...), grups
ecologistes, sindicats i organitzacions d'estudiants, moviments 'antiglobalització' com ATTAC,
tots els grups i coHectius de tendencia mes autónoma, els desobedienti, i tancant la manifestació
molts grups anarquistes italians. En definitiva están tot els que han participat en els debats del
FSE durant aquells dies, mes tots els que han arribat des de tota Italia aquells mateix dia per

147 Portada de El País, 10 de novembre de 2002 i arricie de Lola Galán a la página 1.
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assistir a la manifestació. Tot i la presencia de mes 7.000 policies que vigilaven la manifestació,
no succeint cap incident, els habitant de Florencia s'han bolcat a la consigna 'Firennzze cittá
aperta' i han animat en tot moment ais manifestants, un escenari ben diferent al que es va viure a
Genova.

De la manifestació destacar la presencia massiva d'italians, el gruix de la manifestació; tenint en
compte que al FSE hi havia la voltant de 40 o 50 mil persones, es podría dir que prácticament
tots els moviments italians estaven allá. Una altra cosa a destacar és que la manifestació - per el
que es veia a les pancartes, ais diaris italians i d'arreu d'Europa- es va llegir principalment com
una manifestació contra la guerra a l'lraq, deixant de banda els altres temes que havien convocat
a la manifestació (contra la Globalització neoliberal o contra el racisme). Encara que el moviment
per la pau a Italia és molt fort, temes com el de "una altra Europa", de 1'anticapitaüsme i de la
guerra global permanent, i les qüestions mes estructuráis, van quedar forga diluídes. Tot i que en
els diferents debats del FSE sí que es van centrar en aquests temes, la manifestació no es va
llegir així. Una aftra rao pot ser per l'interés deis propis mitjans de comunicació i polítics, o
simplement peí fet que el gran nombre de gent i l'espectacularitat de la manifestació de que per fi
hi havia mobilització multitudinaria contra la guerra, van fer oblidar els continguts concrets i les
raons per les quals s'estaven manifestant.

Després de la 'borratxera de l'éxit' de la manifestació, la dia següent, es fará l'assemblea final
deis moviments socíals europeus a Testado Leopolda amb l'assisténcia d'entre de mes de 5.000
persones. De fet, mes que una 'assemblea' ens trabem un altre cop davant d'un seguit de
parlaments, en alguns casos declaracions d'intencions i discursos formáis. Sobretot és un espai
per oferir les conclusions deis debats a les que s'ha arribat durant els tres dies del Fórum i de les
reunions paral-leles que s'han fet, i informar sobre les dates de les properes contracimeres i
mobilitzacions. Es fa una crida a tots els moviments socials europeus a enfortir la seca xarxa
seguint la carta de principis del FSM de Porto Alegre i una de les convocatóries mes ¡mportants
que es Naneen des d'aquesta assemblea és la crida a les mobilitzacions contra la guerra per al
15defebrerdel2003.

De cadascun deis eixos plantejats al FSE sortiran campanyes i noves cites per ais propers
mesos i anys148. Entre les mobilitzacions mes destacades de cara al 2003, están, contra el
neoliberalisme; el FMI, i el BM a l'abril a Washington, contra el FEM a Davos al gener, contra el
G-8 a Evian (Franga) al juny. Contra la guerra fer una coordinadora de moviments a nivel!
europeu, i la propera cimera a Praga al novembre durant la cimera de la OTAN. Contra el
racisme fer una trabada a nivell europeu al febrer, contra el sexisme i la homofóbia,
s'organitzaran trabades des de la Marxa. Mundial de les Dones; contra la privatització deis
servéis públics, i a favor deis drets socials es preparen mobilitzacions aprofitant les cimeres de la
presidencia de la UE, a mes de campanyes contra el GATS; sobre ecología i agricultura se
segueixen i engeguen campanyes contra els transgénics, (coordinació entre (Coordínation
Paysanne Européene (CPE) i Via Campesina) i s'estableixen coordinacions per la defensa del
territori i per una nova cultura de l'aigua. Sobre democracia es proposa el procés de la Consulta
Social Europea, i la el Fórum Social Mediterrani a Barcelona a fináis de novembre del 2003.

La principal funció del FSE, ha estat posar en contacte grups i col-lectius d'arreu d'Europa amb
fortes discrepáncies ideológiques en alguns casos, Pero ha estat un espai per debatre amb
relativa calma fora del 'temps' marcat per les cimeres. Sembla dones que el moviment es
comenga a crear una agenda propia, i un espai de trabada per debatre i del que surten noves

148 Per manca d'espai, no les podem reproduir aquí, pero es poden trobar a les "Conclusions per a l'Acció,
de l'Assemblea de Moviments Socials del FSE, 1*11 de Novembre de 2002.
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propostes per a l'acció. Potser el carácter final de l'assemblea - en la que s'acaba cantant la
Internacional- es percep com massa triomfalista des de altres sectors mes autónoms del
moviment que veuen que els partits polítics, s'estan fent seu aquest nou espai de mobilització.

Aquest context d'éxit deis moviments socials contrastará amb Tonada de detencions que el
govern de Berclusoni comencará fer a fináis de novembre i durant el mes de desembre contra
persones de moviments socials italians que van participar a les mobilitzacions de Genova contra
el G-8. En aplicació d'una llei recent aprovada a Italia que permet posar a la presó sense judici
previ a persones acusades d'incitar o 'no aturar' la violencia; s'arriba a la detenció de mes 40
persones a Nápols i després d'una cinquantena a altres ciutats italianes. Algunes encara están a
la presó. L'aplicació d'aquesta llei que pot ficar a la presó persones per la seva ideología política,
concretament, per"promoure la lluita de classes i contra el sistema capitalista".

5.5.3. El balanc del FSE a Catalunya: nou espai de coordinado i dissolució del MRG

Per la majoria de moviments socials de Catalunya i l'Estat Espanyol 1'experiéncia del FSE ha
estat molt positiva. Per una banda ha possibilitat enfortir la xarxa i ampliar coneixences entre els
grups que ja estaven treballant (deute extern, contra la guerra). La Plataforma de les terres de
l'Ebre aconsegueixen una coordinado amb altres plataformes europees per engegar una
campanya i mobilitzacions a nivell europeu per una nova cultura de l'aigua. Membres del
Seminari d'Economia Crítica fan contactes amb altres grups que treballen la Renda Básica a
nivell europeu. I membres de la campanya contra ('Europa del Capital participen en taules
radones i tallers explicant l'experiéncia de l'organització deis moviments socials a Barcelona.

Des del moviments socials catalans es faran importants aportacions a l'agenda de mobilitzacions
i campanyes: la Consulta Social Europea, i el Fórum Social del Mediterrani, impulsat des de
Catalunya principalment des de el Fons Cátala de Cooperado, juntament amb altres
organitzacions. Una altra aportado será de l'assemblea de Treballadors contra la Globalització
Capitalista, amb aportacions dins la Carta pels Drets Socials europea. A mes de la participado
activa de coilectius dins els espais autónoms com el Hub i els contactes que s'ha establert.

Un deis resultáis importants de Florencia és com déiem el Fórum Social del Mediterrani que está
previst se celebri a Barcelona el 28, 29 i 30 de novembre del 2003. Aquest espai, s'está
impulsant des de fa mesos per el Fons Cátala de Cooperado i es compta amb el suport de mes
de 80 organitzacions de l'Estat espanyo!, fórums socials de ciutat italianes, i organització del nord
d'África. Des d'aquest es volen promoure ponts de diáleg entre pobles i cultures del mediterrani,
promoure un debat d'alternatives per les problemátiques de la ciutadania d'aquesta regió. Des de
Catalunya és proposen cinc grans eixos que s'han d'anar perfilant amb els altres actors del
pobles de la mediterránia: diáleg intercultural, migracions, conflictes, militarisme i pau,
desenvolupament i drets económics i socials, sostenibilitat ambiental.

Per el seguiment que fan els mitjans de comunicado a Catalunya i altres e l'estat durant els dies
del FSE i sobretot posteriors, sembla que el discurs 'un altre món es possible, una altra Europa
és possible' ha arribat una mica mes a l'opinió pública, aquesta vegada sense que el mitjans
tinguin arguments perchminaützarel moviment.

Pero a mes d'enfortir la xarxa i coordinado entre grups, potser una de les conseqüéncies mes
importants de Florencia és que ha aconseguit ampliar el nombre de gent dins del moviment. De
les mes de dues mil persones de l'estat Espanyol que participen a Florencia, la majoria venen de
Catalunya. Recordem que en part la gran participado és resultat de la bona feina de difusió que

159



s'ha fet préviament des del Grup Mobilitzador; i que també han fet organitzacions com ATTAC, el
sector Rojos i roges d'EuiA, En Lluita, i col-lectius universitaris dins la UAB, UPF i UB. A mes
d'aquesta feina, l'éxit de la manifestado i el que s'ha vist ais debats fa que molta d'aquesta gent,
en la seva majoria joves universitaris, vulguin anar mes enllá d'un viatge 'revolucionan' i es
vulguin implicar en una lluita mes continuada. Precisament per aprofitar aquesta 'energía' ¡ com
ja va passar després de l'éxit d'anteriors cimeres com Praga, des del Grup Mobilitzador es
proposa fer una assemblea per intentar crear un espai de coordinado estable.

A partir deis contactes que s'han fet a Florencia i de les mes de 700 persones apuntades a la
llista de distribució, des del Grup Mobilitzador s'impulsa una assemblea del 30 de novembre. En
l'assemblea participaran 140 persones i allí s'informa deis principáis acords i mobilitzacions que
es van aprovar a l'assemblea final del FSE a Florencia. Entre les principáis mobilitzacions que es
consensúen están les del G-8 a Evian al juny, i es parla de coordinar-se per anar a Porto Alegre
al FSM de gener, de fer accions de suport per ais detinguts a Italia, i cazerolazos en suport a
Argentina peí 21 de desembre i contra la guerra a Iraq. Les mobilitzacions contra la guerra
centraran la principal activat d'aquest espai.

El rellevant pero d'aquesta assemblea es que es Henea la proposta de crear un 'marc de
coordinació estable entre els coHectius, organitzacions i plataformes que han participat en la
mobilització del FSE1. En paraules deis impulsors, 'Aquest espai de coordinació no pretén
representar en absolut al moviment antiglobalització, ha de ser un espai construít des de la
base'149. Tot i aquesta declaracions, des de sectors del MRG, i persones d'altres coHectius mes
autonoms i grups de base, aquesta iniciativa és percep com un intent de persones de Tesquerra
tradicional" de monopolitzar o utilitzar amb fins partidistes aquest nou espai format per gent jove
que 'acaba d'arribar1. S'iniciará a partir d'aquí una forta polémica entre algunes persones
d'aquests sector mes autonoms -concretament del MRG- i persones del Grup Mobilitzador.
Mentre persones el MRG acusen al grup mobilitzador de voler constituir-se en 'nou subjecte
polític1 i de voler representar els moviments socials; des de el grup mobilitzador s'acusará
aqüestes actituds de sectáries i de no voler participar en la creació d'un espai que només vol ser
de coordinació. Aqüestes tensions acabaran portant a que algunes persones del MRG a
abandonar aquest espai.

Tot i aqüestes tensions sembla que s'está comengant a construir un nou espai de trabada i
coordinació, que de moment aglutina mes d'aquells col-lectius que han participat en el grup
mobilitzador (En Lluita, ATTAC, IAC-CATAC, sector crític de CC.OO., persones de EUiA),
Plataforma Antiglobalització de Ciutat Velia...) a altres persones que s'han afegit després de la
tornada de Florencia, sobretot estudiants de la UAB, pero també algunes persones de la XCADE
i del MRG que assisteixen a les reunions amb expectativa. Una de les principáis línies de treball
d'aquest espai és com déiem dur a terme mobilitzacions contra la guerra i per aixó es crearan
principalment les comissions d'accions i difusió. Per el tema de la guerra es decideix entrar a
treballar conjuntament amb la Plataforma Aturem la Guerra, que mes endavant explicarem.

Mentre sembla que s'está construint un nou espai de trabada —l'impulsat des de el grup
mobilitzador- veiem com en desapareix un altre: Í'MRG.

La dissolució del MRG es decideix en l'assemblea quatrimestral que es celebra el 18 de gener a
Granollers. Tot i que a l'anterior assemblea (a Barcelona) havien quedat molts temes pendents
(com per crear un espai per a coordinar les protestes de cara al 2004, espais de formació i

149 Veure l'acta de l'assemblea post-Floréncia del Grup Mobilitzador peí FSE, celebrada a l'Espai Obert
el 30 de desembre de 2002.
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seminaris...) alguns correus enviats per la llista de distribució en referencia a la poca motivado
que és percep per la preparado de l'assemblea i la reflexió sobre si hi ha ganes de continuar
trobant-se, fan que l'ordre del dia de l'assemblea de Granollers es centri exclusivament en el
tema de la continuítat del MRG. El context que provoca aqüestes percepcions i les causes que
acabaran portant a la dissolució son probablement la combinació de diversos factors: uns de
caire intern i d'una erosió que ja s'arrossegava des de feia temps i uns altres que venen de la
manera de funcionar en e! context de Fórums, campanyes i que es precipiten per els espais de
coordinació creats després de Florencia.

A nivell intern, hi ha la sensació que s'ha arribat a una mena de 'punt mort1, sensació que ja
s'arrossega des de fa mesos -que no és mes que la constatació que I'MRG ja no és una 'gran
espai de trobada', sino simplement la trabada de alguns col-lectius i grups d'afinitat- i aquesta
realitat posa a vegades en qüestió la legitimitat per a seguir utilitzant el nom de 'moviment de
resistencia global' quan ja només s'és un grup petit de col-lectius i persones. Aquesta sensació
s'ajunta amb les diferencies i discussió que hi ha amb la gent del grup mobilitzador de voler
impulsar un altre espai de coordinació -el que s'ha creat després de Florencia -. Algunes
persones del MRG volen denunciar l'intent de manipulado que es vol fer d'un espai que s'ha
creat des de l'espontaneítat de voler convertir-lo en un 'nou subjecte polític1; i per a ells/es la
autodisolució del MRG és com una mena d'exemple de que no hi ha cap 'subjecte' permanent i
estable que pugui erigir-se com a 'representan!' deis moviments socials.

De totes maneres, no tots els col-lectius i persones dins I'MRG veuen la mateixa necessitat i
urgencia en la seva dissolució i desaparició. Resulta curios observar que, el que uns per una
banda veuen com 'un perill' - el fet que un nom com I'MRG pugui ser 'referent' de una cosa que
ja no 'existeix' i que 'utilitzi per part deis mitjans de comunicado i d'altres col-lectius o persones
amb finalitats que no responen al MRG-; els altres {gent de col-lectius de fora de Tarea
metropolitana de Barcelona especialment) diuen que precisament el nom de MRG ha servit per a
donar mes forca i transcendencia a petits col-lectius i així poder crear nous espais de trabada.
Finalment pera s'arriba a un consens en el que es decideix que el millor es' treure's' el nom de
MRG per evitar falses utilitzacions i per ser honestos amb la finalitat que tenia aquest nom quan
es van iniciar les mobilitzacions per anar a Praga al 2000, i ser sincers amb que aquella realitat i
els objectius que s'havien proposat en aquells moments no son els d'ara (recordem e!s conflictes
que s'han viscut quan s'ha convidat al MRG a espais com el Consell Internacional del FSM a
Barcelona). I mes quan hi ha hagut tantes campanyes entremig que han acabat substituint i
arrossegant aquell espai de coordinació i trabada que volia ser I'MRG.

Queda ciar pero, que només es dissol el nom, i mes concretament el de MRG-Catalunya, i que
aixó no vol dir que tot els altres MRG's que es van crear sota el seu paraigües del MRG hagin
ara de despareixer. Queda ara també queda al seu criteri seu si volen continuar amb el nom o no
(com per exemple del MRG-Abrera...o altres).Totes aqüestes raons es voien comunicar tant ais
mitjans de comunicado - dones I'MRG ha estat un nom que com el del moviment
antiglobalització' ha estat molt manipulat mediáticament - com ais propis col-lectius dins els
moviments socials. Per aixó es decideix fer un comunicat a la premsa i un altre pels moviments,
que s'enviará també a l'assemblea de moviments socials del FSM a Porto Alegre.

Les reaccions ais comunicats -que es va decidir escriure de manera provocadora- no es fan
esperar. El comunicat deis moviments s'envia primer per les Mistes de distribució i a Indymedia; el
problema és que acaba sortint a al telenoticíes del migdia a TV3, interpretant-se la dissolució del
MRG com a crisi deis moviments socials a Catalunya. Resulta paradoxal aquesta interpretado
quan en el comunicat es deixa ben ciar que TMRG desapareix per a multiplicar les lluites", i que
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a nivell intern encara que no s'explicita en el comunicat esta ciar que el que desapareix és el
nom pero que la xarxa d'afinitat difosa entre col-lectius i persones que el formaven segueix.
Mostra d'aixó será la proposta de fer una trabada de col-lectius al maig semblant a la que s va fer
a la setmana Santa del 2001 a La Garrotxa. A mes de la festa-enterrament del MRG-Catalunya
que es vol fer coincidint amb les festes de carnaval, un context adient per l'ocasió.

El fer un comunicat provocador també aixeca polémica dins deis moviments, mostra d'aixó és el
to deis nombrosos correus que es reben i les respostes que es publiquen a Indymedia, tant des
de posicions mes autonomes que acusen al MRG de reformista, com des de persones d'aquest
nou espai del grup mobilitzador que acusen I'MRG de protagonisme i de ser poc honest en les
raons exposades en el comunicat, on segons ells s'havia d'haver fet mes explícit que les raons
de la dissolució obeíen mes a una crisi interna que no pas a voler donar exemple de coherencia.
Cal recordar que en el comunicat s'acusa explícitament a aquells que intenten ser 'representaos'
o que parlen en noms deis moviments socials. Podem veure dones que la dissolució del MRG
aixeca forta polémica, objectiu que ja es pretenia, i posa sobre la taula algunes de les
contradiccions i perills deis moviments socials.

5.6. Aturem la guerra i altres mobilitzacions

5.6.1. Altres mobilitzacions veinals i peí territori

Mentre veiem com es va construint nous espai de coordinado i en desaparecen d'altres, enmig
de intenses polémiques i discussions entre sectors del moviments socials, especialment a
Barcelona; arreu de Catalunya es van consolidant i creant altres xarxes i coordinadores. Algunes
de les mes actives les trobem a: les comarques gironines, com son les plataformes en defensa
de l'AIt i el Baix Empordá: 'Salvem l'Empordá1, al Valles Occidental contra la construcció del
camp de Golf de Torrebonica a Terrassa; al Valles Oriental: on l'assemblea que coordina accions
contra el IV cinturó i altres operacions relacionades amb l'especulació urbanística a la zona; ais
Pirineus, la plataforma 'Salvem el Pirineu', i la plataforma Contra l'Autopista eléctrica.

Mentre a Barcelona també se segueixen les lluites veinals contra l'especulació urbanística, com
les de Poblenou (per la construcció del districte 22@), les de Horta contra la construcció del túnel
d'Horta, per el soterrament de les vies a Sants, Case Antic i les d'altres barris que també
s'agrupen sota la Plataforma Antiespeculacio de Barcelona.

Destaquem les mobilitzacions es donen en el barrí de Case Antic, en concret del 'forat de la
Vergonya* durant els mesos de novembre a desembre per la pluralitat d'actors i la manera com
s'organitzen i per la contundencia amb la que son reprimides; una contundencia que l'Ajuntament
no utilitzava des de feia anys a la ciutat de Barcelona en una mobilització vernal. El 'forat de la
vergonya' és una zona de Case Antic, en la que segons el PERI (Pía Especial de Reforma
Interior) de l'ajuntament de Barcelona estava catalogat que s'hi construiría un pare. Sense obrir
cap procés de consulta, al mes de novembre, l'ajuntament modifica el PERI i aprova la
construccíó d'un parking i es prepara per iniciar Íes obres. Amb el greuge que les obres per fer el
parking están finangades per fons de la Unió Europea destináis a remodelar zones urbanes per
fer zones verdes. Davant aquesta situació alguns col-lectius i associacions de veíns i veines de
la zona, juntament amb el col-lectiu de ve'íns que okupen algunes cases al voltant del 'forat1 mes
associacions de comerciants i altres associacions culturáis del barri (Kasumay) i Ong's com RAÍ
(Recursos d'Animació Intercultural) inciaran una forta mobilització d'oposició. Les mobilitzacions
serán noticia durant dies per la contundencia amb que son reprimides per parí deis antidisturbis
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de la Guardia Urbana. L'actitud de repressió de l'Ajuntament de Barcelona i poca actitud de
dialeg, fará que hi hagi una gran manifestació al mes de novembre per evitar la construcció del
párking i defensar la zona verda. Les mobilitzacions compten amb el suport de la Plataforma
Antiespeculació de Barcelona que agrupa a altres plataformes veínals que s'estan mobilitzant en
tota Barcelona per la manera com l'ajuntament está fent les remodelacions urbanístiques, des de
el Projecte 22@ a Poblenou, fins les obres de remodelació del barri de La Mina per les obres del
Fórum 2004. Les plataformes veínals de Poblenou, La Mina, Sant Adriá, Sant Andreu, Horta (per
el túnel d'Horta), Sants (per la cobertura de les vies), el Raval, i altres barris de Barcelona,
juntament amb la FAVB (Federació d'Associacions de Veíns de Barcelona), coHectius d'okupes i
centres socials, i grups locáis que han treballat en les mobilitzacions antiglobalització, donen
suport ais veíns del Forat e la Vergonya. Actualment el procés de construcció del párking está
aturat, pera l'Ajuntament ha aixecat un mur que impedeix ais veíns i veínes del barri disfrutar de
l'espai verd amb arbres fruiters i plantes de jardí que s'havien creat. Arrel de les mobilitzacions
s'han iniciat diálegs amb alguns técnics de l'Ajuntament i converses entre portaveus del veíns i
carrees de l'Ajuntament com Ernest Maragall.

L'important d'aquestes mobilitzacions és que es comenga a treballar coordinadament entre
associacions de veíns i coHectius i grups que s'ha creat arrel de les mobilitzacions
antiglobalització, juntament amb okupes, i altres sector mes autónoms. Una coordinació en
alguns casos entre maneres organitzatives i discursos molt diferents, de les que poden sortir
afiances interessants de cara a les mobilitzacions per el Fórum 2004 i durant el 2003. Aquests
mobilitzacions del forat de la vergonya i les que s'estan realitzant a nivell veínal en protesta
contra els interessos especulatius de les remodelacions urbanístiques de l'Ajuntament de
Barcelona, semblen marcar la pauta del clima de mobilització que es comenga a viure a un any
de la celebració del Fórum 2004.

De fet, son moltes !es veus que des de fa temps es comencen a prendre postura contra el Fórum
2004 per considerar-lo una simple operació urbanística i buida de contingut de l'Ajuntament de
Barcelona, en col-laboració amb la Generalitat de Catalunya i el govern del PP. Él Fórum que
está previst que s'inicií al juny del 2004, vol ser, segons l'Ajuntament, un espai de trabada de
cultures i intercanvi de coneixement de tots el pobles del món. Per a realitzar aquest espai de
trabada s'está remodelant els barris de Poblenou, la Mina i Sant Adriá de Besos, tot la facana de
mar de Barcelona cap al riu besos. Allí es vol construir també una gran ciutat del coneixement
afavorint la presencia d'empreses de tecnología punta, en el que s'anomena districte 22@. Des
els moviments socials, i altres organitzacions i ¡ntel-lectuals es fa la crítica al discurs hipócrita de
l'Ajuntament de voler promoure la cultura i coneixements 'universals1, mentre se segueixen
detenint i empresonant a immigrants 'persones d'altres cultures' o no pracurant l'atenció
necessária, promocionant la vinguda de músics d'arreu del món mentre es confisquen els
instruments ais músics de carrer... S'acusa a l'Ajuntament que el Festival de la Cultures del
Fórum 2004, no és mes que una fagana per dissimular els interessos económics, urbanístics i
especulatius que no sembla que hagin de revertir directament en la poblado.

Per totes aqüestes raons, es comenga a parlar des de diversos sectors deis moviments socials
de crear una coordinació de collectius que piantegi una denuncia organitzada a aquests
interessos i que desemmascari els interessos reals de l'Ajuntament. Pero de moment sembla
només una proposta dones encara no s'ha creat cap espai unitari sobre el tema.
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5.6.2. Porto Alegre 2003: sota i'efecte Lula

L'any 2003 comenca mogudet peí que fa a mobilitzacions com hem pogut veure, tant a nivell
local com a nivell internacional, i la tercera edició del FSM així no mostra. Un deis temes del FSM
será també com al FSE de Florencia el debat sobre les mobilitzacions per aturar la guerra, pero
el gran tema que acapara totes les converses i l'atenció deis mitjans de comunicado será el
paper del nou president de Brasil, Luis Ignacio de Silva lula1. El fet que Lula sigui del Partit del
Treballadors, un partit d'ésquerres en molts d'anys a Brasil, i un partit que manté bones relacions
amb moviments socials com l'MST; fa que es generin moltes expectatives i que s'interpreti com
una esperanga de canvi per América Llatina. De totes maneres el fet que Lula participes en el
Fórum Económic i Social de Davos no va ser rebut amb gaire simpatía per molts deis participants
a Porto Alegre i va rebre dures critiques. La qüestió es que en aquesta tercera edició les
expectatives sobre Lula van acaparar gairebé tota l'atenció deis mitjans de comunicado i molts
deis debats i temes que es van parlar al Fórum no van teñir transcendencia.

La participado de gent de Catalunya, en aquesta ocasió no va ser tant nombrosa com en
l'anterior, on sí que es va organitzar gent de col-lectius i moviments per anar-hi. Les persones
que hi van participar van portar les mateixes reflexions que s'havien fet l'any passat: molta oferta
de xerrades; pero pocs espais per a poder aprofundir i debatre....la sensació de ser cada cop
mes un 'gran aparador' on es poden trabar grans discursos encara que interessants, pero on no
queda temps per trobar-se 'amb calma1...'. Tot i que serveix per un altre objectiu molt important:
la contribució a la consolidado d'un sentiment de pertinenca a una gran coHectiu de persones
que comparteixen valors semblants, i sobretot la constatació que cada cop mes Porto Alegre es
converteix en un espai de creado i construcció de discurs sólid que desmunta el 'discurs de
Davos1, no només des de l'acció al carrer, sino des de la evidencia que els interessos económics
de! capitalisme han entrat en crisi; una altra cosa és que encara falta 'voluntat política per aplicar
polítiques que es regeixen per altres interessos que no els purament económics.

Des de l'assemblea de moviments socials, és Manga la proposta de construir una estructura
estable deis moviments socials per a facilitar la comunicado i poder dur a terme les grans
campanyes. Es decideix dones crear la Secretaria deis Moviments Socials, (falta completar.,,amb
acta...) La proposta de creado de la Secretaria és recollida per algunes persones del 'grup
mobilitzador' que han participat a Porto Alegre i proposen a aquest nou espai del grup
mobilitzador que es sumi a aquesta coordinació internacional. La proposta de la Secretaria
confirma a algunes persones del ja desaparegut MRG els arguments que ja tenien sobre l'intent
d'aiguna gent del FSM de voler donar una estructura estable a l'assemblea de moviments
socials, i acusen ais impulsors de la Secretaria de voler capitalitzar els moviments.

5.6.3. Aturem la Guerra: mobilitzacions massives arreu del món

Com recordarem es va decidir a Florencia en l'assemblea de moviments socials, el dia 15 de
febrer están programades arreu del món mobilitzacions i grans manifestacions contra la guerra, i
mes concretament contra l'atac deis EE.UU. a Iraq.

A Catalunya, el grup mobilitzador ha fet de les mobilitzacions contra la guerra una de les seves
línies d'acció prioritaria i durant els mesos de gener i inicis de febrer fa váries mobilitzacions.
Entre elles destacar el cercavila de l'1 de febrer pels carrers deis centre i també les Jornades a la
Universitat de Barcelona sobre les causes i raons económiques que hi ha darrera del interés de
l'atac a Iraq; 'una guerra per petroli' , amb la participado de membres del la Plataforma per
l'Aixecament de les sancions a Iraq, i també membres de 'Stop the War Coalition', una de les
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plataformes mes multitudináries a Gran Bretanya, i membres del moviment contra la Guerra a
Italia.

Aqüestes mobilitzacions juntament amb la preparado de la manifestació del dia 15, s'estan fent
conjuntament amb la Plataforma Aturem la Guerra, que engloba a diversos partits, sindicáis i
col-lectius. Recordarem que la Plataforma Aturem la Guerra es va crear a l'any 1991 contra la
Guerra del Golf, i que des de aleshores s'ha mobilitzat contra la Guerra de Bosnia, 93,94, contra
la intervenció militar a Kosovo, Contra la guerra a Txetxénia, ais Grans Llacs, i altres conflictes
armats. En la Plataforma hi ha participat alguns grups de manera mes estable i d'altres s'han
anat afegint quan s'han realitzat les campanyes campanya. De manera mes estable i utilitzant
l'espai del CTD com a lloc de reunió; trobem DonesxDones, l'assemblea Antimilitarista de
Catalunya, ACP (Associació Catalana de Professionals), Justicia i Pau, Fundació per la Pau, el
que abans era l'Espai Roig-Verd-Violeta, el CJB, al CNJC, la PAUOC (associació de universitaris
per la Pau de la UOC), Plataforma de Nou Barris, Batzac, entre d'altres col-lectius; i també han
participat en algunes campanyes partits els sindicats UGT, CC.OO. i partits polítics ERC, IC-V,
EUiA, PSC (en algunes ocasions) i també CIU.

Per la preparado de la manifestació contra la guerra es torna a utilitzar la Plataforma com a
espai unitari de treball, amb totes les tensions entre col-lectius, partits i sindicats que aixó
comporta {com ja es va veure en la campanya Contra la Desfilada Militar al maig del 2000). Des
de la desfilada, ha quedat la percepció que la Plataforma Aturem la Guerra s'ha quedat
'anquilosada1, amb una forma organitzava massa clássica, depenent deis discursos de partits i
sindicats, encara que sempre ha estat una plataforma impulsada per organitzacions,
associacions i persones. Per aixó el fet que des del grup mobilitzador es decideixi participar en
aquesta Plataforma representará una renovació d'energies i de formes de fer. Tot i així, a les
assemblees es reproduiran els debats clássics entre partits i moviments socials i algunes
persones des de sectors mes autónoms decidirán no participar-hi. En aquesta ocasió es podría
dir que gairebé tothom está a la Plataforma. A mes de les organitzacions que hem citat, s'hi
afegeixen tots els grups i persones que participen en el grup mobilitzador, a mes de gent de la
XCADE, i algunes persones del MRG. Es crea una comissió de portaveus, on hi ha participado
mixta de persones deis moviments i deis partits, i també una comissió per anar a parlar amb
l'administració per el tema deis permisos recorregut amb l'Ajuntament (com ja es va fer en la
Campanya contra l'Europa del Capital i Contra el Banc Mundial). El tema del recorregut de la
manifestació i de la composició de les pancartes será el que portará mes discussions dins de
l'assemblea. Els partits i sindicats volen anar en la pancarta, pero com que la majoria de la gent
a l'assemblea no vol que aquesta mobilització estigui capitalitzada per partits, no es vol que
aquests vagin a la primera pancarta; per aixó s'arriba a la decisió de fer dues pancartes; una
primera a on va gent 'anónima' que representa la societat civil' i una segona en la que vagin els
polítics. L'altre tema de discussió aquest cop amb les administracions és el recorregut, pero en
aquest cas el fet que tots els partits polítics que hi ha a l'Ajuntament i al Parlament, excepte el
PP, estiguin presents a la Plataforma facilita que s'obtingui el permís per part de delegació del
govern, perqué tots els partits diuen que fan trucades per pressionar a la subdelegado del
govern.

També ajuda a fer pressió el context de l'opinió pública contra la guerra que va creixent sobretot
en les ultimes dues setmanes. Context que ve faciütat indubtablement per la transcendencia
mediática que tindrá el posisicionament deis actors contra la Guerra i la crítica que fan al govern
del PP per els seu suport ais EE.UU. en la gala deis premis Goya de cinema i les posteriors
creacions de Plataformes d'actors tant a Madrid com a la resta de Testat. Aquí a Catalunya, la
Plataforma de la Cultura i l'espectacle contra la Guerra, facilitaran que el missatge contra la
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Guerra arribi a molta mes població i ajudará a la difusió. Els actors i actrius contra participen
també dins la Plataforma Aturem la Guerra oferint-se a coordinar una performance al final de la
manifestació.

Feia temps que no es veia tant de moviment i coordinació de grups treballant plegats al voltant
d'un mateix tema, a mes de la manifestació que está programada per la tarda del dissabte 15, es
fan arreu de Catalunya acampades de dejuní per la Pau (Terrassa, Gracia) i altres accions contra
la Guerra i per la Pau, des de les escoles, empreses.J multitud de persones a títol individual
posen pancartes i banderoles ais balcons.

El dissabte 15 de febrer des de les 15.00h de la tarda comenca a arribar gent al punt de sortida
de la manifestació, i abans de l'hora programada (les cinc de la tarda) la manifestació ja s'ha
d'iniciar perqué el punt d'inici a Passeig de Gracia amb Diagonal está desbordat. La massiva
participado supera totes les previsions; la gent s'afegeix a la manifestació des de tots els carrers
de l'Eixample que porten a Passeig de Gracia i la Gran Via. Els transports públics (metro,
ferrocarrils i autobusos) queden desbordats i no poden accedir al centre de la ciutat perqué
aquesta está plena de gent, els accessos a la ciutat en cotxe també es coMapsen durant unes
hores. Per les televisions publiques (TV3, BTV, es retransmet la manifestació amb connexions en
directe. La manifestació s'acaba a les deu de la nit després que des de la tarima que s'ha
coHocat al final del recorregut s'ha llegit fins a quatre cops el manifest perqué no para d'arribar
gent.

Al dia següent tots els diaris treuen en portada les manifestacions d'arreu del món, segons els
principáis diaris la de Barcelona es troba entre les manifestacions mes multitudináries i sens
dubte la mes massiva de tota la historia de la ciutat. Mentre la l'organització parla de mes de un
milió i mig, la Guardia urbana i alguns diaris parlen de un milió tres-centes mil persones, la
delegació del govern parla de tres-centes cinquanta mil persones, i el col-lectiu Contrastant de
cuatrecentes mil. La sensació pero es d'eufória i de que feia temps que no sortia tanta gent al
carrer per a manifestar-se plegats sota un mateix tema. Tots els articulistes i comentaristes
parlen de la gran varietat i pluralitat de persones que van sortir al carrer. A la manifestació s'hi
podien veure des de famílies, nenes i nens i avis i avies.

Mentre es feia la manifestació també es va aprofitar per ocupar un edifici deshabitat del carrer
Avinyó al centre de Barcelona, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. L'okupació es va
reivindicar com una okupació per alliberar espais Contra la Guerra, i al darrera estaven
l'assemblea Antimilitarista de Barcelona, algunes persones de l'assemblea d'okupes i el col-lectiu
de la Oficina 2004, a mes d'alguna gent de Las Agencias. Es pretenia fer unes Jornades
Antimilitaristes durant tota la setmana, pero el dilluns efectius d'antidisturbis de la Guardia
Urbana van dessatilojar l'edifici.

La setmana següent de la manifestació van arribar les valoracions des de la gent de la
Plataforma, tot i que la valorado que es fa de la manifestació és molt positiva, encara queda
molta feina per a fer. En el comunicat que es fa immediatament després de la manifestació es
demana que els poder públics escoltin el que ha dit la gent que ha sortit al carrer i assumeixen el
compromís de aturar la guerra, i que si no ho fan així que dimiteixen. Durant la setmana també
es critica l'actitud de CiU, partit que es va adherir a la Plataforma en l'últim moment, pero que
acaba de votar al Parlament a favor de la intervenció a Iraq en cas de que la ONU ho digui.
Mentre se segueixen demanant responsabilitats ais partits, hi ha mes d'una trentena de catalans
i catalanes que han marxat a fer d'escuts humans a Iraq, entre ells es troben alguns membres
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de la XCADE, i de la Plataforma per l'aixecament de les sancions a Iraq i la Plataforma Aturem la
Guerra.

A Catalunya sembla dones que l'espai unitari deis moviments socials será en els propers mesos
el de les accions i mobilitzacions per aturar la guerra, on confluirán tots els sectors de l'esquerra.
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. MAPES D'ACTORS
La configurado de la xarxa crítica global
a Catalunya, 2001 - 2002.
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1. INTRODUCCIÓ. PISTES PER A LA LECTURA DELS MAPES

Com ja hem explicat en la introducció, un deis objectius d'aquest treball era analitzar la
configurado i característiques de la xarxa crítica global a Catalunya. Per a fer-ho, hem buscat
una forma gráfica útil per a resumir i fer comprensiu amb un cop de vista tot el munt d'informació
contingut en els relats cronológics deis esdeveniments. La nostra proposta de mapes d'actors va
en aquest camí: pretén mostrar tota la complexitat i diversitat deis actors participants en
aqüestes mobilitzacions i el paper que hi han jugat; així com reconstruir les relacions i
connexions que han tingut amb els actors de la xarxa de polítiques publiques.

Per a traduir tota aquesta informado gráficament, hem el.laborat una serie de mapes socials
emmarcats en dos eixos de coordenades, que pretenen assolir dos objectius:

1) Per una banda, ubicar els actors d'acord amb els dos parámetres amb qué hem estat
treballant: les estratégies de participado deis actors (que hem resumit en l'eix vertical), que va
des del máxim grau d'autonomia fins a les formes de participado mes institucionals. L'altre
parámetre definitori és el desenvolupament organitzatiu (expressat en l'eix horitzontal), que va
des de l'estructura organizativa mes formal i tradicional a ('estructura mes difosa i informal.
Tot i ser conscients de la dificultat de ser estrictes en l'ubicació espacial deis col.lectius i
organtizacions (per les dificultáis i complexitat que implica, peí fet que requeriría un análisi molt i
molt fi, gairebé un estudi per sí sol i també per dificultat técnica), ens hem atrevit a proposar una
ubicado pels actors representáis ais mapes. A fi d'evitar errors i confusions, hem subdividit
l'espai en sis quadrants que delimiten els espais polítics i organtizatius. Hem ubicat els actors en
cada quadrant intencionadament, pero en l'interior d'aquests, la ubicado intenta estar d'acord
amb les característiques de Tactor; pero pot variar mes en funció de les "necessitats" técniques a
l'hora de dibuixar els mapes (senzillament no hi caben, alguns espais están molt plens i es difícil
determinar la posíció relativa de molts actors tot i saber que están en un espaí similar).

En els mapes hem introduit la delimitació (a base de colors diferents) deis diferents espais de
mobilització i treball conjunt que s'han donat en les dues campanyes. A la mobilització contra el
Banc Mundial els espais diferenciáis eren per una banda la Campanya Rosa de Foc Barcelona
2001 i per l'altra la Coordinadora Barcelona Tremola. Hem superposat els dos espais perqué es
vegin les confluéncíes i diferencies.
En la mobilització arrel del Consell Europeu de Barcelona, els espais eren tres: el Foro Social
Barcelona, la Campanya contra TEuropa del capital i la guerra i la Plataforma catalana contra
TEuropa del capital. També hem volgut mostrar les confluéncies i divergéncies, pera no hem
superposat els tres espais en cada mapa per dues raons: per facilitar la comprensió i també per
la propia dinámica de la participado de cada espai: per un cantó els actors de la Plataforma
catalana participen activament en Torganització i en les activitats de la Campanya contra
TEuropa del capital i la guerra (s'organtizen en forma de plataforma diferenciada básicament per
tal de visibílitzar el tema nacional), i per l'altre perqué el Foro social Barcelona (com a tal, no és
el cas d'alguns deis seus membres, que també están a la Campanya) prácticament no participa
en les mobilitzacions del mar?: les seves relacions amb la Campanya contra TEuropa del capital i
la guerra es limiten a les negociacions sobre la seva posició en la manifestado; i per tant hem
optat perqué sigui visible només en aquest moment.
El Foro social Barcelona té un mapa propi que expressa gráficament la seva composíció. Hem
optat per un mapa diferenciat degut a que molts deis col.lectius membres no han participat a cap
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de les dues mobilitzacions, i a nivell de dibuix era molt difícil d'incloure-les i que fos
comprensible.

2) Per l'altra banda hem intentat mostrar les relacions que van construint la xarxa en aqüestes
dues mobilitzacions concretes.
Per analitzar una xarxa no n'hi ha prou en descriure els actors que la conformen: tant o mes
important és el paper que juga cadacun d'ells, les relacions que estableixen, la densitat i
heterogeneitat de la xarxa, així com altres elements en els quals seria molt mes complicat entrar
(la distribució deis recursos i el poder, els eixos d'acord i de conflicte, etc. . ) ; alguns d'aquests
elements en certa manera es podrien extrapolar deis mapes que presentem, pero caldria un
análisi molt mes detallat. En fi, el que presentem aquí és el primer esbós que en qualsevol cas
pot ajudar a analitzar les característiques de la xarxa crítica global en aqüestes dues
mobilitzacions.

En els mapes de les comissions hem intentat mostrar quins son els actors que participen en cada
ámbit de treball i amb qui es relacionen. Aixó ens permet veure quins son els nodes mes actius
de la xarxa, en quins temes participen i veure la continuitat (queda ciar, per exemple, que els
sectors mes institucionals tendeixen a participar en una serie de temes: l'el.laborado deis
manifestos, les trobades d'alternatives, etc.; mentre que els sectors mes movimentistes solen
confluir al voltant de les accions, la contrainformació, el treball antirepressiu i la sensibilització).

Els mapes de les comissions son una mica diferents en els dos moments analitzats. En el cas de
la Campanya contra el Banc Mundial hem analitzat amb molt de detall la comissíó de
contraconferéncia, ja que, tal i que queda reflectit ais relats, és un espai amb gran participado
d'actors molt diferents, que es prepara amb molt de temps i que aconsegueix teixir i enfortir unes
relacions i coneixences molt interessants. La cancelado de la vinguda del Banc Mundial a
Barcelona i la gran assisténcia de públic ais debats fa que la contraconferéncia i el treball en
sensibilització passin a primer pía.
En el cas de la Campanya contra l'Europa del capital i la guerra, la Trabada d'alternatives és
menys central i per tant l'hem resumit en un sol mapa. En canvi, donada la importancia
internacional de la cimera, les accions preñen una gran relleváncia i és en aquest ámbit on es
produeixen algunes de les principáis confluéncies. Es van realitzar multitud d'accions diferents,
pero en els mapes només hem recollit les mes massives convocades per la Campanya.

Una de les limitacions d'aquests mapes, de la qual en som molt conscients, és que es centra
molt en Tarea de Barcelona. Aixó produeix un biaix important i una subrepresentació de tots els
col.lectius i activitats duts a terme a la resta de Catalunya. És un biaix en certa forma inevitable,
ja que les mobilitzacions s'han concentrat a la ciutat de Barcelona i per tant els col.lectius que les
han organitzat son majoritáriament barcelonins. En els mapes apareixen alguns col.lectius de
fora de Barcelona, pero només els que han estat participant activament en l'organització general.
No queda prou reflectit, per tant, un deis elements mes importants d'aquests últims tres anys: la
proliferació de plataformes, coordinadores o grups locáis que, recollint la forma organitzativa
d'aquests campanyes, organitzen en les seves localitats o barris activitats de sensibilització,
denuncia i formació. Plataformes com les de L'Hospitalet, Abrera, Sabadell, Gracia, Arenys, Sant
Vicencs deis Horts, Badalona, per exemple, que tot canviant de nom s'han anat implicant en
diferents mobilitzacions (sovint partint de la Consulta social per l'abolició el deute extern) i poc a
poc es van consolidant i estenent; com tampoc queden reflectides les mobilitzacions i
plataformes locáis al voltant de temes concrets (Torrebonica, Plataforma contra l'autopista

171



eléctrica del Pallars, Plataforma Salvem les Valls, etc.) que també s'activen en el marc del
Consell Europeu de Barcelona.
Per recollir aquesta realitat i compensar un mica el biaix centralista, hem afegit uns annexes amb
uns llistats de les poblacions i barris de Barcelona en els quals s'han organitzat també activitats
emmarcades en aqüestes mobilitzacions.

Les fonts amb les que hem comptat per a elaborar aquests mapes son, com en la resta del
treball, els documents d'adhesions ais manifestos, les actes de les assemblees, les entrevistes
realitzades i l'observació participant, així com els documents el.laborats durant les mobilitzacions.
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LLEGENDA:

A Instítucions publiques

Organitzacions formáis (Consells, federacions, associacions.

Organitzacions informáis

D
CCOQ SECTOR CRÍTIC

Actors que teñen relacions orgániques entre ells
ACCIÓJOVE

XERRAIRES 3 Col.lectius o projectes que sorgeixen arrel de la campanya

Accions convocades per les campanyes

| LEGAL |

LEGAL :
s

Proporciona recursos (financament, locáis o materials)

Negociado

Participa en les comissions

Participa en les comissions (en alguns mapes hem substituí les
fletxes per un subratllat per tal de facilitar la comprensió)

Comissions de les campanyes (comissió protagonista del mapa)

Comissions de les campanyes (quan coincideix mes d'una comissió
en el mateix mapa)
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3. Mapes de les mobilitzacions contra el
Banc Mundial
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4. MAPES DE LES MOBILITZACIONS CONTRA EL
CONSELL EUROPEU DE BARCELONA.
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5. Uistatd'abreviatures deis mapes.

IVINT: Col.lectiu per una esquerra alternativa
ACCIÓ JOVE: Joves de CCOO de Catalunya
ACÓ:: Acció católica obrera
ACP: Asscciació catalana de professionals
ACx PAU: Associació catalana per la pau
AE: Alternativa Estel
AEP: Associació d'estudiants progressistes
AJEC: Associació de joves estudiants de Catalunya
AJG: Assemblea de joves de Gracia
AOC: Assemblea d'okupes de Cornelia
AOG: Assomblea d'okupes de Gracia
ASOXPI: Associació de suport a les organitzacions populars xilenes
ASS. ANTIMILIT.: Assemblea antimilitarista de Catalunya
ASS. DE SANTS: Assemblea de Sants
ASS. DE CALDES: Assemblea de Caldes
ASS. INTERUNIV.: Assemblea interuniversitáha de la Diagonal
ASS. JOVES SBDL: Assemblea de joves de Sabadell
ATG: Assmblea de Teballadors contra la Gobalització
ATTAC: Associació per a la Taxa Tobin i d'Ajuda al Ciutadá
AVALOT: Joves d'UGT de Catalunya
CAMP. CAP ASS. PPCC: Campanya "Cap a l'assemblea deis Paisos Catalans"
CASA SOLl: Casa de la solidaritat amb el poblé de Nicaragua
CAYAPA: Col.lectiu de solidaritat amb el poblé de Venezuela
CCCB: Centre de cultura contemporánia de Catalunya
CCOO: Comissions Obreres
CEDES: Centre d'estudis i debats de l'esquerra socialista
CEPC: Coordinadora d'Estudiants deis Paisos Catalans
CGT: Confederació General del Treball
CiU: Convergencia i Unió
CJB: Consell de la Joventut de Barcelona
CJC: Col.lectiu de Joves Comunistes
CNJC: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
CNT: Confederació Nacional de Trebalíadors
CONFAVC: Confederació d'associacions de veins de Catalunya
COL. ZAPATISTA: Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió Zapatista
COMISSIO DE DEFENSA: Comissió de Defensa deis drets de la persona del Col.legi d'Advocats
de Barcelona
COOP 57: Associació de cooperatives Coop 57
CPC: Ciutadans peí canvi
CRITS: Col.lectius de Resistencia i Transformado Social
CSC: Confederació Sindical de Catalunya
CSO: Centre social okupat
CTD: Centre de treball i documentado
EC: Escoltes Catalans
EL: En Lluita (anterior Esquerra Revolucionaria)
ER: Esquerra Revolucionaria (posterior En Lluita)
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
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EUiA: Esquerra Unida i Alternativa
FAGC: Front d'alliberament gai-lesbiana de Catalunya
FAPAC: Federado d'AMPAS de Catalunya
FAVB: Federado d'Associacions de Ve'íns de Barcelona
FCONGD: Federado Catalana de ONG peí Desenvolupament
FCONG DDHH; Federado Catalana de ONG pels Drets Humans
FCTC: Federació de cooperatives de Catalunya
FESALC: Federado de Sodetats Anonimes Laboralsde Catalunya
FETS: Financament Étic i Solidan
FJB: Fundado Jaume Bofill
FUND. X LA PAU: Fundació per la pau
FUND. OLOF PALME: Fundació Internacional Olof Palme
FUND. SOLID.: Fundció Solidaritat de la UB
GERMINAL: Cooperativa de consumidors de productes biológics Germinal
GOAC: Germanor obrera d'acció católica
IAC: Intersindical Alternativa de Catalunya
ICV: Iniciativa per Catalunya-Verds
JERC; Joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya
JICV: Joves d'Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa
JSC: Joventuts Socialistes de Catalunya
Ll: Lluita Intemacionalista
MAPAFS: Mares i pares alarmats peís fets de Sants
MASAL Revista Másala
MDT: Moviment de Defensa de la Terra
MEGSJC: Minyons escoltes i guies Sant Jordi
MESA CÍVICA: Mesa Cívica pels Drets Socials
MLP: Moviment laic i progressista
MM DONES: Manca Mundial de les Dones contra la Violencia i la Pobresa
MRG: Moviment de Resistencia Global
NKBB: New kids on the bíack bloc
OBS. CC: Observatori de la comunicació en els conflictes de la UAB
OBS DEUTE: Observatori del Deute en la Globalització de la UPC
OBS MMSS: Observatori deis Moviments Socials del MRG
OBS. TSN Observatori de les transnacionals
PCC: Partit Comunista de Catalunya
PLA COLOMBIA: Plataforma contra el Pía Colombia
PLAT. LOCALS: Plataformes locáis contra l'Europa del Capital
POR: Partit Obrer Revolucionan
PRT: Partit Revolucionan deis Treballadors
PSAN: partit socialista d'alliberment nacional
PSC: Partit deis Socialistes de Catalunya
PSUC viu: Partit Socialista Unificat de Catalunya- viu
RAl: Recursos d'Animació Intercultural
ROJOS I ROGES: Rojos i Rojescorrent d'esquerra
SCI: Servei Civil Internacional
SECTOR CRÍTIC: Sector crític de CCOO
SIOF: Servei d'informació per l'objecció fiscal
SP: Sindical de periodistes
SPSF: Sin papeles sin fronteras
UAB: Universitat Autónoma de Barcelona
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UB: Universitat de Barcelona
UGT: Unió General de Treballadors
UP: Unió de Pagesos
UPC: Universitat Politécnica de Catalunya
USOC: Unió Sindical Obrera de Catalunya
XCADE: Xarxa Ciutadana per a l'Abolició del Deute Extern
XUSI: Xarxa universitaria de suport ais immigrants en Iluita
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ENTREVISTES REALITZADES

Una de les fonts d'informació mes importants que hem tingut a l'hora de fer aquest treball han
estat les entrevistes que hem realitzat a mes de quaranta persones relacionades d'una manera o
altre amb les mobilitzacions que hem descrit.

La gran majoria de persones entrevistades formen part deis diversos grups, col lectius i
organitzacions de la xarxa crítica, pero també hem trobat interessant saber quin ha estat el punt
de vista de la xarxa institucional de polítiques publiques, per la qual cosa hem entrevistat a
persones que han vist de molt a prop les mobilitzacions com a professionals de l'administració
pública.

Cada entrevista dura entre una hora i una hora i mitja. Han estat entrevistes semidirigides que al
voltant de les tres variables que nosaltres considerem claus peí nostre objectiu: el capital social,
la configurado de l'arena política i els mares culturáis que han envoltat la mobilítzació.

No considerem necessari incloure el gruix de les transcripcions en el treball, pero sí que ens ha
semblat interessant incloure una petita fitxa informativa de les persones que han estat
entrevistades. Hem cregut convenient posar pseudónims en lloc del nom real en les entrevistes
corresponents ais participants en eís moviments socials.

1. GARLES (8/7/2002)
- Cristianisme de base
- Moviment de solidaritat
- Acampades 0,7, Plataforma ADEU i XCADE
- Fórum Social Mediterrani
- Campanya contra el BM, Campanya contra la UE

2. NURIA CAMPS (1/7/2002) (Barcelona, 1964)
- Gerent del Fons Cátala per la Cooperado i la Solidaritat
-Moviment estudiantil
- Crida a la Solidaritat en defensa de la Mengua, la cultura i la nació catalanes
- Fórum Social Mediterrani

3. XAVIER (30/5/2002)
- Collectiu de Solidaritat amb la Rebel lió Zapatista
-Ámbitllibertari
-MRG
- Campanya contra el BM, Campanya contra la UE

4. MIREIA (25/6/02)
- ATTAC Catalunya.
- Plataforma Nica 2000, Campanya contra el BM, Campanya contra la UE

5. JORDI ARMADANS (10/6/02) (Barcelona, 1968)
- Director Fundació per la Pau
- Associació d'Objectors de Consciéncia
- Mobilització contra la Desfilada Militar

6. JORDI SOLÉ (10/6/02) (Barcelona, 1969)
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- Secretaria! del CJB des de 1998. Presiden! 2000-2002.
- Actualment técnic del grup municipal de ERC
- Escoltes Catalans
- Consulta Social per a l'Abolició del Deute Extern, Desfilada Militar, Campanya contra el Banc
Mundial,

7. MANEL ANDREU (17/6/02) (Barcelona)
- Sindicalista a TUSO i després a CC.OO.
- AAVV Poblé Nou
- Membre de la FAVB (presiden! des de 1998)
- Campanya contra el Banc Mundial, Campanya contra l'Europa del Capital

8. EDUARD (8/7/02)
-SindicatCSC
- Casáis Irdependentístes, esquerra ¡ndependentista.
- Assemblea del barrí de Sants
- Procés de Vinarós
- Campanya contra el Banc Mundial, Plataforma Catalana contra l'Europa del Capital

9. NEUS (4/7/02)
- Moviment ecologista: Comité antinuclear de Catalunya, Grup de Defensa del Ter, Ecologistes
en Acció
- Observatori de les Transnacionals.
-MRG
- Campanya de Praga, Campanya contra el BM, Campanya contra l'Europa del Capital.

10. DANIEL (22/5/02)
- Assemblea d'okupes de Terrassa
- CRITS, Ateneu Candela, MRG.
- Campanya contra el BM, Campanya contra l'Europa del Capital.

11. PEPE (13/6/2002)
-CGT
- Niga 2000, Campanya contra el BM, Campanya contra l'Europa del Capital.

12. ELISABET (19/6/2002)
- Teixit associatiu estudiantil
- XCADE, MRG
- Consulta Social per a l'Abolició del Deute Extern, Campanya contra el BM, Campanya contra
l'Europa del Capital.

13. MANEL (4/7/02)
- Moviment estudiantil
- Moviment ecologista
- PSUC. PCC. Moviment anti-OTAN
- Sindicalisme a Telefónica
- Fundació Pau i Solidaritat - CITE (tancades del 92, acampades 0,7)
- Sector crític de Comissions Obreres i d'EUiA
- Campanya contra el BM, Campanya contra la UE
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14. JAUME LLANSO (estiu 2002) (Barcelona 1970)
-TreballadordelaUGT
- Entorn del cristianisme de base (Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi i Justicia i Pau)
- Assemblea Antimilitarista de Catalunya - Cristians per la insubmissió
- Freedom for Catatonía - Comité Olímpic Cátala (1992)
- Col lectiu l'Esbarzer (Gracia) i Plataforma per la Llengua
- MDT - Crida a ia Solidaritat
- Mobilització contra la Desfilada Militar
- Campanya contra el BM, membre i portaveu del Fórum Social Barcelona

15. JOAQUIM (estiu 2002)
- Acampada 0,7%, Cimera Euromediterránia Alternativa.
- Cine Princesa, CSO Can Vies, El Palomar
- Contra-ínfos
- Mobilització contra la Desfilada Militar
- Campanya contra ('Europa del capital

16. ROBERT SABATA (estiu 2002)
- Advocat de la Comissió de defensa deis drets de la persona i lliure exercici de l'advocacia dins
el Collegi d'Advocats de Barcelona.
- Actual President de l'Associació catalana per la defensa deis Drets Humans
- Membre de la Comissió internacional d'investigació sobre la repressió al moviment
antiglobalització
- Membre de l'equip d'advocats que porta la querella contra la Sra. Valdecasas

17. GISELA (estiu 2002)
- Maulets, Esquerra Revolucionaria. MRG
- Campanya contra el BM, Campanya contra l'Europa del capital (comissió de logística)

18. ANNA MARÍA (3/6/02)
- Moviment universitari
-MRG
- Comunicacció
- Campanya contra el BM, Campanya contra TEuropa del capital (comissió de comunicació)

19. DAMIA (18/06/02)
- CJC, Alternativa Estel
- Casal Independentista i Popular de la Vila de Grada.
- Desfilada Militar; Coordinadora i Plataforma
- Barcelona Tremola, Campanya contra l'Europa del capital i Plataforma Catalana contra
L'Europa del Capital

20. DAVID (9/07/02)
- POR, MC, EUiA i IU: corrent Rojos i Roges, IV internacional
-CCOO,idesprésCGT
- Marxes europees contra l'atur i l'exclusió social
- Campanya contra el BM, Campanya contra l'Europa del capital

21. GABRIELA SERRA (28/5/02) (Mataró, 1960)
- Treballa a Entrepobles
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-MCC,Revolta.
- Brigadista de pau a Guatemala
- Vicepresidenta i després Presidenta de la FCONGD
- Campanya contra el BM, Campanya contra l'Europa del capital

22. JOAN HERRERA (10/6/2002) (Barcelona, 1971)
- Moviment estudiantil (CEP -posterior AEP-), AOC, Joves amb Iniciativa
- Moviment pacifista: Güera del Golf, Catalunya per Bosnia
- Acampada 0,7%
- Desfilada Militar
- Actual portaveu de IC-V al Parlament de Catalunya
- Campanya contra el BM, Fórum Social Barcelona

23.JORDI (14/06/2002)
- Moviment universitari assembleari, Marxes europees contra l'atur, col.lectiu Roig verd violeta,
Espai roig verd violeta
- Batzac, MRG (internacional)
- Niga 2000, Campanya contra el BM, Campanya contra l'Europa del capital

24. DOLORS CAMATS (14/6/02) (Barcelona 197?)
- Treballa al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), posteriorment al Fórum Europeu de la
Joventut i presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) (2000 - 01)
-Món associatíu juvenil.
- Desfilada Militar
- Campanya contra el BM, FSB

25. CARLOS AMIEIRO (20/9/02) (Argentina, 1943)
- AEspanyadesde 1976.
- Director de Protecció Civil de l'Ajuntament de Barcelona, (dins Regidoría de seguretat i
mobilitat).
- Coordinado de la guardia urbana, bombers, el servei de transport i circulado i prevenció del
delicte i el servei de protecció civil, des de 1992.

26. DAVID MINOVES (9/7/02)
-ERC
- Campanya 0,7%
- Campanya contra el BM, FSB

27. MIREN ETXEZARRETA (4/7/02) (Guipuzkoa, 1936)
- A Catalunya des de 1974.
- Catedrática Economía aplicada UAB
- Mesa Cívica pels Drets Socials des de 1995. Marxa de Catalunya contra l'atur
- Grup d'Economia Crítica Taifa.

28. ROSER VECIANA (primavera 2002) (Tarragona, 1952)
- Regidora de Drets Cívils a l'Ajuntament de Barcelona representant el partit de El Verds (des de
1999).
- Bandera Roja, Nacionalístes d'Esquerra, AAVV Case Antic, moviment anti-OTAN, moviment
feminista
-Els Verds des de 1994.
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- Com a Verds: Consulta social per a l'abolició del deute extern, Desfilada militar, Campanya
contra el BM, Campanya contra l'Europa del capital i FSB.
- Com a regidoría: Campanya contra el BM, okupacions, tancades d'immigrants sense papers,
moviments veinals

29. XAVIER GIRÓ (4/7/02) (Barcelona 196?)
- Professor de Periodisme Polític a la UAB.
- Lliga Comunista Revolucionaria (LCR)
- Inici de l'Observatori sobre la cobertura informativa deis conflictes arrel de la Campanya contra
elBM

30. JANA (2/07/2002)
- Estudian! a la UAB
- Membre de l'Assemblea de Ciéncies Polítiques i Sociología; militant de Batzac; participant en
I'MRG i en les Campanyes contra el Banc Mundial i contra l'Europa del capital i de la guerra.

31. MARÍA (03/07/02)
- Marxa Mundial de Dones
- Sindicat CATAC
-FAVB
- Durant els anys 70 va estar militant en el movíment feminista
- Plataforma contra el Tractat de Maastricht treballant des de la perspectiva de les dones.

32. MARTA (27/06/02)
- Kasumay,
- Sin Papeles Sin Fronteras
-Contra-lnfos.

33. ANNA (primavera 2002)
-XCADE
- Campanyes contra el Banc Mundial i contra l'Europa del capital i de ía guerra (comissió de
logística)

34. JOSEP (primavera 2002)
- Ais anys vuitanta havia militat a CCOO,
- CoHectiu de solidaritat amb la rebel-lió zapatista, MRG.
- Campanyes contra el Banc Mundial i contra l'Europa del capital i de la guerra

35. GEMMA (primavera de 2002)
- Liberinfo, agencia de noticies deis moviments socials, Comunicacció i Indymedia Barcelona.
- Havia estat militant al POR
- També ha participat al moviment assembleari de la UAB, sobretot a la campanya contra la
LOU, també treballant a la comissió de premsa i a la contrainformació.
-Comissions de premsa de les campanyes contra el Banc Mundial i Contra l'Europa del Capital.

36. IMMA (primavera de 2002)
- Moviment estudiantil.
-XCADE

225



- Posteriorment ha partícipat amb molta implicado a les succesives campanyes que h¡ ha hagut a
Barcelona Desfilada, Praga, Banc Mundial, Europa del Capital, per acabar fer de portaveu de la
Plataforma Aturem la Guerra en la darrera campanya contra la Guerra a Irak.
- També forma parí del grup promotor de la Consulta Social i de l'Ateneu Kasumay.

37. JOFFRE VILLANUEVA (27/09/02) (Barcelona, 1974)
- President del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
- Va entrar al CJB a partir de la Federado Esplac (que son espiáis laics) i d'aquesta federado
n'és el representant dins del CJB. Entra al secretariat fa tres anys i ara n'és el president.
- Al CJB fa tasques de representado, de coordinado del secretariat i de l'equip técnic
- El seu esplai estava dins de I'AVV, en la coordinadora infantil i juvenil de l'Eixample, a espiáis
catalans (Esplac) i després directament al Consell, després al Deute Extern, a la Plataforma
Contra la Desfilada Militar, a la Campanya Contra el BM i al FSB.

38. JOAN TUGORES (01/10/02) (1953)
- Rector UB des de l'any '97.
- La seva connexió amb la política neix quan ve a Barcelona l'any 70.
- Amb la Consulta del Deute la UB va teñir alguna col-laborado pero no recorda ben bé en qué
consistía.
- Amb la Desfilada militar hi va haver mocions des del Claustre contra la gestió de l'Ajuntament,
que s'inclogués en les estadístiques de recerca, la despesa militar i fer objecció de consciéncia
per que la UB no tingues collaboracio en projectes de recerca que estiguessin pensats per teñir
una aplicació béllica - militar.
- Com a Rector ha estat en contacte amb la Campanya del BM, Plataformes de suport amb la
immigració, Campanya contra l'Europa del Capital.

39. JAVIER SÁNCHEZ (01/10/02) (1965)
- Está a l'Ajuntament de Barcelona des de fa un any i mig, des del febrer de 2001
- Assessor d'Ernest Maragall i expert en Relacions Internacionals
- Está al PSC des de l'any'86
- És membre de Cooperacció
- Quan va estar a California va estar amb Greenpeace
- Va estar a les Nacions Unides
- Des del '95 fins el 2001 era el delegat nacional de la sectorial política europea internacional del
PSC, que ve a ser una agrupado temática. I des d'aquí va teñir molta relació amb la gent del
0,7%, amb Universitaris per Bosnia, Catalunya per Bosnia (Mendiluce...).

40. IGNASI (23/05/02)
- Contactes amb el moviment okupa.
- Moviment estudiantil de la UAB el '93, mobilitzacions de les taxes.
- Alternativa Estel
- Assembles contra l'atur i la precarietat al '95.

41. ALEX MONTES (10/10/02) (Barcelona.1970)
- Va comencar a militar l'any 1986 (16 anys) a l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya
(AJEC).
- Va estar de vocal a la Unión de Estudiantes a la Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes a Madrid (17 - 18 anys) i alhora també va ingressar a les Joventuts Socialistes de
Catalunya.
- Ha desenvolupat diversos carrees dins de íes JSC.
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- Va entrar al PSC i ha estat conseller nacional del partit, conseller de federació, fins fa dos anys
ha estaí secretan d'organització a Nou Barris ("que és la bandera progressista de la ciutat de
Barcelona')
- Parallelament ha tingut una implicació professional a l'Administració pública en la que va entrar
com a conseller técnic del districte de Nou Barris durant tres anys, postehorment va estar durant
tres anys com a comissionat de l'alcalde per la zona de Nou Barris i fa dos anys que porta la
direcció de participado territorial.

42. ELADIO JAREÑO (23/09/02)
- Delegado del Govern
- Ocupa la plaga de jefe de gabinete i director de comunicación. Compatibilitza les dues. La de
director de comunicado des de l'any '96 i la de jefe de gabinete hace unos meses, después del
consejo europeo.
- Abans havia treballat al Govern Civil des del 91 - 96, ais Jocs Olimpios.
- No és funcionan.
- Intervé també en events de certa importancia que requereixen qüestions en les que no es pot
intervenir políticament, i com que ell (diu) no és politic, que és técníc, pot intervenir-hi.

43. ERNEST (22/5/02)
-S'inicia amb la XCADE i la Consulta social per l'abolició del deute extern.
-Desfilada militar.
-Preparado campanya de Praga 2000, Banc Mundial i Unió Europea.
-És un deis promotors de comunicacció i la Consulta social europea.

44. MARCOS (6/4/02)
-Art politic.
-Participa activament a Las Agencias; i a través de Las Agencias a la Campanya contra el Banc
Mundial a Barcelona, a la Campanya contra l'Europa del Capital (a Barcelona, a Valencia -
Campanya Guerra Mítica contra la base militar de I'OTAN de Bétera- i a Sevilla), i a l'espai Hub
al Fórum social europeu.
-Laboratorio de Desobedientes.
-Col.lectiu YoMango.

45. ALBA (7/2/02)
-Membre de En Lluita.

46. ALBERT (3/7/02)
-Ha viscut gairebé tota la vida a Sant Boi de Llobregat.
-Comenga a participar en el moviment veínal del seu barrí (Marianao). Okupació, Ateneu
Llibertari.
-Insubmís: participa en l'assemblea d'insubmisos de Sant Boi, Assemblea antimilitarista de
Catalunya.
-Campanya contra el Banc Mundial i contra ¡'Europa del capital.

47. JOSEP MARÍA (16/6/02)
--Participa activament en els moviments socials de Terrassa.
-Membre de la Xcade, participa en la Consulta social per l'abolició del deute extern, la Campanya
contra el Banc mundial i contra l'Europa del capital.
-Grup promotor de la Consulta Social Europea.
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48. PERE (24/5/02)
-Vida associativa i els moviments socíals de Sant Cugat.
-Okupació de! CSO de Torreblanca.
-Preparado de la contracimera de Praga (en la comissió d'accions)
-Participa activament a la Campanya contra el Banc Mundial i a la Campanya contra l'Europa del
capital, sempre en la comissió d'accions i elaborado de l'Está tot fatal i Attaveu.
-Participa a Las Agencias.
-Participado a Davos, Niga, Genova.
-Okupació de Can Masdeu.
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ANNEX 2: LLISTAT D'ACTIVITATS DESCENTRALITZADES DURANT LA CAMPANYA
CONTRA EL BANC MUNDIAL BARCELONA 2001*

Poblacions:
Abrera
Arbúcies
Arenys de Mar
Badalona
Bellpuig
Castelldefels
Cerdanyola
Esparraguera
Figueres
Girona
Granollers
Hospitalet de Llobregat
Les Borges Blanques
Ueida
Molinsde Rei
Mollerussa
Olot
Palafolls
Palafrugell
Reus
Riudarenes
Rubí
Sabadell
Salí
Sant Adriá del Besos
Sant Bo¡ de Llobregat
Sant Cugat del Valles
Sant Feliu de Guíxols
SantVicenc deis Horts
Santa Colonna de Gramenet
Santa Coloma de Farners
Selva de Mar
Tarragona
Terrassa

Barris de Barcelona:
Ciutat Vella
Gracia
Eixampfe
Nou Barris
Poblé Sec
SantAndreu
Sant Martí
Sants

*Font: http://www.rosadefoc.org i Está tot fatal.



ANNEX 3: LLISTAT D'ACTIVITATS DESCENTRALITZADES DURANT LA CAMPANYA
CONTRA L'EUROPA DEL CAPITAL I LA GUERRA MAR? 2002*

Poblacions:

Bellaterra
Girón a
L'AmetlIa del Valles
Manresa
Ribes del Garaf
Roquetes
Sabadell
Sitges
Terrassa
Vilanova i la Geltrú

Barris de Barcelona:
Carmel
Ciutat Vella
Gracia
Guinardó
Horta
Nou Barris
Sants

*Font: http://www.pangea.org/campanyaUE i Altaveu.



GLOSSARI DE NOMS

50 años bastan
Abriendo Brecha
Acció católica obrera (ACÓ)
Acció globa1 deis pobles (AGP)
Acció Jove
Acción Alternativa
Acuerdo de Libre Comercio de la Américas (ALCA)
Ajuntament de Barcelona
Alerta Solidaria
Algarive
Alternativa Estel
Alternativa solidária-Plenty
Altaveu
Amnistía Internacional
Arquitectes sense fronteres
Arran
Assemblea Antimilitarista de Catalunya
Assemblea de Joves de Gracia
Assemblea de treballadors i treballadores contra la globalització
Assemblea deis moviments socials
Assemblea d'lnsubmisos de Barcelona
Assemblea d'Objecció Fiscal
Assemblea d'Okupes de Barcelona
Assemblea d'okupes de Cornelia (AOC)
Assemblea d'okupes de Gracia (AOG)
Assemblea Interuniversitária
Assemblees contra l'atur
Associació Catalana de Professionals (ACP)
Associació catalana de solidaritat i ajuda al refugiat (ACSAR)
Associació catalana per la pau
Associació contra la tortura
Associació d'estudiants progressistes (AEP)
Associació de joves estudiants de Catalunya (AJEC)
Associació de veins de Canyelles
Associació de veins de la Ribera
Associació de vei'ns de Nou Barris
Associació de veíns de Sants
Associació de veins del Case Antic
Associació de suport a les organítzacions populars xilenes (ASOPXI)
Associació per la taxació de les transaccions financeres i per l'ajuda al ciutadá (ATTAC)
Associació Recursos d'Animació Intercultural (RAÍ)
Ateneu Candela
Ateneu Popular de Nou Barris
Avalot
Baladre
Banc Mundial (BM)
Barcelona tremola
Batasuna



Batzac
Black bloc
Bloco d'Esquerda de Portugal
Border camp
Borsa de xerraires
Ca la dona
Cacalobbies
Campanya cap a l'assemblea deis Paisos Catalans
Campanya contra el Banc Mundial Barcelona 2001
Campanya contra el corriere d'armes (C3A)
Campanya contra l'Europa del capital i la guerra
Campanya Deute Extern Deute Etern (DEDE)
Can Masdeu
Can Vies
Candidatura autónoma de treballadors i treballadores de l'Administració de Catalunya (CATAC)
Caritas diocesana
Cartalunya per Bosnia
Casa de la Iniciativas de Málaga
Casa de la Solidaritat amb el poblé de Nicaragua
Casal de Joves de Porsperitat
Casal de Joves de Roquetes
Casal Independentista i Popular de la vil.la de Gracia La Torna
Casal Popular del Guinardó
Casal Popular la Proa de Girona
Cátedra UNESCO de Pau í Drets Humans de la UAB
Cátedra UNESCO de Sostenibilttat de la UPC
Cayapa colJectiu de solidaritat amb el poblé de Venezuela
Centre Cívic Pati Uimona
Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona (CCCB)
Centre de Treball i Documentado (CTD)
Centre Social Okupat (CSO)
Centres d'initiatives et de gestión locaux (CIGL)
Centro de Análisis y Estudios Sociales (CAES)
Centro Social Orcasitas
Circ Global v.s. L'lmperi del Capital
Ciutadans peí Canvi
Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG)
Conferedazione Comítati di Base (COBAS)
Col-lectiu Antimilitarista per la Insubmissió (CAMPI)
CoHectius de Joves Comunistes (CJC)
Col-lectiu de resistencia i transformació social (CRITS )
Col-lectiu de solidaritat amb la rebel lió zapatista
Col-lectiu per una Esquerra Alternativa
Col-lectiu Lairet
Col-lectiu l'Esbarzer
Col-lectiu Llúria
Col-lectiu Ronda
Col-lectiu Tambor
Col-legi d'advocats de Barcelona
Col-legi d'Arquitectes



Col-legi de Metges
COM és possible?
Comissió de defensa deis drets de la persona del Col-legi d'advocats de Barcelona
Comissions Obreres (CCOO)
Comité de Solidaritat amb la Causa Árab (CSCA)
Comité Internacional del Fórum Social Mundial
Comité pour l'anullation de la dette au Tiers Monde (CADTM)
Comunícacció
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Confederació Europea de Sindicáis (CES)
Confederacíó general de treballadors (CGT)
Confederació nacional de treballadors (CNT)
Confederation Paysanne
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Consell de ministres de economía i finances de la Unió Europea (ECOFIN)
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Conselleria de Governació de la Generalítat de Catalunya
Consulta social per l'abolició del deute extern
Consulta Social Europea
Contrainfos
Contrastant
Convergencia Democrática de Catalunya (CDC)
Convergencia i Unió (CiU)
Cooperativa Ex-Libris
Coordinadora contra l'ocupació militar
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE)
Coordinadora d'estudiants del Pa'ísos Catalans (CEPC)
Coordinadora gai-lesbiana
Coordination Paysanne Europeene (CPE)
Creu Roja
CSO Cinema Princesa
CSO el Palomar
CSO HAMSA
CSO la Gamatxa
CSO la Lokeria de I'Hospitalet
CSO la Mala Herba
CSO l'Eskola de l'Hospitalet
CSO Murtra
CSO Torreblanca de Sant Cugat del Valles
Delegado del Govern a Catalunya
Derechos para tod@s
Desenvolupament Comunitan
Desobedientes
Desobedienti
Despatx d'Advocats Laboraüstes Populars (DALP)
Dinero Gratis
Direct Action Network
Districte de Ciutat Vella
Dones per dones
EcoConcern-Innovació social



Ecologistes en Acció
Ejercito Zapatista de Liberación nacional (EZLN)
El Borinot
El Cuartelillo
El Forat de la Vergonya
El Laboratorio
El Lokal
Els Verds
Embat
Emergéncies
En Lluita/ En Lucha
Encontré de Ribes
Encuentros intercontinentales por la humanidad y contra el neoliberalismo
Endavant
Entrepobles
Escola de Circ de Nou Barris
Escoltes catalans (EC)
Espacio alternativo
Espacio Revoluciónalo Andaluz
Espai Obert
Espai roig verd violeta
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Esquerra revolucionaria (ER)
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
Esquerra Unida liles Balears (EU-IB)
Esquerra Unida País Valencia (EU-PV)
Está tot fatal
Euro action Hub Project
Eurodusney
Euromarcha de las resistencias sociales 2002. Bruselas-Sevilla
Euromarxes contra l'atur
Eurooean Round Table (ERT)
Euskadi ta Askatasuna (ETA)
Esquerra Unida- País Valencia (EU-PV)
Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC )
Federado Catalana d'ONG peí Desenvolupament (FCONGD)
Federado Catalana d'ONG pels Drets Humans (FCONG DDHH)
Federació Catalana d'ONG per la Pau (FCONGP)
Federado d'Associacions de Veíns de Barcelona (FAVB)
Federació de Cooperatives de Catalunya
Fiambrera obrera
Focus on the Global South
Fons Cátala de Cooperado peí Desenvolupament (FCCD)
Fons Monetari Internacional (FMI)
Foro Social de Sevilla
Foro Social Transalántico
Fórum 2004
Fórum de les Autoritats Locáis
Fórum de Parlamentahs per la pau
Fórum Económic Mundial de Davos (FEM)



Fórum Regional EuroMed
Fórum Soc¡al Barcelona (FSB)
Fórum Social del Mediterrani (FSMed)
Fórum Social Europeu de Florencia (FSE)
Fórum Social Mundial de Porto Alegre (FSM)
Fórum veinal 1998
Friends of Earth
Frort d'alliberament de les Barbies
Front d'alliberament gai-lesbianes de Catalunya (FAGC)
Fundado Jaume Bofill
Fundacióperla Pau
G-8
Gabinet d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona
General Agreement on trade inServices (GATS)
Generalitat de Catalunya
Genova Social Forum (GSF)
GER enütat cultural ¡ esportiva de Sant Pere de Ribes
Germanor obrera d'acció católica (GOAC)
Germinal
Globalise Resistence
Glocal
Govern espanyol
Greenpace
Grup mobilitzador peí FSE de Florencia
Grup Ornitológic Balear (GOB)
Guardia Urbana de Barcelona
Hemen eta mundua
Ibn Batuta
Indymedia
Initiative Against Economic Globalisation-Prague 2000 (INPEG)
Intermon-Oxfam
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
Intersindical Comités de Solidaritat Catalans (CSC)
Izquierda Unida (IU)
Jomades sobre Democracia participativa DEMOS
Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC)
Joventuts Obreres Cristianes (JOC-JOBAC)
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC)
Joves amb Iniciativa
Joves d esquerra verda
Jubileu 2000
Jubileu Sud
Jueces por la Democracia (JD)
Justicia i Pau (JiP)
Kan Pasqual
Kasa de la Muntanya
Kasumay
La Barrina
La Burxa



La Cumbre de los Pueblos
Laboratorio de Desobediencia
Las Agencias
Lavoratorio de Resistencia - Projeto Intergalactica
Liberinfo
Lilliput
Llei Orgánica d'Universitats (LOU)
Lliga Comunista Revolucionaria (LCR)
Lluita Intemacionalista (Ll)
Los invisibles
Madres de la Plaza de Mayo
Marc Attack
Mares i pares alarmáis pels fets de Sants (MAPAFS)
Marxa mundial de les dones contra la violencia i la pobresa (MMD)
Maulets
Media Democracy Day
Memoria, lluita i resistencia
Mesa cívica pels drets socials
Metges del Món
Metges sense Fronteres
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi (MEGSJ)
MOCASE (Movimiento campesino de Santiago del Estero)
Molt ¡Ilustre Administració de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu (MÍA)
Món-3
Mossos d'Esquadra
Moviment Comunista de Catalunya (MCC)
Movimentde Resistencia Global (MRG)
Moviment deis sense térra (MST)
Moviment d'objecció de consciéncia (MOC)
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
New Kids on de Black Bloc
Nodo50
Observatori del Deute en la globalització de la UPC
Observatori de les Transnacionals
Observatori deis Moviments socials de I'MRG
Observatori sobre la Cobertura informativa deis Conflictes (OCC)
Oficina 2004
Organització Mundial del Corriere (OMC)
Pa anb tomaca
Pangea-Comunicació per a la cooperado
Papers per tothom
Partit Comunista de Catalunya (PCC)
Partit Comunista d'ltália (PCI)
Partit de la refundació comunista
Partit deis Treballadors (PT)
Partit Obrer Revolucionan (POR)
Partit Popular
Partit Revolucionan deis Treballadors (PRT)
Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN)
Partit Socialista de Catalunya (PSC-PSOE)



Partit Socialista de Mallorca (PSM)
PatronatFIordeMaig
PaUOC
Plataforma per la Globalització de les Resisténcies (PGR Lleida)
Pía Hidrológic Nacional (PHN)
Plataforma 0,7% i mes
Plataforma Anti Maastrich
Plataforma Antifeixista
Plataforma Antiglobalització de Ciutat Vella
Plataforma Aturem la Guerra
Plataforma catalana contra l'Europa del capital i la guerra
Plataforma ciutadana en defensa de la Valí de Sant Genis
Plataforma cívica per un 12 d'octubre en Ilíbertat
Plataforma contra el Pía Colombia
Plataforma de suport ais immigrants en Jluita
Plataforma en defensa de l'Ebre
Plataforma per la ciutadania i la convivencia
Plataforma per la Democracia i la Globalització Social
Plataforma per la Unitat d'Acció (PÚA)
Plataforma per l'abolició del Deute Extem Usurer (Plataforma ADEU)
Plataforma Poblé a Poblé
Plataforma unitaria contra l'autopista eléctrica
Plataforma unitaria per la Pau, no a la desfilada militar
Policía Nacional
Projecte Euromediterrani
Protecció civil de Barcelona
PSUC viu
Rantamplan
Reclaim the Streets
Red ciudadana por la abolición de la deuda externa (RCADE)
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaría (REAS)
Red del Bosque
Refundazione Comunista
Regidoría de participado ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona
Regidoría de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona
Rescat
Resistencia Anticapitalista
Revo¡ta
Rojos/Roges
Rosa de foc
RTMark
Salvem el Pirineu
Salvem l'Empordá
Samba
Sans Tittre
Seminan d'Economia Crítica Taifa
Servicio de prensa alternativa (SERPAL)
Servei Civil Internacional (SCI)
Servei d'lnformació per l'Objecció Fiscal (SIOF)
Setem



Showbus
Sin papeles sin fronteras
Sindicato de Estudiantes - Sindicat d'Estudiants
Sindicato labrego galego (SLG)
Sindicato obrero del campo (SOC)
Sindominio
SINTEL
Socialist Workers Party
Sodepau
Solidaires, Unitaires, Democratiques (SUD)
Solidari@s con Itoiz
SOS Racisme
STEI-i Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les liles - intersindical
Stop the War Coalition
Subdelegació del Govern a Barcelona
Suport a presos
Suport antirrepressiu
Tancades d'immigrants
The European Antimaastricht Movement (TEAM)
Trenquem el silenci
Trenquem les files
Tribunal global deis pobles
Tutti Bianchi
Unió de Fiscals Progressistes (UFP)
Unió de pagesos (UP)
Unió Europea (UE)
Unió General de Trebalfadors (UGT)
Unión de ganaderos y agricultores vascos (EHNE / UGAV)
Universidad Nómada
Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
USOC (Unió sindical obrera de Catalunya)
USTEC (Unitat Sindical de treballadors de l'ensenyament de Catalunya)
Vaga Mundial de les Dones
Verds
Vía Campesina
Xarxa Ciutadana per l'abolició del deute extern (XCADE)
Xarxa de votuntaris peí canvi
Xarxa Europea de Socioeconomia Solidaria
Xarxa Universitaria de suport ais immigrants en Iluita (XUSI)
Ya basta
Yo Mango
Zambra
Zutik
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