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0. Introducció
El present estudi pretén oferir una visió crítica i complexa respecte quelcom tant abstráete i
indefinit com pot arribar a ser el món de la solidaritat, per tal d'aspirar a esdevenir una útil
eina de reflexió i afavoridora de debat. La visió és crítica, en el sentit que aspira a una
comprensió profunda de les dinámiques i processos que actúen dins el món de la solidaritat,
així com de les relacions de poder que en ell s'articulen sobretot a partir del contacte deis
agents socials de solidaritat amb les esferes mercantil i estatal.

L'objecte d'investigació, i concepte básic per interpretar els resultats de l'estudi és el que
nosaltres hem identificat com "moviment de solidaritat", que com veurem és defínit com
una xarxa difusa i no necessáriament articulada composada per tots aquells actors
col-lectius de la societat civil, estiguin formal i tzats o no, que tot i la diversitat del seu rol
social, comparteixen un plantejament des del qual la solidaritat entre les persones (o
pobles) — i en concret cap a terceres persones (o pobles)-, no és únicament el medí, és
també la fita. Tenir en compte aquesta definició serveix per trencar els tópics o limitacions
de ¡la visió predominant sobre els agents socials de solidaritat; ja que sitúa el "moviment de
solidaritat" mes enllá de les ONG's, del voluntariat o del tercer sector.

Si el primer tópic a rebatre és la identificació restringida del moviment de solidaritat, el
segon és aquell que percep el moviment com a quelcom homogeni. Així, considerem que
dins el moviment de solidaritat conviuen diferents practiques i discursos, no sempre
compatibles o articulables. Finalment, el moviment de solidaritat no és estátic; es tracta
d'un moviment dinámic que, sobretot en els darrers anys, está immers en un procés de
construcció i redefinició constant. Creiem que Tactual procés té sobretot a veure amb els
processos que es deriven de la intervenció d'agents de Tesfera estatal i mercantil en el món
de la solidaritat.

La'idea o intenció de fons d'aquest estudi és la de respondre a la pregunta ÚQ per qué en
nom de la solidaritat es realitzen practiques i emeten discursos tant diversos i, fins i tot,
contradictoris. Creiem que entre els mecanismes d'aquesta diversitat ens trobarem aquells

de caire mes micro (per aixó estudiem ais actors col-lectius i, sobretot, individuáis del
moviment) i aquells mes macro (motiu peí que ens centrarem en esferes socials que
transcendeixen la del propi moviment). En aquests darrer mecanismes considerem central el
paper de l'Estat i el Mercat, tot i que l'Església ha tingut un important paper en la
confíguració d'una part del moviment.

Així dones, el treball está dividit en dues parts molt diferenciades. La primera de les parts,
pretén oferir una proposta de coherencia a PheterogeneYtat del moviment de solidaritat.
Primer, intentarem posar de manifest com el moviment no actúa amb una sola veu sino que
és possible identificar una pluralitat de discursos diferents, i fíns i tot enfrontáis, mes
concretament respecte els diferents temes que hem ens hem proposat analitzar: mares de
significat, activitat, opcions organitzatives, relacions externes, concepció i representació de
la solidaritat. La identificació de diferents activitats en el marc del moviment ens permet
hipotetitzar vers Pexisténcia de tres models de solidaritat dins el moviment: un model que
anomenarem técnic, un altre al que diem voluntarista i, finalment, un model polític. La
visió complexa de les practiques i discursos en el marc del moviment ens permetrá o no
corroborar si podem parlar efectivament de diferents models de solidaritat. A mes de
analitzar la diversitat de discursos i practiques ens interessarem pels vineles i sinérgies,
almenys potenciáis, en el marc del moviment.

La segona part de l'estudi pretén desenvolupar dues aplicacions mes a partir de la recerca
empírica realitzada apart de la sistematització de models de solidaritat. La primera de les
aplicacions consisteix en analitzar les relacions del moviment de solidaritat amb Pestat i el
mercat i com a partir d'aquestes relacions, -així com de processos de construcció
discursiva-, podem parlar de la fragmentació de la concepció de la solidaritat. El resultat un
model oficial de solidaritat, que s'afegeix ais sistematitzats anteriorment, i perfectament
compatible amb els valors lliberals dominants coexistint així de forma tensa amb una
concepció de la solidaritat que tendeix a la semánticament originaria.

En definitiva, intentarem posar de manifest com el predomini d'uns discursos sobre altres, i
les dinámiques identificades dins el moviment de solidaritat, no están lliures de fortes
2

implicacions polítiques i ideológiques; intentarem així demostrar com els canvis en el
moviment de solidaritat responen a uns interessos concrets i al procés de construcció d'un
determinat model de societat.

Entre d'altres, la tensió homogeneTtat-heterogeneTtat del moviment que haurem analitzat en
la primera part ens permetrá comprovar si la intervenció i colonització del sistema
mercantil i económic sobre el moviment ha sigut exitosa o si, al contrari, és possible parlar
de l'existéncia de portes obertes a l'emancipació i a l'agéncia de la societat civil sobre el
de solidaritat.

La segona de les aplicacions té a veure amb les possibles víes a seguir per futures
investigacions, implicacions i propostes peí moviment de solidaritat.

A mes de l'análisi teóric de la bibliografía especialitzada i la consulta amb persones
expertes, la metodología principal aplicada al treball de camp, es basa en l'análisi de discurs
de diferents grups de discussió (un per model mes un mixt), texts, material documental de
les entitats o publicitari, etc. Completen l'aparell metodológic, les entrevistes a membres
representatius de les organitzacions de la nostra mostra, així com els qüestionaris distribuYts
entre els voluntaris d'aquelles entitats

PARTÍ
Marc teóric i conceptual

1. El Moviment de Solidaritat. Cap a una definició complexa
En aquest apartat, mes que centrar-nos en un deis objectes d'estudi principáis d'aquest
treball - la solidaritat-, ens centrarem en la definició deis "subjectes solidaris", en concret,
d'aquells que composen lMmaginari social que anomenem "moviment de solidaritat".

Tot ¡ que farem referencia a possibles formes de concebre la solidaritat des del moviment,
considerem prioritari fer un primer emmarcament del moviment en l'esfera de la societat
civil i en relació a altres esferes (estat i mercat), per a continuació fer l'exercici contrari, és
a dir, dirigir la nostra atenció a la composició interna del moviment.

Fvi a realitzar aquesta ubicació ¡ conceptualització teórica de forma mes gráfica, ens
referirem a tres prejudicis molt estesos envers el món i el moviment de la solidaritat,
originats per un cert tractament mediátic vers el concepte de "solidaritat", els seus agents
socials, el seu auge, etc. Els prejudicis a rebatre serien :
1

1) El món de la solidaritat és una representació exclusiva de la societat civil
2) El moviment de la solidaritat equival al moviment del voluntariat i del tercer sector.
3) Al moviment de solidaritat l'integren les ONG.

Una vegada esclarits aquests aspectes, podrem aventurar-nos a definir de forma
comprensiva Pescenari des del que realitzar el nostre treball empíric: el moviment de
solidaritat.

EÍ ttcrcer punt d'aquest marc teoric consisteix en un breu recorregut historie d'allo que hem
definit com a moviment de solidaritat, el qual ens permetrá corroborar la complexitat del
fenomen del que estem parlant. Relacionat amb aqüestes dades trobarem el quart i darrer
punt en el que evocarem les condicions de possibilitat que envolten el moviment de
solidaritat actual, és a dir, aquells elements de la conjuntura actual que fan que puguem

parlar de diferents practiques i configuracions de l'acció col-lectiva solidaria, així com
també d'un cert "auge de la solidaritat".

1.1. UBICACIÓ,

COMPOSICÍÓICONCEPTUALITZACIO

1.1.1. El món de la solidaritat, mes enllá de la societat civil
El moviment de solidaritat és fruit de la iniciativa social o de la societat civil1. Pero la de la
societat civil no és I' única esfera des de la que s'estableix una relació directa amb el món,
el discurs o Pimaginari de la solidaritat. Altres esferes de l'estructura social2 com Pestatal,
la mercantil i la familiar-comunitaria contemplen la solidaritat en els seus discursos o
practiques, l'exerceixen, la promouen o l'ometen, se l'agencien o la deleguen i, sobretot, la
poden concebre des de plantejaments ben diferenciats.

Per tant, en el difús món de la solidaritat hi interaccionen les practiques i discursos d'actors
de les diferents esferes com associacions, famílies, amics, ve'ínes, governs, moviments
socials, cooperatives, empreses,... Així i tot, el moviment de solidaritat al que nosaltres
farem referencia s'emmarcará concretament en l'esfera relacional-associativa o societat
civil. Cal dir que la societat civil no es una esfera impermeabilitzada, aquesta pot
interaccionar en alguna mesura amb l'esfera estatal i la mercantil. Seria el cas de les
fundacions o obres socials de grans empreses que tot i teñir origen mercantil es mouen en
l'esfera de la societat civil. Quelcom similar succeeix amb les organitzacions de solidaritat
creades per sindicats i partits polítics.

!

Salvador Giner (1998) ens adverteix que el concepte de societat civil no conta actualment amb una definició
clara i universalment acceptada; és un concepte "ambigú i disputat". Tot i que existeix un ampie consens a
escindir societat civil de l'esfera estatal, des de l'entorn liberal se l'ha íntentat equiparar s l'esfera mercantil,
no sense objeccions. Per Adelantado (2000), l'esfera mercantil es limita a la producció i intercanvi de material
1 está formada per uns individus que es comporten amb el móbil d'obtenir el máxim guany possible suposant
una mercantilització de les relacions socials. Cal dones la definició d'un nou espai que exclogui tota una serie
de relacions i interaccions socials que es donen en la societat, al marge de l'Estat, i que no segueixen la lógica
del mercat, ni depenen de llacos familiars.
2
Concebem l'estructura social, de manera semblant a Adelantado (2000) i en funció de quatre esferes: a)
esfera estatal, b) esfera del Mercat, c) esfera relacional- associativa o societat civil i d) esfera familiarcornunitária. Per a ell l'esfera relacional té dos components (formal -associacions- i informal -amics i veíns-),
pero per al nostre estudi será de mes utilitat distingir una esfera relacional com a societat civil, d'una altra
familiar que inclogui els llacos común ¡taris tradicionals.

1.1.2. Les organitzacions de solidaritat, mes enllá de les ONG

Es coneix popularment com a Organitzacions No Governamentals -ONG- a aquelles
associacions i fundacions amb fins soüdaris; concepte que aparegué a la Carta de les
Nacions Unides signada a San Francisco -EUA- l'any 1945 (Gomis, 2000)3.

Ln popularització del terme ONG no resol "Pamanida terminológica" i el "popurrí de
definicions" al que es refereix John Casey (1995) quan afirma que els investigadors no han
pogut establir una definició o designació única de les organitzacions de la societat civil.
Part de la terminología fa referencia al que no son aqüestes organitzacions: no lucratives enfront al Mercat-, o no governamentals -enfront a l'administració pública-. D'altres
conceptes estesos son: associacions de voluntariat, entitats voluntáries, organitzacions del
tercer sector, organitzacions de solidaritat, organitzacions humanitáries,...

Pero aquesta diversitat transcendeix la dimensió conceptual, ja que en la societat civil
trobem formules jurídiques d'organització ben diferents: fundacions, associacions,
cooperatives, mutualitats de previsió, centres d'ensenyament, clubs esportius, caixes
d'estalvi amb obra social i centres de salut, partits polítics, sindicáis,... tot i que les
organitzacions de solidaritat legalment constituídes solen ser associacions i fundacions4.
L-L associacions es caracteritzen per un major grau de democracia interna que les
fundacions, degut a que en elles la totalitat deis socis des de l'assemblea preñen les
decisions mes significad ves per a Pentitat i controlen a la junta directiva. En canvi, les
fundacions conten amb un patronat que és qui vetlla perqué amb el patrimoni fundacional
s'ássoleixin els objectius definits per Pempresa, familia o individus donants.

3

lia rao d'aquesta conceptualització es troba en el fet de que I'ONU contemplava que en els foros
internacionals s'admetessin a delegats no governamentals com a observadors o participants
4
La llei d'associacions en el context espanyol data de l'any 64; és també coneguda com la llei Fraga (Casado,
1995). Existeixen registres de caire local i autonómic per a les associacions. Aquelles d'ámbit estatal s'hauran
d'inscriure en el Registre Nacional del Ministeri de 1'Interior. El marc legal sobre fundacions és molt mes
recent i está definit per la llei de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participado Privada en Activitats
d'Interés General (30/1994, de 24 de novembre).
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Dintre les entitats formáis podem distingir aquelles de carácter general, que son la gran
majoria, de les entitats singulars. De singulars, en el nostre context, en trobem sobretot
quatre: Fundació ONCE, les Obra Social de les caixes d'estalvi, Caritas i Creu Roja.5
(Rodríguez Cabrero, 1996).

Tot i que son moltes les organitzacions de solidaritat están legalment constitui'des, el grau
de formalització difereix en gran mesura. L'estudi "Las Organizaciones de Voluntariado en
España" de la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España (1997) arriba a la
conclusió que només el 13% de les organitzacions conta amb un nivell organitzatiu legal
alt, aixó significa: estar inscrites en el corresponent registre, teñir estatuís, acta fundacional,
reglament intern, órgans funcionáis, directius, executius i de control.

Pero entre en el món de les organitzacions de soltdaritat també hem de contemplar, encara
que no es fa normalment, aquelles organitzacions que opten per no formalitzar-se. En
aquest aspecte es basa la distinció que Alberich (1993) fa entre grups formáis, constitu'íts
juíídicament i enregistrats, i els que no, els informáis. En tot cas, nosaltres optem per fer
referencia a grups formalitzats i no formalitzaís. Les organitzacions informalitzades son
aquelIs col-lectius o xarxes de col-lectius i individus que no s'han sotmés a cap mena de
registre legal ¡ que no fonamenten el seu funcionament en cap normativa preestablerta..
Aqüestes organitzacions solen gestionar menys capital i recursos, estar menys estructurades
i funcionar de manera mes horitzontal que les organitzacions formalitzades. Mentre les
formalitzades solen dedicar mes esforcos a la intervenció social, les que no es centren mes
en l'acció social i política (Rueda, 1997; López Cabanas i Chacón, 1997).

5

De les singulars destaquen les dues darreres. Caritas és una fundació assistencial creada per Pesglésia
católica i per tant esta inscrita en el Registre d'Entitats religioses del Ministeri de Justicia. Creu Roja és una
associació de titularitat pública "tutelada" per l'Estat, el que suposa que la seva activitat conta amb la
protecció i intervenció de l'Estat (Ministeri de Treball, 1995), de manera que és la mes governamental de les
organitzacions no governamentals. A Caritas i Creu Roja ni trobem a la majoria deis socis i voluntaris de totes
les fundacions i associacions de Pestat. Totes les ONGD espanyoles sumen 45.000 socis; entre Caritas i Creu
Roja en teñen 652.000 (Serrano, 2001).

Pero a mes de la formalització, o grau d'aquesta, en el moviment de solidaritat podem
distingir organitzacions de dos nivells. Un primer nivell consistent en espais íntegrats per
persones a títol individual i un segon nivell caracteritzat per l'organització d'organitzacions.

En aquest segon cas també és aplicable el binomi formalització / informalització. Les
organitzacions

des segon

nivell-formalitzades

preñen

la forma

de

federacions,

coordinadores o associacions de segon nivell. En el context anglosaxó es coneix com
umbrella organizations (organitzacions paraigua), a aquelles organitzacions que a mes de
ser espais de coordinació ofereixen varietat de servéis a les entitats que la integren .
Les organitzacions de segon nivell no formalitzades serien xarxes d'organitzacions i
individus que davant una oportunitat política o social concreta solen cristal litzar en
campanyes o plataformes6. Aqüestes poden teñir grau d'estructurado, durada i composició
interna diversa. Arribat un determinat moment aqüestes organitzacions difuses poden optar
per desaparéixer o consolidar-se i estructurar-se7.

Quadre 1

Tipus d'org.

NO FORMALITZADES

de FORMALITZADES

solidaritat
Primer nivell

Associacions, fundacions. Popularment Col-lectius,

comités

de

se les coneix com ONG. (ONGD si solidaritat, grups d'afínitat
treballen en l'ámbit de la cooperació
internacional).
Segon nivell

Coordinadores,

federacions, Campanyes, plataformes

associacions de segon nivell

6

Cal fer esment a que campanyes i plataformes, com a organitzacions no formalitzades de segon nivell, poden
estar composades, parcialment o totalment, per organitzacions formalitzades de primer i segon nivell.
7
L'opció per estructurar-se després de l'éxit d'una campanya concreta en el nostre context seria el de la Xarxa
Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern (2000) (després de la Consulta Social per l'aboüció del deute
externe celebrada a marc de 2000), del Moviment de Resistencia Global (arrel de la Campanya Praga'2000 a
setembre de 2000) o la Plataforma per la Pau (després de les mobilitzacions civils en contra de la desfilada
militar de l'exércit espanyol a Barcelona el mes de maig de 2000)
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Rol social

Tendencia a la intervenció social i ais Tendencia a l'acció política i
programes estables

a la mobilització davant una
oportunitat concreta

1.1.3. El moviment de solidan tai, mes enllá del moviment del voluntariat i del
tercer sector
Dos son els escenaris en els qual es sol inserir mediáticament o popularment a les
organitzacions de solidaritat: el "moviment del voluntariat" i el tercer sector.

Per una banda, no podem identificar moviment de solidaritat amb voluntariat, degut a que
totí ¡ que tradicionalment s'ha associat el voluntariat amb tasques d'ajuda a tercers o
persones necessitades, avui el voluntariat está veient ampliat el seu ámbit d'actuació. Mes
enllá del social, trobem voluntariats en els ámbits cultural, científic, esportiu, rural (segon
els Pía Estatal de Voluntariat), mediambiental, o de la mateixa promoció del voluntariat.

Es mes, al procés d'ampliació d'ámbits es desenvolupa una tendencia paral-lela a la
restricció en el rol social del voluntariat, incompatibles amb la defínició ampia que de
moviment de solidaritat pretenem realitzar. La jurisdicció del voluntariat en el context
espanyol (Llei 6/1996 de 15 de gener sobre Voluntariat)8 així ens ho permet veure. Son
almenys tres les restriccions que en ella es manifesten: i) Son activitats de voluntariat les
que es desenvolupen en el marc d'una organització legalment constituida i formalitzada, la
qual assegurará, contractará i expedirá els pertinents certificats a la persona voluntaria, ii)
Les activitats de voluntariat no afectaran al patrimoni de la persona que les exerceix. Son
ac*.:vitats no retribuides, pero 1'organització reembossará al voluntar! o voluntaria

les

despeses que implica el desenvolupament de l'activitat. iü) S'entén el voluntariat com un

Degut a les competéncies de les Comunitats Autónomes en materia de voluntariat, aquesta Llei és vinculant
només per a aquelles activitats que es porten a terme a ámbit estatal. La majoria de Comunitats Autónomes
teñen la seva propia llei de voluntariat, tot i que moltes d'elles son calcades a Pestatal.

II

"conjunt d'activitats d'interés general"9, concretes, sectorials ¡ d'intervenció, sense fer
esment a la seva possible dimensió crítica o política.
Com esclarirem en el desenvolupament del treball, cal distingir entre el discurs oficial i
\c¿a't sobre el voluntariat del sostingut per les mateixes persones voluntáries al respecte de
la seva activitat.
Per la seva banda, el tercer sector, també conegut com sector de l'economia social10,
emfatitza el seu significat en una activitat económica d'origen prívat i amb fins no lucratius.
Es un concepte que resulta de la necessitat de definir un sector economic en expansió i
alternatiu a l'Estat -pels seu origen privat- i al Mercat -pels seus fins no lucratius-. Aquest
sector, tot

i contemplar multiplicitat

d'organitzacions

(fundacions,

associacions,

cooperatives, mutualitats de previsió, centres d'ensenyament, clubs esportius, caixes
d'estalvi amb obra social i centres de salut), no contempla les no formalitzades, a la vegada
que pot anar mes enllá d'activitats amb fins solidaris, tot i que si ho hagin de ser els seus
mitjans.

En' definitiva, optar per l'escenari del Moviment de Solidaritat abans que peí moviment de
voluntariat o tercer sector, conta amb major interés metodológic al ser, per una banda, mes
precís al centrar-se en l'ámbit de la solidaritat i ser, per altra banda, mes ampie i
comprensiu al contemplar aquelles organitzacions no regulades o no formalitzades.

Es mes, l'escenari del moviment de solidaritat permet el sincretisme entre dos móns que
nonnalment es perceben com a diferents, el de l'associacionisme i el deis moviments
socials, superant així una disjuntiva mes difusa del que sembla a priori. Una de les tesis
d'aquest treball és que PheterogeneTtat existent en el moviment de solidaritat, mes que per
9

"s'entén per activitats d'interés general a efectes del disposat en l'article anterior, les assistencials, de servéis
socials, cíviques, educatives, culturáis, científiques, esportives, sanitáries, de cooperació al desenvolupament,
de defensa del medi ambient, de defensa de la economía o de la investigació, de desenvolupament de la vida
associativa, de promoció del voluntariat, o qualsevol altre de naturalesa análoga"
10
Si volem internacional itzar l'amanida de termes a la que abans féiem referencia, podem dir que tercer sector
éz <r. terme d'origen anglosaxó (third sector) i que economía social és mes emprat a Franca (Economie
Sociale). Els alemanys fan mes referencia al benestar comú (gemeinnützige), els danesos i finlandesos parlen

12

la seva fórmula organitzativa, ens vindrá donada peí rol social deis actors i la seva relació
amb altres institucions de ('estructura social.

d'"administrado pública indirecta" i australians i nordamencans parlen també del "community service sector".
(Casey, 1995,31)
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Quadre 2
^
ESTAT

/

^ÍERCAT

MOV. DE SOLID

\ .

J

SOCIETAT CIVIL
>

Quadre 3 :Moviment de solidaritat, tercer sector i voluntariat

Moviment de solidaritat

Voluntariat

1.2. Cap a una definició del Moviment de Solidaritat

Fets aquests matisos conceptuáis i ubicat el moviment de solidaritat en ['estructura social
ens podem aventurar a fer-ne una primera definició. Concebem el moviment de solidaritat,
com una xarxa difusa i no necessariament articulada composada per tots aquells actors
coilectius de la societat civil, estiguin formalitzats o no, que tot i la diversitat del seu rol
social, comparteixen un plantejament des del qual la solidaritat entre les persones (o
pobles) -i en concret cap a terceres persones (o pobles)-, no és únicament el medi, és
també la fita.
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Com veiem, la concepció de solidaritat que contemplem fins al moment no está definida,
tot i ser el concepte nucli i clau d'aquest treball. A priori, ens referirem al concepte de la
forma ampia, difusa i amb les múltiples accepcions amb que s'usa actualment, és a dir, un
calaix de sastre on s'inclouen diferents practiques i significáis: beneficencia, donatiu o
lluita per les causa de l'altre, solidaritat per a visualitzar i denunciar un problema o per
assistir-lo directament, solidaritat particularista o universal, sectorial o global, etc.

Son encara moltes les preguntes en Paire envers la solidaritat i el moviment de solidaritat:
per qué diem que es difusa i heterogénia aquesta xarxa? En base a quines practiques i
discursos s'agreguen els actors col-lectius? En base a quines concepcions i representacions
de la solidaritat?...
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2. Marc Metodológic

En el present apartat exposarem i justifícarem les opcions metodológiques i técniques
d'aquesta recerca amb les que preteniem assolir els nostres objectius.

2.1. Objectius
Els objectius es poden sistematitzar en dos blocs, un primer centrat en el moviment en si i
un segon que fa referencia al moviment en relació a altres actors i en ['estructura social.

L Relacions intra-moviment: Es tracta á'incidir en el carácter heterogeni del moviment i
establir una diferenciado interna en base a diferents formes o models d'exercir i entendre
la participado col-lectiva solidaria, així com de representar la mateixa solidaritat com a
vc:hr. El que es pretén és dones comprendre el moviment de solidaritat en la seva
complexitat a partir deis discursos i practiques deis seus protagonistes. En concret ens
interessa saber ens quins aspectes concrets i a mes agregació o dispersió entre els actors del
moviment, siguin els mares de significat, les practiques organitzatives, l'activitat, la
representació de la solidaritat, les relacions amb altres actors o el marc motivacional deis
agents de solidaritat.

//. El moviment en relació: Per assolir el segon tipus d'objectius hem de dirigir l'atenció a
l'exterior del moviment. Es tracta, en definitiva, de definir les relacions i les dinámiques
que vinculen l'esfera estatal i I'esfera mercantil a aquest món de la solidaritat, i la
incidencia d'aqüestes esferes sobre els processos de construcció i redefinició del moviment
de solidaritat. En concret ens interessa definir si des d'aquestes esferes s'está definint un
model de solidaritat i una forma de representar i agenciar aquesta,
í

Cal fer esment al fet que el gruix del treball de camp está enfocat a poder assolir el primer
deis objectius, és a dir, l'establiment de models de solidaritat. Es dones la sistematització de
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models Pobjecte principal d'aquest treball. Els objectius del segon bloc fan mes bé
referencia a reflexions teóriques que tot i que sostingudes en les dades obtingudes en el
treball de camp realitzat, es limiten a apuntar temátiques que precisarien de major
desenvolupament teóric i empíric.

Es important ressaltar que no s'han d'entendre aquests objectius (en especial el primer) com
un'intent de parlar de "bones" i "males" formes d'exercir la solidaritat. Els nostres objectius
no responen a una voluntat moralitzant. La finalítat de contemplar un moviment de
solidaritat heterogeni és la de reflexionar, des de una perspectiva crítica,

vers les

implicacions polítiques conseqüents deis processos de construcció, promoció i acostament a
la solidaritat que es duen a terme des de les institucions de l'esfera estatal i la mercantil.
Només si s'observa que dins el món de la solidaritat existeixen diferents "models" es
comprendra com aquests processos actúen de manera diferent segons cadascun d'aquest
"models"; el foment de la solidaritat pot ser el foment á'una determinada forma d'entendre
la solidaritat, i potser un acte de discriminació conscient d'altres formes considerades
menys interessants, o fins i tot molestes.

2.¿. Definido de l'objecte d'estudi
El món de la participado solidaria, es pot concebre com a ampie i complex al poder
incloure, com hem vist al marc teóric, un gran nombre d'actors amb diferents practiques,
visions i objectius. Així, a tall d'exemple, hom hi podría incloure des de partits polítics
d'esquerra, sindicáis, ONG's, persones individuáis que donen fons a una Telemarató,
voluntaris de salvament marítim, i fins i tot, qualsevol persona que paga ¡mpostos creient
que així contribueix a la redistribució deis recursos. Per tant, a nivell metodológic hem
restringit el nostre objecte d'estudi al MOVIMENT DE SOLIDARITAT, el qual hem
definit amb els següents parámetres:

Respon a una iniciativa generada des de la socíetat civil, és a dir, no prenem en compte
les manifestacions de solidaritat que es donen des de l'esfera estatal o des de l'esfera
' mercantil (voluntariat corporatiu, ajuda oficial al desenvolupament...)
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-

Respon a una activitat col-lectiva i organitzada sigui des d'espais formalitzats com no,
és a dir, no prenem en compte les iniciatíves de solidaritat individual o de bon veYnatge,
siguin aqüestes mes o menys arbitráries.

L'activitat, a mes d'en els mitjans, contará amb fins solidaris cap a terceres persones,
sigui a nivell local com internacional, és a dir, no contemplaríem les organitzacions que
. cimplement es dediquen a l'ajuda mutua, tot i que aquesta contempli també relacions de
solidaritat.

D'aquests fins solidaris es derivará la temática principal o activitat de les
organitzacions amb les que treballarem. Es a dir, tot i que també es parla de fins
solidaris entre partits polítics d'esquerra, sindicats, associacions de ve'íns o des del
moviment okupa, aquests actors no serien contempláis en el nostre moviment de
solidaritat.

Pero dintre el mateix moviment de solidaritat deflnit, la diversitat és encara molt gran. Per
qüestions purament metodológiques que requereix aquest estudi concret establim dues
restriccions mes per tal de definir l'escenari o objecte d'estudi sobre el que treballem:

- < La participado solidaria deis actors interpellats s'organitzará entorn a situacions
d'injustícia i desiguaitat social les causes de les quals puguin ser percebudes com a no
naturals o no arbitráries. Considerem de major interés metodológic fer referencia a
aquests ámbits a l'hora de fer Panálisi que a d'altres envers els quals l'arbitrarietat hi
pot jugar un paper mes important, siguin aquests: les malalties (SIDA, cáncer, esclerosi
múltiple ,etc), les discapacitats (físiques, psíquiques, sensorials), la vellesa,... En canvi,
si contemplarem en el nostre univers aquells ámbits de solidaritat en els que les
desigualtats socioeconómiques hi tinguin una relació mes causal: indigencia,
marginacio, exclusio social, atur, ¡mmigració, cooperació internacional,...

- ' Treballarem amb aquelles organitzacions on hi participen persones de manera no
remunerada, ja s'autodefíneixen com a voluntaris, militants, activistes... S'exclouen
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dones aquelles organitzacions de servéis en les que tots els participants siguin tecnics
remunerats, degut a que entre aquesta població la mediació del salari difumina la
motivado solidaria que volem treballar11.

Definido de l'objecte d'estudi
Tema

Pobresa,

exclusió

social,

diferencies

nord-sud,

immigració...
Ambit

Local i internacional

Dimensió

Col-lectiva (des d'organitzacions de solidaritat)

Formal itzac ¡ó

Formalitzades i no formalitzades

Origen

Iniciativa social o societat civil

Participants

No remuneráis, encara que poden treballar juntament a
personal remunerat

2.3. Hipótesis

De les dues hipótesis principáis que proposem en aquests estudi una fa referencia a
Pinterior del moviment de solidaritat i l'altre, com passava en el cas deis objectius, a temes
externs a aquest. Sintéticament les hipótesis son:

i. relacions intramoviment: La primera de les hipótesis dibuixa un moviment de solidaritat
molt heterogeni, format per actors individuáis i collectius que coincideixen i difereixen en
certs aspectes de tal forma que seria possible parlar de l'existéncia de diferents models dins
el :moviment. Aquests models estarien lligats a diferents discursos i practiques envers
elements que envolten aquest món (mares de significat, activitat, organització, maneres
d'entendre la solidaritat i la participado, etc).

11

Tot i que optem per centrare la major part del nostre treball empíric en els participants no remunerats,
moltes de les entrevistes fetes en les organitzacions s'han fet a una persona que hi ocupa un carree técnic. No
és aquest el cas deis grups de díscussió, mmétode peí qual hem obtingut la majoria de les dades.
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/'/'. el moviment en refació: Les relacions establertes entre actors del Mercal ¡ l'Estat i actors
del moviment de solidantat condicionen la configurado d'aquest moviment. Un deis
efectes principáis seria el de canalitzar l'acció col-lectiva del moviment cap a formes
d'entendre ¡ practicar la solidaritat funcionáis, des del punt de vista d'aquelles dues esferes,
abans que transgressores. De la incidencia de l'esfera estatal i mercantil en el moviment de
la solidaritat deduím l'interés per al que seria configurar un model oficial de solidaritat.

2.4. Metodología
La metodología per la que hem optat en aquest estudi és eminentment qualitativa, - tot i l'ús
d'n.a técnica quantitativa-, i es fonamenta en l'análisi de discurs.

En quan a \esfonts de les dades o discursos a analitzar, tot i que hem realitzat part de
l'análisi de forma indirecta, és a dir, per recopilació documental i análisi de texts ja
existents, la majoria de la informado l'hem produ'ida n osa I tres mateixos de forma
directa mitjancant entrevistes semiestructurades i grups de discussió (v. 2.5. técniques
utilitzades).

Optem per l'análisi de discurs enlloc d'una metodología de caire quantitatiu -com l'análisi
estadístic-, degut a que no ens interessa tant descriure i ordenar la realitat del moviment de
solidaritat com explicar una part d'aquesta, en concret, els models de solidaritat. És per aixó
que es parla de l'análisi de discurs des d'una perspectiva epistemológica amb caire
estructural, versus perspectives de caire distributiu com serien la majoria de metodologies
quaiititatives (Alberich, T. 2000).

Cal dir que hem treballat amb dos tipus de discursos per tal de poder realitzar el nostre
treball i ser fidels ais nostres objectius:
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a) Discursos micro, és a dir, el discurs agenciat pels actors del moviment de solidaritat,
siguin técnics, voluntaris, activistes, militants, directius, etc. En aquest tipus de
discursos destaca la producció propia d'informació.

b) Discursos macro. Establerta la categorització metodológica del moviment de solidaritat
a partir deis discursos micro, la següent i mes immediata de les passes seria analitzar els
discursos macro de la solidaritat, o discursos dominants. En aquest cas les fonts haurien de
ser del tipus: les liéis de voluntariat, cooperació i associacionisme, congressos
institucionals, documents d'institucions publiques i d'empreses privades, mitjans de
comunicació, etc. Com assenyalávem en els objectius, treballar amb aquest segon tipus de
discursos ens permetra analitzar les Ímplicacions polítiques que teñen els discursos macro
en el moviment i en la relació de dominació i resistencia vers els discursos micro que ja
coneixem.

En el punt 2.6. desenvolupem i fonamentem Panálisi de discurs com a metodología
principal en la que ens hem basat per a l'análisi de les dades.
2.5. Técniques utilitzades12

Denzin (1970) feia una comparado entre la investigació en ciéncies socials anar en
bicicleta. Al respecte afirmava que, es va molt mes segur i estable sobre tres rodes que
sobre dues o una sola; aquesta metáfora li servia per defensar la validesa de la combinado
de diferents técniques en una investigació. Aquesta triangulació podia ser intramétode o
entre métodes. Aquesta darrera és la que hem aplicat en el nostre estudi i consisteix en la
combinado de distints métodes en l'estudi d'un mateix problema per tal de pal-liar les
limitacions de cada métode.

En aquest estudi dones hem utilitzat de manera combinada diferents técniques
d'investigació social. Cada instrument utilitzat fa referencia a objectes diferents, com també
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pot fer-ho respecte les diferents vessants de l'estudi. Així, com a primera vessant
d'investigació estudiem Porganització en la que desenvolupa l'activitat el subjecte solidan
(es tracta d'una combinació entre l'análisi documental i entrevistes semiestructurades amb
persones representatives de l'organització de solidaritat); el segon pren com a vessant el
subjecte solidari en la seva dimensió individual a través del qüestionari; el tercer pretén
posar en contacte grups homogenis de membres del moviment per tal de copsar la dimensió
grupal d'aquests, entendre globalment les dades obtingudes en les altres dues etapes de la
investigado i apropar-nos a la visió de la realitat per mitjá de l'análisi del discurs, grácies a
la realització de diferents grups de discussió.

L'análisi de discurs té un paper principal en l'análisi deis grups de discussió, així com deis
texts escrits de les organitzacions.

Quadre 4: Estructura del treball: triangulado de métodes, al treball de camp

1. Marc teóric: Análisi del treball teóric existent sobre el tema, legislado, discurs
oficial, situació del sector...
2. Treball de camp i análisi de dades: Moments o fases del treball de camp en
funció deis actors, métodes i metodología.
FASES

SUBJECTES

TÉCNICA

D'ESTUDl
Primera fase

Actor col-lectiu o

METODOLOGÍA
D'ANÁLISI

Entrevista semi-estructurada

organització de solidaritat Análisi de documentado escrita

Análisi de discurs i
d'indicadors

Segona fase

Actor individual

Qüestionari

Análisi estadistic

Tercera fase

Actor individual en

Grup de discussió

Análisis de discurs

retació

3. Redacció de l'informe

12

Per una exposició mes detallada de les técniques d'investigació utilitzades i la seva justificado veure
l'annex.
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Així dones, podem dir que el treball de camp ha estat realitzat en moments diferents:
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2.5,. 1. Primer moment: Selecció de la mostra i estudi sobre les organitzacions
i

i

En! tracta el primer moment, l'objecte d'estudi han estat les organitzacions, que requería
d'üna acurada selecció de la mostra.
i

i
i

i

S'han analitzat un total de 27 entitats. El procediment d'elecció de la mostra ha estat
aldatori i a partir de totes les entitats de les que podíem teñir coneixement vers la seva
i

existencia a la ciutat de Barcelona grácies a registres d'associacions, borses d'entitats
exjstents a Internet, el coneixement propi o entrevistes amb coneixedors del món de la
sojidaritat. Dividirem l'univers resultant en tres grups corresponents a la taxonomía
i

d'áctivitat en la que es fonamenta la nostra hipótesi de models (v. punt tres, els models de
so(idaritat). Sintéticament dir que aquests grups feien referencia a les organitzacions que
popven major émfasi a la ¡ntervenció social, l'acció política o a l'acció social. Establerts
els¡ grups, vam seleccionar a Patzar cinc entitats de cada un. A mes, vam incloure dues
entitats que per la seva importancia en el món de la solidaritat considerávem havíem
d'éstudiar (Creu Roja i Caritas)13.

A l'hora de recercar les dades, la primera de les tasques ha estat definir una llista
i
d'indicadors (alguns simples i d'altres compostos) que sistematitzaven la informació
i

neCessária de les diferents entitats per mitja d'una fitxa-resum, comprovant la validesa deis
noptres models teórics, i comprovant quines similituds i diferencies oferien cada entitat
respecte ais models proposats. La llista d'indicadors'4 pot quedar resumida en els eixos
terhátics del quadre següent.

13
14

Veure la llista completa ais annexes
Veure la llista completa ais annexes
i
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Quadre 5. Indicadora per l'análisi de les organitzacions de solidaritat en funció de cinc eixoí
temátics

1. Informado técnica: formalització, origen
2. Funcionament intern: presa de decisions, democracia interna, participado,
informado, composició, relacions internes, organigrama,...
3. Autonomía i Xarxa de relacions: amb entitats de la societat civil, Mercat o Estat
premsa, etc.
4. Missatge: diagnosis, mares de signifícat, valors, propostes
5. Activitat: objectius, intervenció/acció social o política, empoderament...

La informado ha estat obtinguda en base a dos métodes: una entrevista en profunditat
guiada amb una persona responsable de cada entitat, i un estudi del material documental
produ'ít per la entitat.
2.5.2. Segon moment: les enquestes.

El segon moment ja pren com a objecte d'investigació ais actors individuáis del moviment.
El métode escollit va ser el qüestionari autogestionat15, distribu'íts entre els membres de les
or??nitzacions de solidaritat analitzades en el primer moment. És necessari matisar que per
limitacions técniques no pretenem extrapolar els resultats al conjunt de l'univers. L'ús del
qüestionari en el cas del nostre estudi, si mes no, té un valor orientatiu i complementari al
grup de discussió. Es una referencia dones a teñir en compte, en especial per la definició
d'aquells temes on realment h¡ ha divergencia, pero en cap moment és el principal métode
de la recerca.

L'objectiu que pretén és dones el de copsar les impressions deis actors sobre diferents
temes que poden sintetitzar-se en el quadre següent.

15

En els annexes es pot consultar el model de qüestionari defínitiu, el pretest empleat per la seva construcció,
i un resum deis resultats. En l'annexa metodológic també es justifica la utilització d'aquesta técnica i s'explica
de manera mes extensa i técnica el seu funcionament.
'•

26

Qúadre 6: Principal informado obtinguda via qüestionaris
Dades sociodemográfiques
i Motivacions i elemente valoráis en l'organització
!
Diagnosis de la pobresa
Opinió sobre el procés de institucionalització del moviment de solidaritat i la construcció de
voluntariat oficial
; Concepció de solidaritat

2.5.3. Tercer moment: Els grups de discussió.

És la part mes ¡mportant del treball de camp i on es pretén validar tant la hipótesi deis
models de solidaritat com la informado obtinguda en els altres moments. La técnica
emprada és la del grup de discussió16, que ens permetrá una profunda análisi del discurs a
partir de le transcripció del material enregistrat. S'han realitzat tres grups de discussió
homogenis, cada un aproximatiu ais models teórics proposats, mes un quart on la
composició era mes bé heterogénia. Els principáis eixos de discussió continguts en el guió17

eren:
Quadre 7:Principals eixos en el grup de discussió.
Finalitat de la participado en el moviment
Mares de significat: Diagnosis i proposta
Activitats possibles
Estructura social: paper de P esfera estatal i del mercat
El concepte de voluntar!
El moviment de solidaritat
El concepte de solidaritat

Per la seva relleváncia en Panálisi deis resultáis creiem important fer unes breus aportacions
sobre Panálisi del discurs i de les opcions teóriques adoptades.

1

A l'annexe es pot trobar un artícle justificant la utilització d'aquest métode i les seves carácterístiques.
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2.6. Análisis de les dades. Consideracions metodolbgiques sobre Vanálisi del discurs

Un cop acabat el treball de camp disposem de dades de quatre tipus: dades estadístiques
basades en els qüestionaris, informació documental, informado treta de les entrevistes en
profunditat ais responsables de organitzacions de solidaritat, i sobretot, el material transcrit
procedent deis quatre grups de discussió.

L'análisi de dades intentará, posar en relació aqüestes fonts diverses amb Pobjectiu de
validar o no les dues hipótesis que havíem plantejat a l'inici de l'estudi.

Degut a que la part principal de l'análisi es fonamenta en l'análisi de discurs - tot i la
referencia puntual a dades estadístiques i a indicadors-, hem cregut interessant dedicar unes
breus línies a exposar el que entenem per análisi de discurs i quines opcions
metodológiques hem pres al respecte.

L'análisi del discurs s'emmarca en una determinada corrent d'enfocaments teórics i
metodológics, que plantegen una recuperació del llenguatge com a element clau per
explicar els processos d'interacció social. L'análisi del discurs posa de manifest el potencial
de;"construcció social" que té el discurs, és a dir, com a través deis discursos es defineix,
redefineixen, transforma i legitima un determinat retrat del món (voluntariat, solidaritat...)
que en cap cas resulta neutre en els seus efectes social.

Parker (1992) defineix el discurs com sistema d'afirmacions que construeixen un objecte.
Per aquest autor és important observar com a través deis discursos es defineixen subjectes,
objectes i sistemes coherents de significats que reprodueixen una determinada realitat, o
com s'identifiquen relacions de poder i implicacions ideológiques. Així, el discurs és una
práctica constituent i constitutiva de les relacions socials en les que sistemáticament i
permanentment es creen objectes deis que pariem, una mica en la línia de la fenomenologia
que ressalta com la realitat es construeix socialment, entre d'altres per mitjá de discursos .
i

17

Veure annexa
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Aixi, Iñiguez (1994) reforca el componen! de construcció social explicant que el discurs
serien un conjunt de practiques lingüístiques que mantenen i promouen cenes relacions
socials. L'análisi, per tant, consisteix en estudiar com aqüestes practiques actúen en el
present mantenint i promovent aqüestes relacions.
Per entendre el motiu peí qual s'opta per l'análisi del discurs, és interessant veure, com ho
fa Crespo (1991), per a qui un deis principáis actius de 1'estrategia és que ofereix una
sortida empírica (és a dir, que es val d'informació o dades extretes de la realitat social per
justificar els resultats) ais plantejaments crítics, que son fonamentalment de tipus teóric, i
que en algunes ocasions havien qüestionat la validesa de la investigació en ciencies socials.
L'análisi del discurs ens serveix dones com a element fonamentador en l'intent d'elaboració
d'una teoría crítica del món de la solidaritat.

Sóh moltes les propostes que s'han realitzat respecte l'análisi del discurs, pero ens sembla
especialment interessant peí nostre objectiu, optar per entendre l'análisi del discurs com ho
fa Parker. Es, sens dubte, un deis enfocaments que posa mes l'accent en el componen! de
les implicacions polítiques que s'han de derivar de l'análisi, idea que considerem básica per
evitar utilitzar l'análisi del discurs com una finalitat en si mateixa. Parker (1992) parla de
tres aspectes del discurs que s'han de teñir en compte. El primer és el de que els discursos
donen suport a institucions, així, la utilització de certs discursos és sovint una práctica que
reprodueix la base material de alguna institució. En el nostre cas, un tipus de discurs que
fomenti la solidaritat com a donatiu económic, resulta clarament beneficios per una certa
opció de exercir i percebre la solidaritat. En segon lloc, s'ha de veure que els discursos
reprodueixen relacions de poder, pero també de resistencia, trobant així discursos que miren
d'imposar-se a d'altres que s'hi resisteixen.

18

Gal entendre Teoría Critica, com aquella opció teórica que arranca de Pescóla de Frankfurt, amb autors com
Adomo o Horckheimer. La teoría critica neix amb la voluntat de posar de manifest els mecanismes "noevidents" de dominació que están a la base de la societat; será un enfocament molt emprat per les teóriques
ferriinistes. Jurgen Habermas arranca també de la teoría crítica pero acceptant l'anomenat "gir lingüístic", és a
dir, la necessitat de considerar el llenguatge com a element fonamental en la investigació social, i com a via
per desemmascarar aqüestes relacions de dominació; per aixó el nostre estudi s'acosta bastant a l'enfocament
de H&bermas entre d'altres.
:
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Parker assenyala que els discursos teñen efectes ideológics clars. Foucault (Parker 1992)
insisteix en que la paraula "ideología" pressuposa "veritat", i que per tant, seria necessari
i

parlar de "régims de veritat" on cap régim és mes corréete que cap altre. Així, cada discurs
intenta definir el que per ell és "la veritat", la qual cosa té, sens dubte, unes importants
cohnotacions polítiques.
i

Un darrer concepte metodológic que hem fet servir en l'análisi i volem introduir és el de
"rdpertoris interpretatius". Els repertoris interpretatius son entitats discursives que
defineixen una certa manera d'entendre el món. Aqüestes están definits perqué:

Soh sistemes de paraules que es fan servir recurrentment per caracteritzar i avaluar les
accions, esdeven i m en ts i altres fenómens. Están construíts a partir d'un conjunt limitat de
termes utilitzats amb una gramática i estil concret. Están organitzats al voltant de metáfores.

En¡ resum, els repertoris interpretatius son els patrons recurrents d'explicació que
emergeíxen del discurs, es a dir, son els elements fonamentals amb els que qui parla
i

cojistrueix les versions del món.
i
En| les següents pagines identificarem i analitzarem els diferents discursos i repertoris
intbrpretatius que existeixen dins el moviment de solidaritat, veurem la seva
i

correspondencia a no amb els models teórics proposats, i, sobretot, veurem les implicacions
polítiques i Ídeologiques que es deriven de la ínteracció deis diferents discursos.

30

PART II
Micro-discursos
Cap a una definició de models de solidaritat en l'acció col-lectiva
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3. Hipotetització de models a partir de Pactivitat
La nostra primera hipótesi es fonamenta en el fet que podem definir diferents models
complexes de solidaritat, tot i que puguin ser permeables i difusos en la realitat, a partir del
rol social de les organitzacions, és a dir, a partir d'alló visible, de la seva activitat.

Per tal de fer una primera aproximació teórica a les activitats o rols de les organitzacions de
solidaritat ens basem en la coneguda com estrategia de l'embut

al ser aquest un deis

métodes mes adequats per a avaluar fenómens socials multidimensionals. Així, de forma
inductiva, arrel d'una observació ampia pero superficial del moviment de solidaritat en
l'entorn en el que ens ubiquem (la ciutat de Barcelona) podem fer-nos diferents preguntes i
plantejar alió teóric.

La primera observació l'hem basada en la lectura de tríptics, pagines webs i altres suports
d'informació

en els que les organitzacions es presenten molt genéricament. En aquests

materials les organitzacions solen definir-se en funció deis seus objectius, la seva activitat,
així com per l'argumentació de la seva existencia.

Aquesta primera ullada a vista d'ocell sobre el moviment de ens permet visualitzar tres
models d'organitzacions amb fins solidaris en funció del vector activitat. Es mes, hem
pogut comprovar com el rol o activitat de les organitzacions es correspon a una taxonomía
proposada per Rueda (1996) vers la participado col-lectiva amb fins socials, la qual
distingeix, entre dues formules básiques (que al desenvolupar-se resulten ser tres): la
intervenció i acció. La intervenció neix de la capacitat técnico-científica i planificada
d'atendre un problema. En l'ámbit social, aquesta pot consistir en la dotació de servéis i
prestacions per a terceres persones (informado, orientado, tractament, reínserció), en la
19

Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Jüménez, 1996 Metodología de la investigación cualitativa, Aljibe,
Málaga
20
Internet ha estat un recurs básic per aquesta recerca, en concret les "bosses d'entitats" que apareixen a
diferents pagines webs en les que les organitzacions es presenten de forma breu. En concret, les pagines que
ens han estat mes útils han estat les de l'incavol, la fcvs, la ceongd, la fcvs, nodo50 i pangea.

:
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seva formació, en la potenciació de capacitáis comunitáries,... En canvi, Yacció és una
resposta a les necessitats o problemátiques socials que es caracteritza per ser mes
cs^ontánia al sorgir de la base, de la mateixa societat.

A la vegada, l'acció es pot diversificar en acció social i acció política. La primera, es
centraría sobretot en 1'atenció a les persones que pateixen un problema en un entorn
comunitari concret. Com en el cas de la intervenció, l'acció social tendiria a materialitzar-se
en servéis a la comunitat, tot i que de caire mes voluntarista i espontani i, per tant molt
menys tecnificats i planificats...
Per la seva banda, l'acció política comportaría una activitat no tant centrada en els individus
que pateixen una determinada problemática o déficit

i mes en els fenómens en si (la

pobresa, l'exclusió, la desígualtat nord-sud, la precarietat). Aquest tipus d'acció es tradueix
en-la sensibílització social, la pressió política, l'establiment de demandes, l'acció directa, la
mobilització, etc. És important recalcar que al dístingir l'acció política d'altres activitats, no
er.íjnem que la intervenció i l'acció social no siguin polítiques, ben al contrari. Ens
interessa emprar el concepte d'acció política perqué ja s'hi ha teoritzat al respecte i ens
facilita la taxonomía de models sobre la que treballar, tot i aquesta considerado de léxic.

Que subscriguem aquesta taxonomía no eximeix que una entitat o persona pugui
desenvolupar mes d'un d'aquests rols o activitats. Així i tot, la gran majoria de les
organitzacions de solidaritat es caracteritzen per destinar mes recursos o posar mes émfasi a
un deis tipus d'activitat, almenys en un determinat moment historie.
:

3.1. Els models hipotétics de solidaritat (MHS)

Amb la nostra recerca, volem comprovar si a partir tipus d'activitat en la que es centren els
actors del moviment (alió mes visible) es poden identificar diferents models de solidaritat.

Assolir tal fita requerirá de la investigado envers diferents aspectes que envolten la
participado deis actors col-lectius i individuáis en el moviment. Pretenem comprovar que el
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fet de posar l'émfasi en activitats diferents ha d'estar relacionada amb altres implica
divergéncies en aspectes com: la diagnosi que es fa de la realitat, la representació de la
solidaritat, les practiques organitzatives, les motivacions per a participar, etc. De ser així,
i

d'existir la tendencia deis actors a agrupar els seus posicionaments i plantejaments en
funció de diferents eixos podrem parlar de l'existéncia efectiva, tot i que no determinista, de
models de solidaritat.
Peí moment ens referirem ais models com a constructes ideáis que utilitzarem com a marc
d'análisi teóric per intentar entendre els processos que es donen en el marc del moviment de
solidaritat i si en la realitat ens aproximem a aquests. Els models hipotetitzem son els
següents: Un primer model que anomenarem voluntarista, molt lligat a l'acció social
(generada des de la base i poc tecnificada). Un segon al que anomenarem íécnic perqué des
d'ell es porta a terme una activitat mes professionalitzada i d'intervenció social. I un tercer i
darrer model, el polític, que a diferencia deis anteriors opta per una activitat política i
universalista en quan a la concepció del fenomen sobre el que pretén incidir.

Quadre 7: Models hipotétics
VkCTOR/MODEL

VOLUNTARISTA

TÉCNIC

POLÍTIC

ACTIVITAT

Acció (social):

Intervenció: servéis

Acció (política):

DOMINANT

assisténcia social

socials, cooperació

sensibilizado,

técnica

pressió política,
internacional isme

OBJECTIUS DE

Persones particulars

Persones particulars

El fenomen

L' ACTIVITAT

(particularista)

(particularista)

(universalista)
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Quadre 8: El movíment de solidaritat i els models hipotetitzats

y
MOVIMENT DE
SOLIDARITAT

M. Voluntarista

ACTIVITAT

\
—
,
H //

M. Técnic

M. Polític

Plantejats els models hipotétics, creiem important fer váries puntualitzacions al respecte:

Volem validar models ideáis i teórics; encara que son fruit de I* observado, Panálisi i la
i constatado empírica de certes regularitats en les organitzacions, la validesa de la
taxonomía és només en el nivell teóric. Es dones el resultat d' unes particions fetes a
, partir d'uns indicadors concrets. Es tracta en aquest sentit d'una proposta de
! compartimentarització i ordenado de la realitat social, de cara a possibilitar Panálisi.
- ! Aquesta taxonomía no té un valor final; no pretenem defensar-la sínó adjudicar-li un
, valor com a instrument metodológic a partir del qual ordenar la informado i els
p

discursos, per entendre una realitat complexa.

- ' Al ser models ideáis no son tancats; difícilment trobarem una entitat que en sigui un viu
• retrat. Mes aviat esperem trobar organitzacions que están mes próximes a un o altre
' model, tot i que poden compartir característiques de algún altre. El marc d'análisi
• definiría Parea d'un triangle en algún punt del qual es situaríen les diferents entitats, i
on cada vértex representaría un model ideal d'organització. Com mes a prop d'un vértex
1

mes similitud amb el model ideal proposat. Si ho il-lustrem en el gráfic 1, l'organització
"A" estaría molt propera al model voluntarista; l'organització "B", en canvi tindria

• moltes de les característiques del model institucional i varíes del crític.
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Quadre 9

voluntarista

A mes, que una organització s'aproximi a algún model no implica que els seus membres
matemáticament també. En tot cas, és un tema d'estudi.

Cal teñir en compte, els models hipotétics equivalen a grups de control a través del qual
ordenar la realitat, facilitar l'exposició de les dades i la seva análisi per tal de veure si es
corrobora la hipótesi plantejada
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4. Cap a una comprensió mes complexa deis models.
L'estratégia de l'embut que apliquem planteja anar afinant la investigado en una observacio
de cada cop mes estructurada. L'activitat és un element de fácil lectura o interpretado que
ens ha permés conceptualitzar tres models hipotétics de solidaritat. Pero la validació
d'aquests requereix una recerca mes profunda.
i

Es tracta en definitiva, tal i com comentávem a la introdúcelo, d'incidir sobre la
i

heterogeneYtat del moviment de solidaritat, veient que existeixen diferents practiques i
discursos i que, com ens proposem explicar, es poden articular en forma de tres models.

Abans de continuar, cal distingir entre dos usos de la paraula model de solidaritat que poden
aparéixer en el transcurs de 1'informe. El primer seria aquell model que hipotetitzem
existeix a partir de l'activitat que fan les organitzacions, sense mes aprofundiment. Li direm
model hipotétic de solidaritat (MHS) - voluntarista, técnic, polític -. I el segon consistiría
en : els models de solidaritat complexes, ais que pretenem arribar després d'analitzar en
profunditat diferents practiques i discursos, a la vegada que transcendim l'organització i
prénem a la persona com a subjecte d'estudi (model de solidaritat)

Sense voler dir que no n'hi pot haver d'altres, aquells elements o eixos d'análisi que creiem
mes interessants d'analitzar per a poder teñir la visió complexa deis models de solidaritat
sóh: les practiques col-lectives, els mares de significat, les motivacions per a participar i la
xarxa de relacions.
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Qúadre 11. Model de solidaritat, a partir de practiques i discursos en quan a:
(1) marc de significat (diagnosi + proposta) + (2) practiques organitzatives + (3) activitat +
(4) factors motivacionals + (5) xarxa de relacions + (6) Representació de la solidaritat
Quadre 10. Hipótesi i model d'análisi
Activitat
Solidaritat
MOVIMENT DE

Motivacions
1

M. Voluntarista

K
1

1/
1

SOLIDARITAT
M. de Significat

\

\
\

M. Tecnic
M. Polític

I3r. organitzatives
X. de relacions

A continuacio conceptual itzem breument els elements o eixos d'análisi que encara no han
sigut definits. Tot i aquesta predefinició i concreció deis objectes a estudiar esperem que la
máteixa recerca, els discursos i praxis deis actors, ens permetin enriquir la seva lectura.
4.1. Mares de significa^1
Els mares de significat son filtres lógics i analitzables (molt mes que, per exemple, els
valors) que permeten avaluar l'entorn social i plantejar propostes per tal d'alterar i canviar
aquella part de la realitat que consideren insatisfactória. Els mares de significat constarien
dones de dos aspectes, un de diagnosi i avaluado de la realitat i l'altre de proposta.
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Els mares de signifícat poden variar en grau de profunditat. Els mes profunds responen a
una diagnosi estructural deis problemes i els mes superficials faran referencia a causes
individuáis. El cas intermig seria el de les atribucions conjuntuals.

4.2. Els factors motivacionals.
Els factors motivacionals tindran molta relació amb la diagnosi que es faci de la realitat. La
percepció d'un problema, carencia, necessitat i injusticia és el que motiva normalment a
individus i col-lectius a participar en el moviment de solidaritat. Així, l'activitat solidaria es
pot considerar com una "acció ¡ntrínsecament motivada, entre d'altres, pels valors assumits
del benestar de la gent i de justicia"22
Pero el ventall de factors motivacionals23 que portin a una persona a participar en el
moviment de solidaritat pot ser ben ampie i transcendir l'esfera deis valors. Aquests factors
es poden dividir entre extrínsecs (motius el-licitats per una recompensa manifesta
independent de la tasca en si) o intrínsecs (els motius no depenen de factors externs,
l';¿.centiu és inherent a la propia activitat)

4.3. Practiques organitzatives
Per practiques organitzatives entenem el funcionament, organització i participació interna
del'organització. Les practiques organitzatives serán mes o menys horitzontals en funció de
com es distribueixen el poder i les responsabilitats, de la possibilitat d'accedir a la
participació, el grau de burocratització, Paccés a la informad ó,... La possibilitat de prendre

21

El terme "mares de signifícat" l'hem estret de l'obra de Calle (2000) qui, a la seva vegada, Padapta de la
terminología emprada per Snow i Benford (1988)
22 (Garrido, s/f, 79) Citat per Orte i March, 1996, 79
23
Un factor motivacional déu:
"1. Ser el suficientment perceptible com per a distingir-se amb claredat la seva presencia o abséncia, així com
la seva variado quantitativa.
2. Ser unívoca, perfectament clara, és a dir, déu presentar les variacions només en un motiu i no en altres.
3. Manifestar-se de la mateixa forma en un individu o grup d'individus d'idéntiques condicions.
4. Correlacionar-se amb altres per a explicar una part del comportament huma." (Rosselló, 1996, 20-21).
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decisions sol ser l'indicador o referent fonamental al parlar de participado real. Caldrá
contemplar dones aquelles estructures organitzatives des de les que es preñen les decisions,
així com l'accessibilitat deis espais de presa de decisions.

4.4. Xarxa de relacions

Les organitzacions de solidaritat es poden relacionar amb altres organitzacions de la
societat civil, amb actors de les esferes del mercat i de l'estat, etc. La relació amb aquests
actors podrá ser d'oposició o alianca, de cooperació, negociació o confrontació. Les
relacions així, a mes d'un recurs a considerar a l'hora d'intentar assolir els objectius
solidaris, reflecteixen aspectes estratégics o voluntats polítiques diverses deis actors.

' 4.5. Representado de solidaritat

Eliconcepte de solidaritat conta amb un significat prou ampia com perqué els actors del
moviment li atorguin diferents significáis o el representin de diferents formes. Es pot
entendre la solidaritat com un valor mes profund o superficial, que respongui a una actitud
mes o menys política, mes o menys compromes,...
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5. Análisi per eixos
5.1. Mares de significat
La participado solidaria, tant de coMectius com de persones, sol ser vista tant com un medi
com un fi. És un fi perqué hom identifica com moralment positiu que les persones es
vinculin a un projecte social, indiferentment de quin, en una mena de exaltado d'una
ciutadania activa. Així el II Pía Estatal del Voluntariat (2001-2004) (MTAS, 2001) diu que
el voluntariat és una forma de "permitir a los individuos que ejerzan sus derechos y
responsabilidades como miembros de sus comunidades, aprendiendo y creciendo a lo largo
de toda la vida, desarrollando todo su potencial humano ".

Pero la participado solidaria és per definició finalista, és a dir, té uns objectius extrínsecs a
les persones que hi participen. Aquests objectius dins el moviment de solidaritat teñen un
fort component altruista: encara que el mateíx participant pugui rebre l'impacte positiu de
la seva actuado, el destinatari principal son terceres persones que es troben afectades per
una situació específica que anomenarem problema. L' existencia d'aquest problema, i la
necessitat d'incidir en el mateix és el motiu i la justificado de la participado en el
moviment de solidaritat

A partir d'aquí, tant la propia definició del problema com a tal, com els motius pels quals
cal intervenir sobre el problema, la identificado de les causes o elements causants, el tipus
d'intervenció que pot resultar mes adequada, el nivell en el cal intervenir o la finalitat de la
intervenció varíen en fundó de cada actor. Aquesta definido, avaluació, i implicacions a
nivell d'actuació, teñen a veure amb el que anomenem com el rnissatge de Tactor, que vol
ser transmet al resta de la societat. Aquest, tot i que no sempre es faci explícit, s'estructura
en funció de valors i mares de significat (Calle, 2000).

Degut a que analitzar un concepte de tal abstracció com els valors pot no ser pertinent, i que
ja ens referim a la representació del valor de la solidaritat en un próxim apartat, en aquest
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ens centrarem en els mares de signifícat com a eix analític. Els mares de signifícat porten a
la práctica alió que els valors suggereixen de forma idealista. Son filtres lógics que
permeten avaluar l'entorn social i plantejar propostes per tal d'alterar i canviar aquella part
de la realitat que consideren in satisfactoria. Els mares de signifícat constarien dones de dos
aspectes, un de diagnosi i avaluació de la realitat i Paltre de proposta.

Quadrel2

Mcviment de
solidaritat

Definido del
Problema

La diagnosi té a veure, en primer lloc} amb la identificado que fa un actor coMectiu o
individual del problema cap al qual es dirigeix la seva participado i, en segon lloc, vers la
que identificado que fa de les causes o els culpables de l'existéncia del problema. La
proposta és la forma que Tactor defensa com a mes apropiada per actuar sobre el problema,
en coherencia al tipus de diagnosi efectuat. Si és important fer atenció ais mares de
signifícat deis diferents actors és perqué un determinat marc influirá en els objectius i en
Pactivitat de Tactor. Ja avancem que és possible trobar manca de coherencia entre mares de
signifícat i activitat.

Com hem exposat en la definició de Pobjecte d'estudi, analitzem aquells actors que
identifiquen com a problema la pobresa en sentit ampie, és a dir, que actúen sobre temes
que giren entorn a la falta de recursos económics, tant en Tanomenat Tercer Món com en el
Quart (la pobresa dins deis paísos autodefinits com a desenvolupats).

L'objectiu és

diferenciar diferents discursos sobre el tema de la pobresa, les seves causes i les propostes
d'actuació
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Per a fer-ho ens sembla interessant i adequat, en funció de la informado recollida,
diferenciar entre quatre formes generáis d'entendre a pobresa basades en la literatura
académica i en la consciéncia popular. Aqüestes formes, tal com proposa Erik Olin Wright
(1995), es diferencien en funció de dues dimensions; la primera si es veu a l'individu o la
societat com a unitat central d'análisi de les causes principáis de la pobresa; i la segona, si
veuen la pobresa com a un infortuni producte de certes causes o si, per el contrari, es tracta
d'una característica inherent al sistema en concret. Aquests quatre tipus d'explicacions de
la pobresa es sintetitzen en aquesta taula:

Quadre 13: Tipus generáis d'explicació de la pobresa. Discursos
Tipus d'explicació
U.i'.iat

Producte desafortunat

Característiques ineherents

Cultura de la pobresa

Inferioritat genética racial

Central
Atributs
Individuáis

Discurs personal/contineent

Discurs Dersonal/inherent

Sistemes

Conseqüéncies

Explotado de classe/valors

socials

Del canvi social

Discurs estructural/inherent

Discurs estructural/contineent

En funció d'aquest marc analitzarem com es construeixen els diferents discursos sobre la
pobresa en relació ais diferents models de solidaritat plantejats per les nostres hipótesis,
intentant establir a cada model li és mes proper un determinat model o no. També posarem
especial émfasis a analitear com es construeix el concepte de persona pobre, d'assistit, i de
quin tipus son les propostes ideáis que es defensen.

5. /. 1. Primer discurs: La pobresa com un tema personal inherent
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Per Wright (1995) Pexplicació de la pobresa com a qüestió personal-inherent suposa una
forma especial de "culpabilització de la víctima": els pobres son pobres perqué pateixen
iiKÜvidualment d'algun tipus de defecte que els hi és inherent, en espacial a una inferioritat
genética que afecta la seva intelligéncia.

Aquest discurs es sustenta en una societat Iliberal, fortament meritocrática, on tota persona
pot assolir un nivell de benestar adequat si és capac de participar en la competició pels
recursos. En tot cas, per a Pemissor es tractaria d'una societat "suposadament justa" al
garantir la igualtat d'oportunitats, i que donaría a cadascú en funció deis seus mérits.

La clau d'aquest tipus de discurs está en considerar que no tothom té perqué arribar a ser
pobre, els pobres teñen una característica de naixement que els perjudica i els col-loca en
una posició de desavantatge en la lluita pels recursos. Així, la figura del pobre queda
definida com la de "l'altre", aquell que és inferior, amb una forta visió estigmatitzadora i
un^í forta cárrega moral peí que fa a la bona vida, basada sobretot en el treball i l'esforc. El
pobre és un exclós, que al estar 1'arrel de la seva situació en una característica inherent a la
persona, difícilment podrá ser integrada en els circuits socials normalitzats. Per aixó,
l'activítat que mes s'adequa en aquest nivell de discurs és, apart de l'exclusió,

la

assisténcia que ha de servir per garantir la supervivencia d'aquests pobres, al no ser possible
la integració.

Sens dubte, es tracta d'opinions que entre molts cercles es poden considerar com
"políticament incorrectes" i, per tant, no es manifesten obertament, ni académicament ni
popularment. En tot cas, és un tipus de discurs que sol anar lligat ais discursos de caire
racista. Per aixó, no cal dir que aquest tipus no está gaire representat entre els actors del
móviment de solidaritat que hem entrevistat: ni entre els responsables de les organitzacions,
ni entre els seus membres. Així, no hi ha cap entitat que defensi un discurs similar peí que
fa al seu diagnosis - un altre tema és en el tipus d'activitat que duen a terme-.
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Per altra banda, el personal inherent, si bé és un discurs poc present en la diagnosi de la
pobresa del "quart món" o societat propia, és un discurs mes habitual popularment quan es
realitza una diagnosi sobre la pobresa al Tercer món o paísos del sud. SÍ abans parlavem de
una manca de intel-ligéncia inherent a Pindividu com a causa de la situado de pobresa, en
el pía internacional es pot associar aquesta diagnosi ais discursos que relacionen la pobresa
al paYsos de Panomenat Tercer Món amb la manca de recursos naturals, les condicions
climátiques, la fertilitat del sol, la crisi demográfica,... Aquest discurs no es sol presentar
en estat pur i mes bé és el resultat de combinar aquesta mena de factors amb d'altres:

5.1.2. Segon discurs: La pobresa com a tema personal contingent

A diferencia del discurs anterior, aquest sí és un enfocament o plantejament mes comú tant
entre els científics i interventors socials, com entre el públic en general. Des d'aquest
discurs es percep la causa central de la pobresa en diversos atribuís contingents deis
individus que els tornen incapacos de "funcionar" amb efectivitat a la societat
contemporánia. Aquests atribuís no son inherents ais individus; son el producte de diversos
pnjressos socials i culturáis. Wright (1995) centra aquest tipus de discurs en les
explicacions que giren entorn la "tesi de la cultura de la pobresa" de Lewin, segons la qual
els pobres son pobres perqué no comparteixen uns valors correctes, son ganduls o, en un
altre sentit, teñen una motivado equivocada, están massa orientáis al present, son incapacos
d'aplacar la seva satisfácelo, teñen una baixa autoestima... Aquest discurs posa molt émfasi
en els valors i les normes, també té, a l'igual que l'anterior, un fort component moral, i sol
conduir a una culpabilització de la víctima. D'aquesta manera aquest discurs pot adquirir
un caire moralitzant i a l'hora culpabilitzador vers les persones que viu en situació de
pobresa o exclusió. En aquest sentit semblaría que les persones excloses han optat per viure
en ¡la situació en la que es troben, de manera que d'una decissió seva podria dependre també
el fet de sortir-ne.

"Mira, sense anar mes lluny, ahir va venir al centre una noia d'uns 21 anys (a demanar lot
d'aliments), tenia uns 21 anys i anava amb dos nens ais bracos i n'esperava un altre, ciar, que els
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hi pot oferir a aqüestes criatures? Jo no soc qui per dír a la gent el que ha de fer, pero ajo amb
i

vint anys no se m'hagués ocorregut teñir filis si no els pots mantenir com cal, ciar, jo vaig triar
per no fer-ho, pero tampoc no sé perqué la gent és tant irresponsable amb aqüestes coses."
(MHS voluntarista)

Respecte la seva versió académica, en la seva vessant mes dura, aquesta explicació es
relaciona amb el procés de socialització cultural, que suposa la transmissió
intergeneracional d'una serie de valors que perpetúen etemament els cicles de la pobresa.
En una vessant mes moderada, l'accent es posa en com les actuáis condicions de vida poden
generar diferents tipus de preferéncies, costums i valors. L'exemple que posa Wright és el
que llargues temporades de privació poden explicar les fites a curt terrnini. En qualsevol
cas, per les dues explicacions, un cop que es generen, aquest valors i trets de personalitat es
veüen lligats a l'individu de forma permanent.

Aquest tipus de discurs está mes present que l'anterior entre els actors del moviment de
solidaritat, tant entre els individuáis com entre el mateix discurs de les própies entitat.
Com la "tesi de la cultura de la pobresa" aquest discurs veurem que s'associa a una forma
de vida i uns valors "inadequats", pero també a altres explicacions que posen l'émfasi en la
falta d'educació formal de certes persones i sobretot aquelles explicacions que s'elaboren
en^orn a la relació directa entre pobresa o exclusió i drogaaddicció o alcoholisme.

"Els nostres usuaris son persones que per diferents raons teñen greus dificultáis per inserirse a la
societat. Son persones de vegades amb baixa autoestima, en la vida de les quals han intervingut sovint
>

molts servéis, que han passat llargues temporades a I 'atur, amb una formado insuficient, amb
problemes familiars i mancances afectives greus. "

Arribats a aquest punt es fa necessari avancar a una de les conclusions de Panálisi: és el de
que els discursos no es donen de manera "pura" en els mares de significat de les diferents
entitats, sino que apareixen de manera combinada amb altres discursos, encara que pot
hayer-hi algún de principal.
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En les causes de la pobresa trobem aquelles del mateix individu: apatía, malaltia, manca de
coneixements, pero també son importants les de tipus estructural: atur, poques possibilitats
del formado, falta de recursos adequats...

Un punt on aquest discurs sol teñir una forta presencia és entre aquells col-lectius que
treballen per la inserció de persones al mercat laboral. Des d'aquest discurs la pobresa
estaría lligada a la no participació en el treball i aquesta no participado seria deguda a la
falta d'una motivació adequada, d'una formado adient o fins i tot d'una voluntat real de
inserir-s'hi.
"El nostre prinicipal objectius és ajudar i col-laborar de forma espiritual, moral i social a tota
classe de persones, a fi d'aconseguir la millor superado personal familiar, social i económica,
especialment dins el coMectiu d'aturats de mes de quaranta anys amb especial incidencia en
aquells que passen una situació clarament precaria (...) Promoure, cercar i aconseguir per tots el
mitjans Hcits possibles, la inserció a reinserció laboral del collectiu abans anomenat" (MHS
tecnic)

Pels actors de solidaritat amb aquest discurs, és ¡mportant intervenir sobre les
conseqüéncies que genera sobre la persona la situació d'atur de llarga duració en especial a
persones de mes d'edat mes avancada (desmotivació, depressió, manca de recursos...).
'

"Quan comences a entrar en aquesta dinámica, fins i tot pots baixar la guardia en la recerca de
feina, pensar que com que no trobes feina no cal buscar-la pots arribar a rebutjar ofertes de
treball perqué has perdut la confianca i la seguretat en tu mateix/a i creus que no podrás fer una

:

feina del nivell que sempre havies tingut o d'assolir uns objectius i Henees la tovallola abans
d'intentar-ho de nou" (MHS tecnic)

El discurs que vincula la pobresa a uns valors, hábits o motivacions inadequades está també
present en aquesta mena d'actors.
'*(•••) em refereixo a l'educació en quan a ser disciplináis, la formació de la persona, que no
magnifíquin tant les coses, que no estiguin tot el dia pensant que el divendres aniran a la disco i
així están felicos i no els hi demanis que siguin responsables i que facin les coses com les han de
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fer... afortunadament hi ha que fan el que han de fer, que son responsables..." (MHS
voluntarista)

De la mateixa forma, pertanyen a aquest discurs les explicacions que afirmen que alguns
pobres no estañen disposats a treballar encara que se'ls hi oferissin un lloc de treball.
"En canvi aquí, s'han donat casos com per exemple amb la collita de la fruita, d'Andalusia i
d'aquí, que diuen que van a l'INEM a demanar gent perqué els ajudin a recollir fruita i no troben
gent i han de tirar deis il-legals, perqué la gent d'aquí no vol.. ."(MHS voluntarista)

També pot ser habitual aquest discurs per explicar les situacions de pobresa al tercer món,
des d'una perspectiva propera a la de la "tesi de la cultura de la pobresa". Segons el discurs
el problema estaría en una "cultura" - concepte de cultura com a calaix de sastre on s'hi
fiei1 a la religió, valors, hábits, tradicions, cosmovisions,...- que dificulta el seu
desenvolupament económic.
"Jo tenia un dubte si les situacions de pobresa era una cosa de les mateixes persones o és perqué
i

falta educació per portar una vida millor. Jo he treballat tota la vida en el ram del textil i jo
•

conec casos de fabriques d'aquí que han anat allá (Marroc) perqué els sous eren mes barats...
(...) Pero aqüestes fabriques, algunes d'elles han hagut de tornar cap aquí perqué tenien el

'

problema de que la gent allá no son responsables i que quan els hi semblava no anaven a

;

treballar. Com que a mes la dona no pot treballar i en canvi el marit sí, pues si el marit li

;

passava por ahí fer el que volia, no anava a treballar... qualitats mal fetes, gent irresponsable,

:

que passava? Aquella ¡zent continuaven sent pobres pero ells tampoc posaven res de la seva part
per deixar de ser pobres. Jo no dic que tots siguin iguals, no es pot generalizar, pero moltes
vegades les situacions de pobresa comporta la manera de ser de la gent i busquen solucions els
governs, pero de vegades trobem que la gent no posa gaire de la seva part." (MHS voluntarista)
"També, tot i que cree que és mínim, hi ha les creences religioses, tribals pues creuen molt en la
magia, els curanderors, ciar que hi ha plantes que també curen, aixó és cert, pero també teñen
una mica de feina d'instruír a la gent i dir, "no home no, ves al metge que et pot anar millor",
després ves al curandero, no? Perqué de vegades la part psicológica també és important, no?
(.. .)És una mica, és que tot és educació." (MHS voluntarista)
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Des d'aquest discurs es dona per suposat que l'occidental és La Cultura válida i óptima per
al desenvolupament de les persones i els pobles de manera que l'adscripció a ella per part
de "integrants" d'altres cultures és una primera passa per a assolir el seu desenvolupament.

En reacció a aquesta mena de discurs de dominació cultural trobem un discurs des del que
es defensa el dret que té cadascú a viure com vulgui, a que no se l'imposi cap model de vida
o a l'autodeterminació deis pobles.
"Perqué a mi me sembla que els governs, en comptes de pensar que el progressar ha d'anar
\

d'aquí amunt, ells volen anar allá, posar fabriques i que la gent treballi i tot aixó, i aixó per mi és

'

un error perqué la gent allá son d'una altra mentalitat, una altra religió, una altra manera de
pensar. És que hi ha paísos que ells s'arreglen ells mateixos, sense ser gaire rics." (MHS

;

voluntarista)

Ert el fons, de la disparitat de discursos es dedueix que hi ha una diferent concepció del que
és nobresa i de com pot ser un concepte relatiu que ve definit per una determinada manera
d'entendre la societat, dominada per uns valors que primen el consum com a signe d'status.
Així, si existeix aquesta "cultura de la pobresa" que porta a les persones a consumir tots els
recursos de que disposen, pot ser degut ais valors que els venen imposats des de la societat
forta i acomodada, i que ells intenten imitar, esdevingut la pobresa una construcció social.
S'entendria dones la construcció de la pobresa en base a una mena de "tiranía de la
normalitat" que comporta que els indicadors per a decidir si una persona és pobre o no es
basin en la seva renda i consum enlloc de, per exemple, les necessitats que manifesta teñir.

" bueno, yo esto de las mismas personas (como causantes de su situación de pobreza) , es que se
oye mucho , no? Que a veces ellos mismos provocan su propia pobreza, no? No , es que yo lo
he oído, no?, es que ellos mismos y que, según con quienes trabajas , si son culturas diferentes a
la tuya puedes llegar a esa conclusión que es muy fácil, yo, porqué donde trabajo, trabajo con
gitanos y yo esto lo oigo un montón de veces, no?: "Estos como son así, hoy tienen dos pesetas
y en vez de ahorrar pues ala ¡ las gastan!, pues son pobres porque quieren!" hombre, son pobres
porque, como hemos creado tal... cantidad de necesidades, a la que tienen algo pues lo para
cubrir una de esas necesidades que creen imprescindibles, si quieres ser feliz tienes que tener
esto, esto, esto, si no tienes esto nunca vas a llegar a ser feliz,... es más fácil decir: "claro es que
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;

ellos no saben ahorrar es que ellos no ... (...) y yo creo que a veces también se confunde la
pobreza con un estilo de vida diferente, yo... creo ... que a veces esto también no se, es que estos
son muy pobres ..porqué a lo mejor su estilo de vida no... pero si es su estilo de vida no tienen
porqué ser pobre ... es su manera de vivir

"

El discurs personal contingent comporta determinada construcció de la persona pobre com a
culpable en gran mesura de la seva situació. Aquesta culpabilització és mes evident quan es
vincula la situació de pobresa amb una conducta considerada com "anti-social", siguí
aquesta una addició a les drogues o determináis comportaments sexuals.
" s'ha de ser solidan, pero és queeeee... jo díc per obligació, no es pot deixar morir a jo
naturalment ajudaré amb mes convenciment a una persona que ha arribat a la miseria per
problemes de la seva actitud a la vida o perqué li han anat malament... pero una persona que té
:

el SIDA perqué s'ha drogat... a mi em costa molt" (MHS voluntarista)

Jai en el treball des de l'organització de solidaritat, en la seva activitat, aquesta
culpabilització pot portar facilment cap a la desconfianza vers la persona assistida o amb la
que Tactor es solidaritza.
"Ni tots els rics son dolents, ni tots els pobres bons. Hi ha rics que donen mes del que poden. Hi
ha pobres que son uns aprofitats. per aixó no fem feina directament amb ells, a lo millor se'n
\

van a vendré el menjar ais Encants, i si s'entera algú de... jo que sé... Gallina Blanca [empresa

;

que els dona aliments] deixarien de confiar en nosaltres" (MHS voluntarista)

En coherencia amb aquest tipus de discurs, la solució ideal proposada anirá a incidir sobre
l'mdividu i no sobre les estructures socials que l'envolten o les polítiques de les
administracions competents.

|

"Nuestro lema: trabajar con las personas más vulnerables fortaleciendo sus capacidades y
reduciendo su vulnerabilidad" (MHS técnic).

!

"Vivim en una societat on el pobre, el petit, hi té poca cabuda. Adonar-se de que existeix i

i

abocar esforcos i recursos perqué se'n surtí no sempre fa part deis projectes socials (...)
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,

L'objectiu final ha de ser el d'ajudar a les persones necessitades a trobar camins per sortir elles
mateixes de la seva situació i no dependre deis servéis socials" (MHS técnic)

Des d'aquesta perspectiva, la intervenció pot ser útil si aconsegueix fer canviar els valors
"equivocáis" de les persones, o també si és capac de solventar el déficit de formado que
barra l'accés al mercat de treball. Es proposa com a solució una intervenció destinada a
millorar la formado, la autocomprensió i, sobretot, la confianca en un mateix, com a
elJüient imprescindible per sortir de l'atur. Efectivament, hi ha un gran émfasi d'aquest
tipus de discurs en la manca d'educació i en el potencial de l'educació en la lluita contra la
pobresa.
" Bueno, por ejemplo, miraría a ver qué está fallando en la educación para que se creen estas
bolsas de chavales, pues que no consiguen, no?. Pues desde aquí pues, haría una reforma
educativa, para que todo este sector que queda al margen porqué no le vale este tipo de
educación encontrase una manera, para desarrollar su...(9) una manera de poder vivir sin
depender de ayudas no se si me explico muy bien...." (MHS técnic)

',

"Tot aixó se sembla molt a l'ou i la gallina. Que és primer? Perqué si els pares no han tengut una

:

cultura adequada no son responsales de que els filis creixin com han de créixer: responsables,
que estudTin. No dic que tots siguin enginyers o advocats, pero almenys que aprenguin un ofici.

;

Pero és que els pares comencen per desentendre's. I aíxó ho fan la gent que és pobre i la gent
que no és pobre, perqué tots els matrimonis que no son conseqüents que ais filis els deixen una

i

mica de banda van al que ells necessiten i aquells filis no estudien i tot aixó és una cadena."
(MHS voluntarista)

En la mateixa línia, ressaltant l'origen individual de la pobresa és important veure que l'éxit
de.les intervencions vindrá determinat per l'actitud de les persones pobres.
"la millor (intervenció) per una persona és la que ella mateixa és capac d'assumir i no el que
nosaltres voldriem imposar-li. (...) la persona canviará en la mesura que estigui motivada per
,

fer-ho, en la mesura que ella mateixa en vegi la necessitat. (...) L'important és ajudar a l'altre a
descobrir les própies capacitáis i habilitáis basant-se mes en la confianca que en la compassió"
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5.L3. Tercer discurs: estructural contingent: La pobresa com producte de causes
socials ipolítiques

Per Wright (1995) aquest seria un deis discursos mes popular entre els científics socials
lliberals; seria un discurs e! qual, apart de la possible incidencia de atribuís de tipus
individual, busca les causes en la naturalesa de Festructura d'oportunitat que afronta la gent
amb desavantatges. Des d'aquest punt de vista, la pobresa podría veure's com el resultat
inesperat i indesitjat d'una determinada política, d'una gestió política dolenta o corrupte,
d'un cicle económic desfavorable, d'un canvi en ('estructura productiva, d'una arribada
masiva d'immigrants, d'una catástrofe natural o una serie de males collites, de la falta
d'inversió estrangera, etc. Veiem que les explicacions son diverses, pero teñen en comú el
fet de considerar que la persona és víctima d'una situació estructural negativa (cojuntural o
¡nherent) que no controla i que Faboca a una situació de pobresa.

Cóm a exemples concrets, a nivell local, trobaríem una explicació de la pobresa que
vincules Fatur estructural que afecta ais treballadors de mes de 45 anys amb la irrupció de
noves tecnologies i noves formes de producció que han tornat obsoleta la seva formado.
Dues explicacions tremendament populars que podríem emmarcar dins aquest discurs, son,
en;primer lloc, la que relaciona la pobresa amb una mala política deis governs, i en segon
lloc, la que centra les critiques cap al mal funcionament de dues institucions básiques de les
nostres societats: el mercat de treball (falta de llocs de treball, mala remunerado...), i
l'cüucació (falta d'oportunitats deis pobres per accedir-h¡...). Així, una de les campanyes
d'una de les organitzacions analitzades resa el següent:

"Educado ara! (referint-se a la necessitat d'accés universal i obligatori a sistemes educatius
gratu'íts) Trenquem el cercle de la pobresa" (MHS técnic)

En; aquest sentit, si el problema es diagnosticava en Festructura d'oportunitats que ha
d'afrontar la població pobre, les mesures per lluitar contra la pobresa no han d'anar
dirigides cap a les persones pobres, sino que han de tendir a mitigar els efectes d'aquesta
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estructura d'oportunitats. Amb tal objectiu, els instrument mes adients serán les polítiques
social i físcals (polítiques de garanties de rendes, d'accés a l'habitatge, redistribució...).
Pero teñen un paper central en les solucions plantejades per aquest tipus de discurs, les
mesures que teñen a veure amb el mercat de treball (sobretot por mitjá d'una política de
foment de la ocupació) i amb l'educació (beques per a les persones amb menys recursos,
formació continua per el reciclatge professional, igualtat d'oportunitats...), en quant a
institució que ha de legitimar l'estructura de desigualtats.
És important observar que des d'aquest discurs les persones pobres deixen de ser
considerades com a "culpables" o "responsables" de la seva situació, per passar a ser
victimes d'unes determínades condicions socials o polítiques publiques.
'

"No hem d'oblidar que (les persones pobres i excloses) per seguir avancant necessiten teñir
resoltes qüestions básiques que no depenen d'elles" (MHS técnic)

D'altra banda, respecte a les explicacions sobre les causes de la pobresa al Tercer Món
aquest discurs té també, un pes predominant. En aquesta lógica, el concepte pai'sos
subdesenvolupats

(i

la seva versió políticament

corréete, paísos en

vies de

desenvolupament), son versions que semblen entendre la pobresa com un endarreriment en
el procés pautat i inevitable cap a la creació d'una economía de mercat competitiva en
termes internacionals. Aquest endarreriment ve molts cops agreujat per certes condicions
deis mateixos pa'ísos, com la falta d'infrastructures, malalties i epidémies, una classe
política inneficient i corrupte que no pot garantir la sanitat i l'educació per la poblado i que
en: canvi destina una gran porció del pressupost a despeses militars, la presencia de
conflictes armats, les catástrofes naturals diverses, fuga de cervells, un deute extern que
ofega 1' economía, una relació desfavorable en els preus del mercat mundial de primeres
n.agries...
" El 90% deis casos de malaria es produeixen a l'África, on es calcula que el PIB podria haver
estat aquest any un 32% superior si aquesta enfermetat estigués erradicada". (MHS técnic)
" En aquest anys les famílies de Txad s'han adonat de la importancia de l'educació per superar i
prosperar. Pero a Kindaré, portar ais nens a la escola no resulta barat pels pares. Per exemple,
un bolígraf els costa 1'equivalent a la quantitat de cereals necessária per alimentar a una persona
:
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1

durant 4 dies i que es ven en el mercat a un preu aproximat de 100 pts. (...) Amb aqüestes

t

»

dades és difícil que millón l'educació, no?." (MHS técnic)

I

"En la actualidad, 1200 millones de personas, tres cuartas partes de la población del mundo que
vive en extrema pobreza, residen en el ámbito rural. El IFAD recomienda una serie de medidas
para lograr paliar las desventajas que provienen del aislamiento físico, falta de recursos
sanitarios y educativos, alta fertilidad y discriminación de la mujer y de las minorías étnicas. En
este sentido, la población de estas zonas necesita seguridad en el mantenimiento de la tierra y el

'

agua, sus principales recursos, tecnología que incremente su rendimiento, así como el acceso a

i

i

los mercados y a microcréditos. La consecución de estos objetivo, según la IFAD, contribuirá a
I

aliviar la pobreza de las ciudades ocasionada en la mayoría de las ocasiones por el alto número
'

de inmigrantes." (MHS técnic)

A tots aquests factors, des d'aquest discurs es poden afegir la influencia negativa de tercers
i

actors, com les grans empreses multinacionals.
" [referent a la situado a Angola] Si, bueno, jo cree que les multinacionals están intervenint allá
de forma molt directe... hi ha minerals, una riquesa que els interessa, ells exploten aixó a canvi
de... a canvi de res. Es una paradoxa, els que son pobres son els que teñen les riqueses i els que
les venen a explotar son els rics i que es dona aquesta... jo per mi aixó es molt lamentable... i al
Brasil igual, n'hi ha que agafen ais nins de ben petits, els treuen de la seva tribu i els fiquen a la
'.

seva guerrilla, el nin perd tot punt de referencia i el seu món és aixó, els obliguen a matar, els
obliguen a robar... A África les nenes son una moneda de canvi, no teñen infantesa... Nenes que
treballen a empreses, que treballen a fabriques de sabates molt conegudes, que nosaltres
comprem a preus molt barats, i aixó és de quasi esclavitud..." (MHS voluntarista)

En qualsevol cas, una de les solucions peí subdesenvolupament pot passar peí suport i
Pajuda deis pa'ísos rics, tant des deis governs com des de la societat civil organitzada, per
estimular la creació de la seva propia economía. Amb aquest suport, especialment si no és
puntual, i una política adequada els paísos pobres poden deixar de ser-ho ja que no hi ha,
en<principi, cap element estructural que ho impedeixi i el món produeix prous recursos per
a! dentar tothom.

" Jo diría que el món ara está molt millor en el sentit de que tenim la capacitat real de que la
i

gent pugui viure bé, aquest seria el progrés (...) pero la capacitat de la humanitat de poder
i

;

:

canviar les coses mai ha sigut tant gran" (MHS técnic)

'
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"Per al desenvolupament de paisos del Tercer Món cal desenvolupar Programes de
Desenvolupament Integral, és a dir, "activitats planificades i dutes a terme a zones concretes per
tal de mHlorar amb eficacia aspectes básics dins l'área de la salut, l'educació, Forganització
1

comunitaria la producció i la comercialització. La pobresa és un fenomen complexe originat per
molts diverses causes, sobre les quals cal incidir de manera simultánia per donar una solució
conjunta ais problemes de la comunitat" (MHS técnic)

La' proposta inclosa en aquest darrer fragment comporta una resposta mes complexa a la
d'aquells que creuen que n'hi ha prou amb l'enviament de diners al Tercer Món i serveix
per a reforcar poderosament el paper i la legitimitat de les ONGD com a agents d'una
intervenció técnica i planificada amb la complicitat, aixó si, de la comunitat. Veiem com es
reforca de nou la idea de que en la lluita contra la pobresa en els paVsos del Tercer Món son
pilars básics l'educació, la sanitat i la creació d'una economía de mercat; i tot grácies a la
intervenció d'actors del primer món o món occidental.

5.1.4. Quart discurs, estructural inherent: la pobresa com un resultat inherent a les
propietats del sistema social

L'últim discurs que podem diferenciar respecte a les diferents explicacions que es donen
respecte el fenomen de la pobresa, és aquell que afirma que la pobresa hauria de ser vista
com un atribut inherent al funcionament del nostre sistema. Respecte a aquesta explicado,
hem cregut necessari diferenciar entre dues versions diferents: a) una que posa l'émfasi en
els efectes del sistema económic capitalista, b) una segona que ho fa sobre els valors
prédominants a la nostra societat.

La primera de les versions, de caire materialista, considera la pobresa com un element
Índissociable de certs típus de sistemes socials. La versió mes coneguda és la que arranca de
la tradició marxista. Peí marxisme la pobresa en el capitalisme contemporani está generada
per la dinámica central de la explotació de classe. La pobresa no és un accident, ni tampoc
és un subproducte, és dones una característica inherent del sistema económic capitalista
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basat en l'explotació de classe i processos d'acumulació de capital. Des d'aquest punt de
vista es denuncia que hi ha actors poderosos i privilegiáis que teñen interés en mantenir la
pobresa, en la que es fonamenta la seva riquesa. No és sois que la pobresa sigui una
desafortunada conseqüéncia de la seva persecució de 1'interés material; sino que és una
cohdició essencial per la realització deis seus interessos. (Wright, 1995).
1

"Jo per part meva si que cree que sistema económic imperant és el que esta creant una de les

,

majors desigualtats existents i cree que aixó fa que indirectament, de forma molt subtil la gent
vagi assimilant unes formes de fer molt occidentals, pero d'una altra manera podría haver una
altra forma de fer si hi hagués un altre sistema que imperes." (MHS polític)

" Yo pienso que hay pobres porqué hay ricos, en el momento que hay unos cuantos acaparan la
¡

riqueza y los recursos pues les dejan a los demás sin esos recursos" (MHS técnic)
"Vivim immersors en un sistema injust d'apropiació i distribució de la riquesa. Creiem que és
de justicia restituir ais paísos del sud alió que els ha estat espoliat" (MHS polític)

Es tracta d'una visió en la que el grau d'acord es torca gran entre diversos actors del
moviment de solidaritat. Tot i aixó, com hem esmentat en anteriors repertoris, alguns deis
actors, siguin individuáis o coHectius, subscriuen aquesta mena d'explicació combinant-la
arrib d'altres ja esmentats.

"El fin de [nom de l'organització] es la lucha contra el hambre, la mala nutrición, la miseria , la
enfermedad, el subdesarrollo i la falta de instrucción y contra sus causas: la injusticia, el
desigual reparto de bienes y oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los
perjuicios, la insolidaridad y la insensibilidad" (MHS técnic)

;

"la pobreza y el subdesarrollo tienen causas estructurales e individuales, entre ellas están unas
relaciones internacionales injustas, (...) como dicen los obispos españoles, es necesario
denunciar la existencia de mecanismos económicos, financieros i sociales que maniobrados por
los países más desarrollados de modo directo o indirecto, favorecen los intereses de los que los
maniobran

terminan por sofocar o condicionar las economías de los países menos

desarrollados". 1 no s'ha d' oblidar que "cada uno de los individuos en la medida que somos
':

seres sociales, somos cómplices (...) de la injusticia i la desigualdad" (MHS técnic)
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"El voluntan en la seva intervenció descobreix les deficiéncies estructuráis que son la causa (...)
El voluntan social no és un ü-lús (...) la pobresa és conseqüéncia d' estructures económiques,
socials, i polítiques, que generen la pobresa d' uns i l'enriquiment exagerat d'altres. 1 no hi está
d'acord. (...) per aixó vol impulsar el canvi social." (MHS técnic)

Els mateixos elements que l'anterior discurs contemplava des d'una perspectiva
conjuntural, son plantejats des d'aquest discurs des d'una vessant estructural. Per exemple,
en el cas del deute extern, si des del discurs contingent es plantejava com a solució o
próposta que aquest s'ha de "condonar" per tal de permetre ais paísos del sud desenvoluparse J- suposadament en el marc de l'economia de mercat-, en el discurs inherent -a banda de
que es considera que "no hi ha cap deute a perdonar"- es percep incompatible el capitalisme
amb propostes d'igualtat o simetría nord-sud.

"El problema de la deuda no es un fallo del sistema, sino un producto del mismo, por lo que
para atajar el problema de la deuda se ve completamente necesario promover un cambio de
estructuras. Si la deuda es abolida pero no se cambian las estructuras políticas, económicas,
sociales y culturales, el problema se volverá a reproducir. Así, la abolición de la deuda lleva
•

implícito un cambio de estructuras." (MHS polític)

Díntre aquest discurs també hi trobem tendéncies diferenciades. Així, l'explicació
estructural inherent relacionada amb el socialisme clássic o marxista argumentará que la
única manera de reduir la pobresa de forma significativa és superar el sistema económic
capitalista. No hi ha cap possibilitat de reduir la pobresa en el marc del capitalisme o pot ser
frustrant tot intent d"'humanitzar" aquest.

Una altre lectura seria l'associada amb la socialdemocrácia. Aquesta assenyalaria a les
estructures económiques i socials injustes, i l'actuació deis mes poderosos, tant a nivell
local com internacional, com a causants de la desigualtat i la pobresa. Es culpabilitza de
forma directa a governs, banca, multinacionals o organismes internacionals. En definitiva,
teñen en comú amb el socialisme clássic el posar l'accent en les estructures i no considerar
la pobresa com un tema cojuntural. Tot i aixó, es diferencien en confiar que el capitalisme
pot ser suavitzat de manera significativa, de manera que una política de redistribució
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significativa deis ingressos és compatible amb el manteniment de les estructures capitalistes
(Wright, 1995).
"Hombre a nivel global com propuesta, pues regular los flujos financieros internacionales, no
sería tan complicado , siempre habría cosas que se escapara., pero eso es realizable., y luego, se
'

esta presionando en ese sentido , yo y hay gente con mucha respetabilidad a nivel internacional,
no porqué sea ellos muy respetables, sino porqué se les reconoce un respeto... por ejemplo el
Jospin, creo que ha hablado ya de la tasa Tobin como algo posible, entonces que si que hay cosa
.... a lo mejor no se van a realizar tal y como se plantean pero que puedes ir creando una cierta
base para que puedan darse en el futuro y no sean... los flujos internacionales vayan
desestabilizando economías así por interés de Wall Street, por ejemplo..."

La, regona de les versions o vessants del discurs estructural inherent, la de caire simbólic,
relaciona l'existéncia de pobresa amb un determinat ordre de valors dominants a la nostra
societat (materialisme, egoisme, indivídualisme, passivitat, ¡nsensibilitat... ) que fan
inevitable l'existéncia de pobresa i injusticia en general.
1

" Jo la pobresa la trobo alegre. La pobresa és intel-ligent i té imaginado. El que és tríst és la
miseria, que es molt diferent. El que passa el que avui dia tothom tria, els pobres fan de rics i els

:

rics fan de pobres. Perqué veus rics que van desmanegats, perqué ara sembla que fa bonic i en

;

canvi els pobres, teñen aquell cotxe mes bo encara que no mengin. És que, jo no acabo
d'entendre com la gent poden sotmetre tota la seva vida a les modes, a tot el que ens diuen, que

,

si els cotxes, que si aixó, no sé, hem canviat els valors que té cada familia, cada persona, cada

¡

poblé, cada societat. i és ciar, anem d'aquesta manera. La materia prima per mi que és la persona

;

está de dalt a baix, i a tots nivells, i hem de fer alguna cosa". (MHS voluntarista)

Altres posicions teñen una actitud mes "fatalista" o determinista al considerar la causa deis
problemes estructuráis com inherents a la mateixa natura humana.
"Jo dono la culpa a l'espécie humana, Pespecie humana és així, ja vam comencar a bufetades i
així continuem i els humans som una especie de bitxos que quan ens ajuntem per organitzar-se
fem una organització mes o menys jerárquica i llavors repartim una cosa que es diu poder i una
¡

cosa que es diu recursos i sempre n'hi ha que teñen mes poder i n'hi ha que teñen mes recursos i

:

aixó és inevitable. La meva resposta estaría en els valors, pero llevant-li els "actuáis", els valors
de l'espécia humana son els generadors d'injustícia no 1. Si a mi me posessin de líder de les
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organitzacions munidals segurament acabaría en la mateixa corrupcíó en la que están ells."
(MHS polític)

Un altre repertori interpretatiu apuntaría a una solució de consens entre les dues visions -la
que apunta a les estructures socioeconómiques i la que ho fa sobre els valors- ja que, des
d'aquest discurs, un sistema de valors concret pot estar responent ais interessos deis sectors
mes poderosos, essent promocionat o, fins i tot, imposat com a mecanisme de refor9 per a
behefici del seu status. Es transcendeix així la disjuntiva idees-estructures i es percep com
aquests dos elements mes bé es retroalimenten.
1

* A partir del que heu anat dient... els humans sempre han posat jerarquies, pero som una gran

1

creient en que el món és constru'ft pero a la vegada som constructora i amb aixó vull dir que en

i

la nostra societat actual predomina 1'egoisme, materialisme,... pero si imperen aquests valors és
per qualque cosa i no cree que siguin valors innats en Pésser huma, sino nos ha estat, l'hem anat
assimilant a poc a poc." (MHS polític)

i
'.

"El cambio de estructuras incluye el cambio personal, el cambio de nuestra vida, de nuestras
motivaciones. Ser coherentes con nosotros mismos y con nosotras mismas.

"Vivir como

pensamos, si no, acabaremos pensando como vivimos." (MHS polític)
"Aixó que déiem deis valors... potser també aíxó deis valors están com están perqué potser algú
1

a els ha defensat i els ha portat a que siguin la veu imperant d'alguna manera... aleshores potser

i

¡

si que potser hauríem d'anar a mirar ais valors a quins interessos reposen no? Es a dir qui fa o
ha fet.. ? el capitalisme per exemple que reflecteix, reflecteix uns valors molt concrets, valors o
a-valors depén de com es miri, perqué realment vull dir que potser si ... jo veig molt ciar que

¡

per lo que sigui, per historia o per lo que sigui i ha hagut uns agents que...teñen mes poders que

',

altres .. i jo destacaría molt, a mes del poder polític i el poder económic, el poder mediátíc"

¡

(MHS polític)

Des d'aquest discurs, la solució que proposaria una explicació centrada en els valors
estructuráis de la nostra societat aniria dirigida cap a dos punts. En primer lloc, cap a una
cohfianca en el sistema educatiu o en processos d'educado no formal com a institucions
capaces d'incidir en els valors de la població. En segon lloc, cap una proposta de
perfeccionament de la democracia basada en sistemes de participació directe i horitzontals,
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qué de manera indirecte contribuís a fomentar una "cultura de la participado", especialment
de caire polític, que superes la desmobilització crónica que caracteritza a la població.
"Hi ha una serie de barreres al nostre sistema educatiu que fan que arriba el nen amb molta
imaginació i de li diu, no ,110 , per aquest camí i ja está i vas tallant i vas modelant la forma de la
persona, no és la solució ideal pero un deis passos podría ser aquest ...llibertat a nivell
individual dins el sistema educatiu..." (MHS polític)

¡

"Bueno, per "disculpar" una mica la societat en la que vivim bueno, com a mínim el que espero
és que crear un moviment obert i participatiu d'alguna manera tothom s'hi pugui sentir cómode
per intentar posar en práctica i entre pots poder buscar alguna alternativa a la situació
d'injustícia en la que vivim, no sé, d'alguna manera, anar posant, anar caminant cap a una
transformació de les estructures aqüestes injustes que vivim, i aixó d'una manera dones aixó ,

>

horitzontal, participatíva on tothom pugui teñir el seu Hoc en aquesta transformació on no hi

;

hagi un lideratges que tothom segueixi la voluntat d'unes persones que ... sino que tothom
pugui activament formar part de d'aquest procés, en definitiva aixó, el món en el que estem és

Í

radicalment injust i s'ha de fer alguna cosa per canviar-lo" (mhs polític)

pnti-e els actors que sostenen aquest discurs hem trobat gairebé nuMes referéncies a un
prpjecte ideológic o sistema alternatiu concret, ni tant sol a l'hora de parlar de propostes en
termes ideáis. Mes bé s'emfatitza la idea de procés, és a dir, entre ells i elles regna un ciar
descontent amb el sistema i estructura social actual, que per a ser transformat s'ha de fer
arrib la máxima involucració de persones conscienciades, seria "incoherent" dones parlar
ara prematurament d'una proposta concreta.
1

;

"Les grans revolucions les han fet quatre i després els altres els seguien al darrera ¡ vés a saber

'

si entenien algo o no... pero eren quatre ideólegs els que feien larevolució... ara em sembla que
s'está aconseguint una mica aixó i em sembla que aixó és millor... (...) Jo cree que un punt
d'incertesa és bo que hi siguí precisament per aixó que .. el nom ja el trobarem al final... Tenim
una certa experiencia i a mes tenim una certa perspectiva historia i en ftinció d'aixó sí que
apostem per una serie de coses i no per unes altres, per exemple , un sistema mes participatiu
que no un sistema menys participatiu, unificar esforc.os mes que lideratges, tenim unes línies

:

clares pero després dins d'aquest procés, és el procés mateix que et fa evolucionar, no pots
avan?ar-lo i per sort no pots avanc,ar-lo, sino ja estaríem caient en la vella trampa de sempre, si

¡

tu avances el que ha de passar i no sentes les bases és que hi ha trampa... que passará quan hi
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hagi prou gent conscienciada, dones per sort no ho sé... sera aquella gent conscienciada qui dirá
qué és l'ho que fe ara que esta conscienciada, jo no sóc aquella massa de gent conscienciada,
sois sóc una, jo no ho puc fer..." (MHS polític)

5.1.5. Diagnosi i models

A continuació analitzem els discursos definits en quant a ['explicado de la pobresa en
funció deis models de solidaritat hipotetitzats. Veurem com en funció deis models
proposats sembla que s'opta per una o altre forma de diagnosticar el problema. Per il-lustrar
aixó farem servir les dades obtingudes en el nostre qüestionari.

El primer deis discursos, 1'individual inherent, no és sostingut des de prácticament cap deis
models. Així, al plantejar ais actors Padscripció a aquest discurs en el qüestionari, les
respostes des de tots els models apunten al desacord.
Grafic l:Una de les principáis raons de la pobresa és
que en el nou món actual algunes persones no están
prou dotades per competir-hi
Grau d'acord segons models

1.0

2.0

Gnu (TscorQ amb leí ahtmaaons
0 • Gens (f»canl
5 • ABsotutarnent tfaedra

En el gráfic es mostren la mitjana de les respostes que han donat els participants deis
diferents models hipotétics. El 5 reflecteix el grau de máxim acord amb rafirmado i el 0 el
grau de mínim acord. S'observa que tant el MHS voluntarista com el crític volten en torn al
2, mentre que si que és destacable un major grau de desacord entre els integrants del MHS
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polític. Aquí s'apunta una de les constants en les respostes del qüestionari: mentre que el
model polític polaritza molt les seves respostes, els altres dos models tendeixen a donar
res,postes forca centrades a totes les preguntes, indicant segurament un menor grau de
poiitització o d'elaboració teórica previa.

i
He¡m comprovat que aquesta explicació és mes acceptada quan la pregunta es refereix a la
pobresa que pateixen alguns pafsos enlloc de la pobresa de persones concretes. Es bastant
présent dones el discurs de que certs paí'sos no es poden desenvolupar degut a les seves
condicions inherents: condicions climátiques, manca de recursos, etc.

Gráñc 2. La pobresa al Tercer món té sobretot a veure amb les dure;
condicions climátiques (huracans, sequeras...), els terrenys poc fértil:
(deserts, alta muntanya) o la manca de recursos naturals
Grau d'acord segons models
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0 = Gans d'acord
5 • Abwlutament cfacort

En canvi, el discurs individual contingent compte, segons els resultáis de la nostra enquesta,
i

arrib un major nombre d'emissors que l'anterior. L'explicació de la cultura de la pobresa és
bastant estesa sobretot entre el model que hem hipotetitzat com a voluntarista. Cal ressaltar
j
qup aqüestes observacions semblen corroborar-se en les entrevistes i el coneixement de les
entitats.

62

Grafic 3. Moltes persones pobres no estañen disposades a
treballar encara que els hi oferissin un lloc de treball
Grau d'acord amb l'afirmació segons models
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L éxplicació estructural contingent té encara mes partidaris, destacant sobretot els del MHS
técnic. Sens dubte es tracta d'una éxplicació mes políticament corréete.
Gráfic. 4. Una de les principáis raons per les quals hi ha pobresa és I Í
mala política deis governs

Grau d'acord segons mhs
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Finalment, el discurs estructural inherent també és sostingut des de tots els models, tot i que
i

eniell s'hi focalitzen gairebé en la seva totalitat els actors del MHS polític.

La resposta al nostre qüestionari davant una premissa marxista com si el capitalisme no pot
fiinrionar sense una certa quantitat de pobres demostra ser amplament acceptada des de tots
els models, pero especialment des de el polític.

Tipus organització

Gráfic. 6- El capitalisme no pot funcionar sense una certa quantitai
de pobres
Grau d'acord amb l'afirmació segons models
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Quelcom semblant succeeix quan demanem ais diferents actors vers les desigualtats
generades peí sistema económic actual (Gráfica 7)

Hem comprovat com un mateix actor, individual o col-lectiu, pot combinar diferents
explicacions per un mateix problema. Es el cas de sobretot de les grans organitzacions de
solidaritat. En quan a models, la multiexplicació de la pobresa es troba sobretot en els

I

models que hem hipotetitzat com a técnic i voluntarista, ja que com hem dit, des del model
i
polític es focalitza bastant I1 explicado de la pobresa en l'estructural inherent.
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Gráfic. 7 El nostre sistema económíc porta a que els ríes siguins cads
cop mes ríes i els pobres cada cop mes pobres
Grau d'acord amb 1'afirmado segons models
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El següent quadre reflecteix lleument aquesta tendencia que ens ham trobat en l'análisi de discurs
delmajor dispersió en les expücacions des deis models técnic i voluntarista i major concentració
I
des del polític.
!
Tájala 13: Grau d'acord respecte les diferents expücacions sobre la pobresa per models.
0=gens d'acord
i
5-completament d'acord
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La| diagnosi té relació amb la proposta i l'activitat. No es d'estranyar dones que les
organitzacions deis MHS voluntarista i técnic, - que hem definit per una tasca centrada en
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les persones amb problemes sigui de forma mes o menys professional-, siguin les mes
próclius a les explicacions individuáis. Mentre, el model que es caracteritza per l'acció
política i la denuncia tendeix clarament a les explicacions estructuráis.
!
Aikí i tot, destaca la poca concreció deis actors del model polític al fer les seves propostes.
Tpt i fer una diagnosi clarament marxista, les propostes son molt en abstráete ("volem mes
i

democracia", "un altre món és possible") i gairebé no es fa referencia al sistema productiu,
a lk propietat privada, etc.
i
i

Finalment dir que, com veurem en activitat, encara que es facin diagnosis complexes
(pijoblemes estructuráis) o multi-explicats (que inclouen váries explicacions), l'activitat de
moltes organitzacions de solidaritat pot no correspondre amb aquests diagnosis i intentar
introduir canvis en les persones afectades. L'explicació d'aquest fenomen la podem trobar
enjque a curt termini és possiblement mes fácil treballar pels canvis individuáis (habits,
actituds, formació) d'altres persones, o que treballar per aquesta mena d'afers sigui mes
susceptible de ser financat que no el treball per canvis estructuráis.
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5.2. Activitat
En l'apartat anterior hem analitzat com "el problema" sobre el qual els actors deis
moviment de solidaritat actúen pot ser definit de formes molt diferents i com, d'aquesta
diagnosi diferent se'n derivaven propostes d'actuació també diferenciades. A mes, és
comprensible que entendre el problema d'una determinada manera comporti una mena
d'áctuació, tot i que l'activitat no sempre té perqué ser coherent amb la diagnosi que s'ha
realitzat.

En; el present apartat ens proposem exposar com l'activitat que duen efectivament a terme
els diferents actors dins el moviment de la solidaritat, presenta també un important grau
d'rieterogeneítat, tant en les mateixes formes com es materialitza, com en la concepció que
es té de la mateixa o en els discursos que la fomenten i la justifiquen. Així, el discurs i la
practica que els agents de solidaritat fan sobre la seva activitat és multidimensional i va mes
enllá de la nostra taxonomía proposada. Recordem que el tipus d'activitat és la qüestió a
partir de la qual hem constru'ít els models hipotetics: polític (acció política), voluntarista
(acció social) i técnic (¡ntervenció social). Pero arrel a la multidímensionalitat a la que fem
esment veiem com els discursos i practiques sobre les activitats de solidaritat poden anar
mes enllá d'aquesta taxonomía. Comprovem com a aquesta s'hi afegeixen un seguit de
disjuntives i dimensions que ens permeten contemplar i representar aquest element amb
major complexitat. Les dimensions trobades, apart de laja treballada, son les següents: a)
Abast de l'activitat (universalisme i particularisme); b) Empoderament que promou
l'activitat (no empoderament, empoderament psicosimbólic i empoderament psicopolític);
c) Impacte de l'activitat (simbólic i instrumental).

5.2.1. Intervenció i acció, (universalisme o particularisme)

La'taxonomía intervenció-acció l'hem utilitzada com a criteri definidor de cadascun deis
tres models hipotetics que hem proposat. Aquesta, com també hem subratilat a la hipótesi té
a veure amb l'abast que pretén la participado amb fins solidaris, és a dir, si es centra en
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persones o col-lectius de persones amb problematiques o necessitats socials (particularista)
o ?.; mes bé es centra en el fenomen problemátic de manera holística (universalista).

Discurs de la intervenció

Si recordem, segons la definició de Rueda (1996), la intervenció neix de la capacitat
técnico-científica i planificada d'atendre un problema. En Pámbit social, aquesta pot
consistir en la dotació de servéis i prestacions per a terceres persones -informado,
orientació, tractament terapéutic, inserció laboral, formació, potenciado de capacitáis
comunitáries,...-. La intervenció social, per la seva tecnificació sol associar-se a 1'academia
o ais servéis professionals públics, i estar legitimada en un discurs i eines de caire científic.

Laí professionalització de moltes organitzacions de solidaritat i la cogestió de polítiques
publiques ha suposat I'expansió d'aquesta activitat en el marc del moviment de solidaritat,
acompanyades d'un discurs que reivindica aquesta mateixa professionalització i l'obtenció
de resultáis peí Tercer Sector.

"Jo estic d'acord amb el fem el que puguem , sempre que hi afegim, pero fem-ho bé. Fem el que
puguem pero fem-ho bé.,.. perqué de bona fe l'infern és pie, llavors, hi ha moltes coses que ,
fem el que puguem, entre tots ho farem tot... No només no funciona sino que provoca, efectes
indesitjats (...) per fer-ho bé no n'hi ha prou de teñir voluntat de fer-ho bé... hi ha alió de la
qualitat, encara que se'n parli molt..." (MHS Técnic)

Des d'aquest discurs es pot interpretar una mena de predomini de la rao científica o
teléológica, és a dir, aquella basada en els medis-fins de manera que l'actor s'orienta cap
una fita/ resultáis, escull els medis i calcula les conseqüéncies. Aquest predomini es
produeix per sobre d'altres possibles raons com les religioses o ideológiques, per exemple.
"Que l'esforc estigui ben empleat, i ...ben empleat qué vol dir?... dones per mi voldria dir,
dones que un está participant de tal manera que es poden obtenir resultats" (MHS Técnic)
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Aquesta centralitat en els resultáis, la qualitat i 1'eficacia requerides a l'activitat comporta
l'adopció de funcionament i llenguatges d'esferes alienes tradicionalment a la societat civil.
Serien llenguatges, funcionaments i lógiques com les de caire empresarial (provenint de
l'esfera mercantil) o, en menor mesura, de caire burocrátic (provenint de 1*esfera estatal).
"Quan es detinen diners a un projecte és imprescindible que alió es gestión! perfectamente i amb
eficiencia (...) els diners s'han de gestionar molt bé, la gestió és una professió, una aitra cosa és
la burocratització, la funcionantzació,.." (MHS técnic).

En definitiva, la rao teleológica impregna el discurs deis que aposten per una activitat
professional i técnica, és a dir, una solidaritat basada en els medis-resultats. Per aquest
motiu, del discurs de la intervenció es desprén la importancia de la professionalitat en els
agénts de solidaritat per tal de que puguin aplicar de manera adequada les técniques
pertinents.
i

"El que passa és que voluntaris i técnics, tots ells son professionals i només alguns d'ells
assalariats. El voluntan i Tassalariat no teñen perqué ser diferents a nivell de qualificació".
'

(MHS técnic)

Algunes organitzacions de solidaritat que responen a aquesta rao i, per tant,
professionalitzades i tecnificades, seleccionen ais candidats a ser voluntaris, seleccionen
aquests, com si d'un lloc de treball es tractés. L'especial i tzació requerida és tal que algunes
d'elles ais seus taulons d'anuncis o portáis webs especifiquen els requisits i les obligacions
que es sol-liciten al voluntan.
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Quadre 14: Selecció de voluntaris a Intermon Oxfam
(font: www.iiilcrmon.orp. consultat a \O de febrer de 2002 )
Plaza a cubrir por un/a voluntario/a

Apoyo administrativo
OXFAM, creada en 1956, es una Fundación independiente y sin ánimo de lucro, que trabaja para erradicar
la pobreza de las poblaciones del Tercer Mundo y proporcionarles los medios para que puedan alcanzar su propio
desarrollo. (...)
INTEA.MÓN

SE REQUIERE:
- Formación y/o experiencia en tareas administrativas.
- Ofirnática al nivel de usuario.
- Valorable conocimientos básicos de inglés y/o francés.
- Motivación por la Ayuda Social y/o la Solidaridad Internacional.
DEDICACIÓN:
- 12/15 Horas semanales en horario de mañana o tarde.
- Compromiso de colaboración estable.
Procedimiento de selección
Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum y teléfono de contacto a (...) indicando la referencia "Apoyo
Administrativo".
INTERMON OXFAM pone en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los
puestos.

Dd^at a les tecnificació requerida, és habitual que molts deis agents individuáis de
solidaritat realitzin també uns estudis universitaris relacionáis amb la tasca social que
porten a terme en les organitzacions de solidaritat (treball social, educació social,
psicología, pedagogía,...)- A mes, davant la demanda i exigencia de professionalitat,
proliferen els cursos, másters i postgraus en cooperació internacional, en gestió social, en
intervenció en diferents ámbits, així com els que permeten especialitzar-se en la gestió
d'organitzacions no lucratives.
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Discurs de l'acció
A diferencia de la intervenció, Vacció és una resposta a les necessitats o problemátiques
socials que es caracteritza per ser mes espontánia que la intervenció. Mentre la intervenció
és legitima en la ciencia i la professionalitat, l'acció ho fa en la base social que la impulsa.
Des del discurs de l'acció es reivindica l'espontaneitat i el no mesurar la solidaritat amb
criteris d'eficiéncia. De forma mes o menys explícita es refusa la tecnificació de les
organitzacions de solidaritat i de la seva tasca, de manera que no es vol limitar l'acció
solidaria cap uns resultáis mesurables i concrets. La solidaritat és un continu, un camí o un
procés abans que una activitat concreta o amb objectius assolibles a curt termini.

"Jo que el que sempre em plantejo quan comento una nova iniciativa o una nova campanya és
que... no tant els resultáis que vull de la meva participado, sino mes aviat que puc oferir jo en
el moviment tal i que és mes o menys la mateixa pregunta des de una perspectiva mes personal
"(MHS polític)

Per tant, la solidaritat no es pot regir per barems quantitatius o per l'efícácia. De fer-se així,
la solidaritat es podría banalitzar en el camp de lo económic i corre el perill de que les
fínalitats de les organitzacions de solidaritat es supeditin a lo possible i a lo flnani^able.

"jo defenso la possibilitat d'equivocar-se, eh?, (...) resultáis , satisfacció, tot va dirigit a no
equivocar-se, a no admetre mai que ha estat un error. En el moment que tu et poses a fer alguna
.

cosa perqué tu creus que esta bé, és molt difícil , és molt diñcil fer una valorado negativa del
que estás fent perqué tu estás realment convencut de que estás fent una cosa que , .... La
possibilitat d'equivocar-se per mi aixó és imprescindible... jo defenso teñir experiéncies que no
necessáriament tinguin que ser positives i satisfactóries...o resultáis estadísties.." (MHS polític)

Des del discurs de l'acció hi trobem Pargumentació de que no ens hem de sentir orgullosos
de que augmenti el nombre d'organítzacions de solidaritat, de que el sector es consolidi i
assumeixi majors responsabilitats, com si es feia des de l'anterior discurs. Que el sector
creixi i tingui un rol social mes preponderante no indica una millora social, sino mes bé una
involució social i una desvirtuado de la solidaritat.
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"no, no, mai de la vida, mai, com mes gran es fa aixó pitjor, mes diners es remena ¡ mes
escletxes per sortir, mes gent, ui, ui, ui... Us ho dic d'experiéncia. Centres d'assisténcia social
que han comencat molt bé han acabat malament perqué son masses diners, han de manejar
massa diners, i quan teñen un local en volen un altra, quan n'hi ha un attre... i llavors tard o
d'hora, tard o d'hora, diguem entre cometes la paraula voluntan ja desapareix, perqué és ciar
aquella noia ha d'estar moltes hores, ha de cobrar un sou, llavors alió ja... és ciar (no entenc) em
de teñir un despatx, no hi creieu amb aixó, us ho prometo" (MHS voluntarista)

A mes la professionalitat, al ser de cada cop mes un requisit de les fonts de financament,
implica dilemes interns i problemes financers a les organitzacions que es resisteixen a

I

adoptar un model de gestió i intervenció tecnificat.
!
"sobre la nostra opció de "no profesisonalitat" -com a entitat de "voluntariat" que diuen en
l'argot oficialista- volem reafirmar que respon a un intent de practicar una cooperació amb el

,

qüestionament de Tinjust ordre económic internacional, la contribució a unes estructures

|

socioeconómiques internacionals solidáries i ia recerca de Iligams poblé a poblé, organitzacions

!

populars amb organitzacions populars. Esperem que en un futur, la Diputado de Barcelona

!

modifiqui els seus criteris i valori mes positivament les opcíons com la nostra de practicar la

I

cooperació des d'abaix"

24

MHS polític

I
i

Mes enllá de la idone'ítat de professionalitzar-se o no, des del discurs de l'acció predomina
la reticencia vers el nou camp académic o sector económic generat entorn de la solidaritat,
el voluntariat. la pobresa, la marginació, etc.

Discurs de I accio social

i
i
i

Apart d'aquest vincle comú, l'acció es pot diversificar en acció social i acció política. La
primera, es centraría sobretot en l'atenció a les persones que pateixen un problema en un
entorn comunitari concret. Com en el cas de la intervenció, l'acció social tendiria a
materialitzar-se en servéis a la comunitat, tot i que de caire mes voluntarista i espontani i,
24 Resposla d'un deis auors a b Dipuiació de Barcelona quan aquesta els hi va denegar una subvenció per "manca de professionalilat"
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per tant, molt menys tecnificats i planificáis. El discurs de l'acció social es caracteritza així
per una voluntat de servei a la comunitat mes inspirada en raons de caire afectiu o religió s
que en la rao teleológica a la que abans feiem esment.

" Jo sóc l'anciana de la colla, porto mes de trenta anys al Raval. Vaig comencar de jove, ciar.
Nosaltres várem comentar perqué hi havia un parroc molt maco a Santa Mónica, molt maco i
molt bona persona, i ell va pensar que en aquella época la gent no tenia seguro ni res, la gent
venia malalta, beguda i tot aixó... el va posar uns quants metges que venien a fer-se voluntaris,
que aquesta paraula no m'agrada i ja us diré perqué, dones ens varen demanar al meu marit i a
mi: "voleu venir a ajudar que esteu una mica al cas de les coses?"., i várem fer molt bona feina,
era gent molt macus. En temps d'en Franco, i venia gent de tot arreu i els laboratoris ens
ajudaven donant els medicaments que eren molt cars. Després va morir en Franco i molts
d'aquests problemes s'han solucionat, pero per desgracia va venir després la SIDA... i ens van
dir "no ens deixeu que nosaltres fem aixó altra per ajudar famílies?", famíües deestructurades
amb problemes trágics i tristos que no us podeu fer una idea... unes histories que segur que
i

continúen passant, pero el que passa és que no se sap..." (MHS Voluntarista)

Discurs particularista
Els dos tipus d'activitat que acabem de definir suposen la prestacio d'algun tipus de servei
o assisténcia cap a les persones que son victimes d'una determinada situació. Son
plantejaments de solidaritat amb dimensió particularista. El particularisme s'orienta cap
els individus o col-lectius d'individus amb necessitats socials. Se'l relaciona históricament
com a compensado i complementació del malestar existent entre certs sectors de població
podent materialitzar-se en la beneficencia -acte puntual- o l'assisténcia -acció mes contínua. El particularsime és molt present en el marc del discurs de l'acció social. En el discurs
i

particularista s'exalta Pajuela i l'acompanyament al necessitat, a "la persona de carn i
ossos".

I
i

I
Entre els objectius de les nostra organització trobem: a) ajudar a les persones necessitades a

i

créixer, que no pateixin tant", b) ajudar a les persones a que surtin del pou en el que están ficats, c)
dignificar ¡ tornar al pobre la seva consciéncia de persona, ..." (MHS Voluntarista).

¡
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Actualment trobem el discurs particularista en el marc d'una intervenció mes científica i
planificada, és a dir, des de la intervenció social. Així, la solidaritat que es planteja des de
les organitzacions d'intervenció, tot i que busca l'autonomia de la persona enlloc
d'emfatitzar la seva assisténcia, es centra també en les persones amb necessitats o
problemátiques socials.

"La qüestió fonamental es troba en contar amb un bon projecte, teñir clars els objectius. Per exemple, el
cas deis rodamons, tu vas al carrer a parlar amb ells, els hi ofereixes llar durants unes setmanes, durant
l'estáncia en aqüestes llars que aprenguin uns hábits, uns coneixements i se'ls ensenya a buscar feina.
S'ha de marcar un temps máxim per a que es puguin valdré per ells mateixos, que trobin una feina i queja
no hagin de dependre de I'entitat, que puguin valdre's per ells mateixos." (MHS técnic)

Discurs de Tacció política

A diferencia de l'anterior, des del discurs de I'acciópolítica no es contempla la prestació de
servéis descrita, sigui espontánia o planificada. Es caracteritza per ser un discurs amb
dimensió universalista, caracteritzat per no orientar-se cap a les persones sino cap a les
estructures o institucions a les que es perceben com a causants deis problemes de les
persones. Per l'acció política el que és important és denunciar l'existéncia d'una
determinada situació que es considera injusta, dirigint-la bé cap a l'opinió pública o bé cap
a aquelles persones o institucions que es consideren responsables de la situació.
u

Per mi participar és posar una mica de consciéncia, perqué és difícil canviar-ho, vull posar la

meva veu, és com un crit, i en la mesura que pugui canviar alguna cosa, dones, fantástic, no sé
fins a quin punt..." (MHS Polític)

Així, serien formes d'acció política la sensibilització social, la pressió política,
Pestabliment de demandes, l'acció directa i la mobilització de carrer, les festes amb
mi^átge reivindicatiu,... L'acció política pot seguir, almenys, tres línies: una d'informació i
sensibilització (es materialitza en publicacions, xerrades, exposicions, etc), una altra
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d'acció directa o mobilització (es materialitza en manifestacions, concentracions,
cacerolades, etc) i una tercera de pressió política. L'acció directa per tal de ser efectiva i
teñir repercussio, o bé ha de contar amb la presencia de molta gent, tot i ser una activitat de
baix risc (grans manifestacions) o bé ha ser una activitat de risc i espectacular, tot i contar
amb poca gent (encadenar-se o encimentar-se per impedir un enderrocament, penjar
des d'un lloc molt visible).

Un deis debats de fons que es produeix entre els agents de l'acció política és el de si amb el
treball d'assisténcia a les persones no s'está oblidant fer referencia o denunciar les causes
que provoquen la situació sobre la que es treballa. Des del discurs universalista, la
intervenció i l'acció social, sense acció política, contribueixen sois a "posar padassos" sobre
el problema, perpetuant-lo i fent-lo menys visible i retardant la necessária solució d'arrel.

'•Hi ha moltes ONG que , bueno -revertirien en alió de que están subvencionades per l'estat i tot
aixó-, i que lo que fan no és solucionar el problema sino fins i tot manten ir-lo, jo el que cree es
que son petites "tirites" que es van posant per solucionar el problema pero fan per alguns la vida
una mica mes potable...i al mateix temps, cree que és molt important respecte a ONG's i grups
de solidaritat, el tema de la conscienciació política. Aixó la nostra ONG ho té molt assumit de
'

dir ajudem pero és per aqüestes raons que hi ha aquesta pobresa... per aixó hem tingut una gran

'

baixada de subvencions a nivell de l'estat des de que ['entrada del PP i és que la nostra ONG fa
política i altres moltes ONG's no en fan i aixó és una part básica: no dir ajudem perqué hi son,
sino, hi son per aixó per aixó i per aixó .. aixó és important..." (MHS polítíc)

A diferencia d'aquest plantejament, des d'altres discursos, la intervenció sobre els
col-lectius necessitats ha d'anar a cobrir les seves necessitats básiques i a poder ser, fer-se al
marge de l'acció política.

"A m¡ em sembla que el protagonisme en tota acció solidaria l'han de teñir els beneficiaris, el
protagonisme l'han de teñir els beneficiaris!. Nosaltres al nostre campus hem tingut dues
setmanes aquests beneficiaris de la solidaritat [referent a una acampada d'immigrants al campus
de la UAB com a protesta per la seva situació], la seva demanda era que volien aprendre alguna
de les Mengües del país,... llavors venen uns altres senyors i diuen, la nostra prioritat ha de ser
anar a la facultat a reivindicar els seus drets polítics. Deixin, deixin que decideixin per ells
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mateixos, que ja son grans... Esta molt bé la crítica, els grans principis, pero preguntem a la
gent... perqué ia gent al final a lo que va és a unes necessitats básiques.--(MHS Técnic)

'"(En quan a la immigracíó) prefereim no tant parlar sobre el fenomen sino de coordinado practica:
tota la problemática deis immigrants que no teñen papers, intentam buscar recursos legáis o alegáis,
com Tramitar papers, com es sensibilitza a Pempresari perqué els hi ofereixi treball, perqué aixó té tela,
tot í que ens sorprendríem de les empreses, com grans superficies que no dubten en oferir-lis treball. El
que passa és que llavors queda el tap del govern civil, els supermercats te demanaran reponedors per la
i

setmana vinent, no per d'aquí sis mesos no els interessa, és perd oferta. Si algú te la clau per fer que
aixó corri mes, jo no sé quina és... veig que amb alguna cosa si, tenim una mena de pacte amb la
secretaria d'immigració de la generalitat, amb la que hem agilitzat el tram de papers a un deis grups de

i

pea Catalunya, i perqué no sigui dit, és veritat que els hi hem agilitzat, que de vegades alguns s'omplen
la boca i no es queda en res, i ha funcional." (MHS técnic)

Quan no, alguns sectors del moviment associen acció política amb violencia, establínt-se
una mena de barrera simbólica entre possibles formes de representar i exercir l'activitat de
caire solidan. El divorci entre lo concret i lo macro, l'assisténcia i la política és una de les
realitats que mes resalta en els discursos deis actors. Així, dintre el moviment de solidaritat
la mes clara i oberta disjuntiva es troba entre els actors que emfatitzen la política i els que
posen l'émfasi en lo "social". Ni els primers veuen amb bons ulls que es treballi en
exclusiva amb les persones amb problemes (ja que suposa posar padassos), ni els segons
legitimen la solidaritat que es limita a la denuncia i a fer política en abstráete (ja que
s'qblida de la persona que está patint o té necessitats urgents sense cobrir).

"Per la nostra part creiem que és millor queixar-se i después montar un programa de joves, posar
:

educadors i no sois fer un manifest i dir "l'Ajuntament no fa res", ciar que no fa res, pero mullau-vos
també vosaltres (referint-se a les organitzacions de denuncia)" (MHS técnic)

5.2.2. Empoderament

Entenem per empoderament el procés peí quai els individus esdevenen subjectes socials i
assoleixen control sobre les seves vides i incidencia en el seu entorn a través de la
participado cíutadana. (Zimmerman i Rappaport, 1998).
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L'empoderament és un procés que es pot entendre de forma gradual, de manera que haurem
de distingir aquelles activitats que no promouen empoderament d'altres que ho fan a
distints nivells. Com veurem, nosaltres distingim entre l'empoderament psicosimbólic i el
psicopolític.

No empoderament

Des del discurs particularista de l'acció social, no és habitual trobar plantejaments des deis
que es pretén promoure Pempoderament de les persones amb les que treballen.

Les

activitats que es generen soien ser de tall assistenci alista en la línia de menjadors populars,
atenció sanitaria, donacions de roba i lots d'aliments, etc. Aqüestes activitats cobreixen les
necessitats de les persones, pero no generen empoderament. Soien percebre ais exclosos
amb els que treballen com a subjectes de necessitats o passius, mes que com a persones
amb agencia propia. Es plantegen així intervencions de caire unidimensional, del que ajuda
cap a Pajudat, de Tinelos cap a l'exclós.

Empoderament psicosimbólic

Des de la intervenció técnica es treballa sobretot per Pempoderament que anomenen
psicosimbólic (Couto, 1998), és a dir, aquell procés d'intervenció centrat en l'individu al
q'.xl 2s pretenen transferir habilitáis, informar deis seus drets, de la xarxa de recursos a la
que pot accedir, millorar la seva autoestima i auto-percepció, etc. El procés
d'empoderament psicosimbólic es vehicula també de dalt a baix, de l'interventor cap a
Pintervíngut. No es fa referencia ampia a la participado de Pintervingut, pero permet a les
persones ser menys vulnerables socialment i fer front a una situació hostil o problema de
forma capacitada.
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"Entre els nostres objectius trobem ajudar a les persones necessitades a trobar camins per sortir elles
mateixes de la seva situació i no dependre deis servéis socials (..) que els pobres deixin de ser-ho, que
arribin a ser autónoms i es valguin per ells mateixos " (MHS Técnic)

La passa endavant d'aquest discurs consisteix en que la persona intervinguda a passa de ser
considerada subjecte de necessitats a ser subjecte d'uns drets socials universals. En canvi,
no és percep tant a l'usuari com a subjecte de drets polítics i sí com a subjecte económic, és
a dir, sobretot des de la intervenció social, l'usuari és una persona que precisa entrar en un
circuit de formació de técniques, hábits i habilitáis en el que la fita o solució ais seus
prpblemes sigui la seva inserció individual al mercat laboral. En alguns casos el discurs de
Pempoderament individual pot resultar clarament estigmatitzant per a qui no accepti
aqüestes regles del joc.

'"Després está el tema de si volien treballar (els immigrants-usuaris), que aixó és una altra cosa,
que un altre dia podem parlar del tema deis drets i deures, que de vegades n'hi ha que només es
queixen o deis que es queixen teñen rao i volen treballar, que també h¡ ha de tot. Amb aixó hem
de ser curosos que no tot és del mateix color, no tots son iguals, és com aquí, alguns no fotran
un pal mai i d'altres si..." (MHS TÉCNIC)

Fent servir laja clássica metáfora, si l'assisténcia consistía en donar peix a qui té gana, per
mitja de Pempoderament psicopolític, s'ofereix al pobre una canya i un curs de pesca. Així,
la formació i la capacitació de la persona amb necessitats son elements claus amb els que ha
de contar la intervenció social.

"Pero també es parla que aquests problemes que hi ha de la immigració, s'arreglarien pues... la
manera de fer del pare Vicenc Ferrer, que els hi ha fet pous, els ha ensenyat a pescar..."(MHS
voluntarista)

Empoderament psicopolític

Es considera que el major grau d'empoderament entre les persones és el de caire
psicopolític, aquell que té una dimensió col-lectiva (Couto, 1998). L'empoderament
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psicopolític és un procés que, a mes de desenvolupar en els individus una comprensió
crítica del seu entorn polític i social25, els implica en l'acció i participado social, política i
económica, normalment de forma organitzada (siguí a través d'organitzacions própies com
adherint-se a les ja existents). En aquest nivell és quan s'evidencia amb major mesura la
relació entre participació i empoderament (Zimmerman, 1990).

"Entre els nostres objectius pretenem aconseguir que els propis afectáis s'organitzin per exigir
els seus drets " (MHS polític)

Per aquells que promouen l'empoderament psicopolític es concep de l'individu mes enllá
del subjecte de drets socials (per les connotacions de passivitat que comporta) com a
subjecte de drets polítics, entre ells el de la participació.

"Mes que polititzar nosaltres hauríem de, no sé, transmetre les eines o el que puguis teñir perqué
puguin descobrir per ells mateixos que val la pena adoptar actituds mes polítiques" (MHS
1

polític)

"Cal fer que (els exclosos) es considerin com agents importants en el món en el que están. No es
tracta de donar uns diners perqué puguin menjar sino facilitar la seva organització perqué
puguin reivindicar per ells mateixos, potenciar-se..." (MHS polític).

Pero en el debat deis actors que aposten per promoure aquesta mena d'empoderament es
percep el procés com a complex i fácil de pervertir. De vegades I'aparent participació de la
població exclosa pot no ser tal o, fins i tot, encobrir interessos corporatius26.

25

Son molts eis autors consciems de la possibilitat i necessitat de transformar la realitat a partir del seu
coneixement (Freiré, Stainton)
26
Les formes de no-participació es poden materialitzar en tres nivells: la manipulado, la decorado i el
tokenisme (Unicef, 1992). La manipulado és el grau mes elevat de no participació ¡ suposa fer actuar a les
peT^nes excloses sense que siguin conscients ni coneixedores de rentorn en el que es traben, del perqué de la
seva actuació. La decorado, es dona molt sovint amb persones immigrades, consisteix en "usar" la seva
presencia en I'organització, pero a diferencia d'en la manipulado, per a causes no directament relacionades
amb qüestions que els afecten. L'objectiu és purament exótic i de marketing. Finalment, el tokenisme
consisteix en donar aparentment veu a un col-Iectiu que en realitat té poques oportunitats de formular les
seves própies opinions, sigui perqué no té prou informado sobre el tema o perqué no comparteix el codi
simbólic ¡ lingüístic.
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"Es súper complica! perqué a veure, si tu... per exemple un collectíu molt concret aquí, els
immigranis, per una banda lo difícil que és implicar-los perqué sois s'ha de veure les mogudes
deis últims mesos que ha passat sempre, pero ais últims mesos era escándalos, no veies mai a
un immigrant a les protestes o a qualsevol moguda. Pero ara sempre n'hi ha algún, pero ves a
saber a veure si és un altre deis de CCOO o els de CGT... que van amb les pegatines i els ni van
posant a tots pegatines perqué els han fícat al sindicat i aleshores es tornen evangelistes del
sindicat..." (MHS polític)

"Quan parlem de les necessitats deis exclosos (...) tu no pots deixar de ser qui ets, i ser-lis útil,
pero també estaríem perqué s'organitzessin ells, que aixó és un procés lent i supercomplicat, i jo
ho he vist d'a prop i he vist de tot, coses de denuncia, de liar-te a hósties,... vull dir que és un
tema complica!" (MHS polític)

Tot i que el debat existeix, la participado efectiva des de la periferia, de la població
exclosa, no és el mes habitual en les organitzacions estudiades de tots els models. De fet la
única organització que la contempla de forma oberta i explícita és la Coordinadora contra
la marginado de Cornelia. Des d'aquesta organització, que treballa amb població reclusa
d'un barri obrer, a la junta directiva hi ha dues mares de presos i dos afectats. Mares i
presos conten a mes amb una ampia presencia en Passemblea de l'organització.

En canvi, la participado deis exclosos en les organitzacions de solidaritat no és una práctica
gens habitual entre aquelles organitzacions que defineixen una clara disjuntiva entre
Pinterventor i l'usuari. Normalment les entitats d'intervenció social marquen des del seu
discurs la distinció entre dos rols, de forma mes o menys subtil, entre l'interventor i
l'intervingut. entre l'expert i l'usuari

'"El que son usuaris, es cerca que ajuda'ls-hi, que aprenguin hábits i no tant que participin en
l'entitat."(MHS técnic)

La qüestió canvia en l'ámbit de solidaritat internacional. Des d'aquest ámbit, tot i que a
nivell mes macro, no fent referencia a individus sino a pobles o paTsos, la consciéncia de la
participació des del sud está molt generalitzada. La desacreditada imatge de la cooperació
vertical ha permés institucionalitzar la que s'anomena la generado d'empoderament i de
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pressió política iniciada per les ONGDs al 198227. S'insitucionalitza dones un discurs des
del que es dona tota la confianza cap a les contraparts -organitzacions de solidaritat ais
pa'ísos del sud-. Des d'aquest discurs, son ells els que defineixen les necessitats i executen
els projectes, mentre nosalíres ens dediquen) sobretot a tasques de sensibilizado i obtenció
de fons.

A 'mes de l'empoderament deis exclosos el discurs d'alguns actors fa referencia a
Pempoderament de la societat en general, no sois peí fet de fer arribar a aquesta un missatge
concret sino per capacitar-la i motivar-la per a la participació o Pestabliment de demandes.
"Hem de fer veure a la societat que hi ha coses diferente, que les coses no s'han de fer tal com
están establertes sino que hi ha diferents tipus de vista diferents maneres que entre tots les
podem construir", (MHS polític)

5.2.3. Impacte

Una darrera dimensió deis discurs que sobre Pactivitat ens hem trobat consisteix en si el
que es pretenen son canvis instrumentáis o simbolics. Cal dir que ambdós, es confonen i es
sobreposen fent difícil de diferenciar-los en estat pur de manera que els actors del
moviment de solidaritat solen treballar a la vegada per objectius instrumentáis i simbolics.
Aquesta dimensió vindrá condicionada peí binomi universalisme-particularsime descrit
abans.
La dimensió instrumental
Per objectius instrumentáis entenem aquells que pretenen obtenir un canvi real i visible en
la realitat que els envolta. Aquests poden ser tant de caire particularista com universalista.
Per il-lustrar-ho amb exemples, activitats instrumentáis particularistes en Pámbit de la
solidaritat podrien ser alfabetitzar un grup de nens, inserir professionalment joves amb risc
d'exclusió o demanar la construcció d'un centre d'acollida. Els un ¡versal istes serien aquells

27

Korten, D. "Getting to the 2lth century: voluntary actíon and the global agenda", West Hartfort
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que, per exemple, pretenen abolir la limitació de l'entrada d'immigrants al nostre país o
determinades polítiques d'estrangeria, la condonado del deute extern deis paVsos mes
pobres, una renda básica universal i incondicional, etc.

Al ser marcadament particularsíta, el discurs d'aqiiells actors que treballen per objectius
instrumentáis es centren en el canvi en la persona amb problemes.
"... pero aixó depén del que s'entengui per resultáis, nosaltres tenim un programa a la presó,
dones aquest programa, que intenta? No intenta una altra cosa que, modestament, donar la
possibilitat a la gent que está complint condemna de poder iniciar un procés perqué quan surti es
dediqui a una cosa diferent a la que es dedicava abans d'entrar. Si aconseguim, a través de no sé
quants voluntaris, que no sé quanta gent de la presó faci aquest procés, aixó ja ens n'hem sortit.
Per rni canvíar el món és aixó." (MHS técnic)

Des del discurs que sosté aquesta opció de solidaritat es defuig de maximalismes i s'opta
pe! canvi possible i a poder ser a curt termini.

"[el voluntan] sap que no arreglará el món. Coneix la desproporció entre el que s'hauria de fer i
el que ell pot fer. És realista. Pero no es pot perdre en grans declaracions de principis. (...) És
una persona d'acció possibilista. Sap que l'acció assistencial és necessária com a cura
d'urgéncia davant les necessitats que no admeten un ajornament" MHS técnic

Per la seva banda els objectius instrumentáis de caire universalista es poden considerar mes
a¡.í Viciosos. Per a porta'ls a terme caldrá una activitat centrada en l'acció política com pot
ser la pressió política o la denuncia.

"Volem aconseguir de les institucions tant publiques com privades, un canvi d'actitud davant la
marginado, que es manifesti amb la col-laboració en ¡niciatives, servéis i tot tipus d'ajudes"
MHS Técnic.
"Entre els nostres objectius pretenem treballar a la recerca d'una justicia que permeti la
satisfacció deis DDHH per a qualsevol persona a qualsevol part del món" MHS Polític.
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Cal teñir en compte que la frontera entre universaüsme i particularisme, el simbólic i
('instrumental,

pot ser difusa. És mes, per alguns actors, ambdós elements es poden

caracteritzar per la seva complementarietat.
"Son coses complementarles... quan criticávem lo micro el que déiem és que qui fa micro ho
pol fer d'una manera o d'un altre , pots fer el micro i mentres fas el micro explicar perqué estas
fent alió i qué vols canviar amb alió i fer un altre tasca al mateíx temps ... que anar en allá i
donar menjar i tal i després resulta que la ONG se'n va i la persona es queda allá com una soca,
son diferents i complementan es..." (MHS Polític)

Dirnensió simbólica
Amb els objectius de tipus simbólic, es pretenen canvis en el sistema de valors, actituds i
cu.\¿uctes socials; que a la llarga poden esdevenir o facilitar canvis de caire instrumental.
En el cas del discurs universalista es pretén que s'assoleixi major esperit crític, una soeietat
civil mes forta, major mobilització de la soeietat un cop s'hagi modifícat l'estructura de
valors d:aquesta. Per tant, des d'aquest discurs es considera que s'haurá de narrar
l'invisible, generar una cultura de la intranquil-litat que promogui el canvi de valors en la
ciutadania i la conseqüent implicado en la solució d'aquests.

Els objectius simbólics a! ser particularistes es dirigirien a canviar els valors i hábits de la
persona amb necessitats per tal de superar la que es coneep com a cultura de la pobresa, és
a dir, un conjunt d'hábits i valors inherents a les classes mes humils que els hi dificulten la
mobilitat social, "sortir del forat en el que es troben". Aquests objectius es donen sovint en
organitzacions d'intervenció social, en concret aquelles que treballen per la inserció laboral.

"Un criteri peí que la gent deis paisos del sud tingui possibilitats de prosperar és que estiguin
formáis, educats, sino no teñen possibilitats de millorar" (MHS Técnic)

En canvi, els objectius simbólics, al ser universalistes solen anar dirigits a la soeietat en
general, pero també a la classe política, ais mitjans de comunicació o a determinades el-lits i
centres de poder. La sensibilització i la informació son estratégies fonamentals si un
coHectíu vol assolir canvis en aquesta esfera. L'actor pretendrá, dones, transmetre una visió
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de! ;;ión que es despendrá del seu diagnosi de la realitat, i que considera diferent o no
transmesa pels cañáis de comunicado establerts.
"Pues lo mes difícil és formar la gent i informar-la del que passa, la informado, informar-la del
que passa, les informacions que ens venen per la premsa, per la tele están molt modificades pels
governs respectius, i hi ha coses que no es poden dír, pues nosaltres diem les coses com son com
passen, que ens venen directes Jlavors la gent si veu aqüestes informacions que ens venen de
primera má i les saben pues, pues se suposa que estarien mes alerta o mes conscienciades de que
podrien col-laborar d'alguna manera, pensó que la falta d'informació de vegades és molt
imponant" (MHS Técnic)

Des d'aquest discurs els propis actors del moviment de solidaritat esdevenen agents de
sensibilizado i informació que han d'obrir cañáis per tal de fer arribar a la societat el
missatge de !a seva organització o moviment.
"(..) és una mica el que heu parlat vosaltres... fer o d'educadors .. o formadors o intentar fer
aquest canvi de valors a la gent que t'envolta...de fer veure que hi ha coses diferents que les
coses no s'han de fer tal com están establertes sino que hi ha diferents tipus de vista, diferents
maneres que entre tots les podem construir, és una vessant una mica d'educador, tot i que a mi
no m'agrada perqué no em considero educador..." (MHS polític)

En aquest cas ens interessará veure la coherencia o correspondencia entre les activitats i la
diagnosi. A diagnosis estructuráis s'haurien de correspondre activitats de caire universalista
mentre que a diagnosis individuáis activitats particularistes o centrades en la persona.

5.3. Activitat i modeis

Es I'activitat un deis eixos temátics que marca de forma mes clara les fronteres entre els
modeis hipotetitzats. Sobretot perqué la distinció intervenció- acció és la base de la hipótesi
de modeis. Pero la claredat deis modeis també es reflecteix en les altres dimensions
adherides a i'activitat.
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Així, el model voluntarista, caracteritzat per l'acció social, és el que mes centra la seva
solidaritat en una dimensió clarament particularista. És a la vegada el que menys
empoderament promou - o es planteja promoure- des de la seva activitat o des del discurs
vers aquesta. Així. la seva activitat és particularista pero des d'una vessant instrumental o
material, és a dir, pretén cobrir les necessitats básiques de les persones (roba, aliment), tot i
que sobretol les entitats religioses treballin també qüestions ideológiques i de valors amb
els seus assistits. El cas paradigmátic que ens hem trobat al respecte és el menjador Madre
Teresa de Calcuta; en aquest, entre plat i plat, una germana llegeix l'Evangeli i fa un petit
sermó ais comensals.

La visió de la persona pobre des d'aquest discurs és la de subjecte de necessitats de la qual
s'ha de sentir compassió. és a dir, acompanyar-la en el seu patiment.

El discurs i praxis deis actors del MHS técnic es centren en la intervenció social, és a dir, en
una activitat professional

i planificada. Aquesta activitat és també marcadament

particularista, tot i que en aquest cas es pretén promoure l'empoderament psicosimbólic o
individual en la persona intervinguda, és a dir, la seva formació, canvi d'hábits, promoció
d'habilitats socials, coneixement de recursos, mares jurídics, etc. L'activitat pertant es mou
en el terreny de lo simbólic, tot i que també en lo instrumental quan l'objectiu es facilitar
vivenda, acollida o una renda mínima a la persona empobrida.

En aquest cas la visió de Pintervingut és de subjecte de drets, emfatitzant la dimensió social
d'aquests drets (dret a la vida, a vivenda, al treball, etc.)

En quan al model hipotetitzat com a polític, la seva activitat central és l'acció política. Tot i
que l'acció política es pot materialitzar de múltiples formes, en el nostre qüestionari hem
agafat com element analitzador el de mobilització o assisténcia a manifestacions de carrer.
De la resposta es veu la divergent i marcada posició vers actituds reivindicatives entre els
mndfíls hipotetitzats. Així, es dedueix d'aquesta dada com l'actitud política i mobilització
de carrer és copada peí MHS polític.
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Has anat a alguna manifestado
darrerament?

no
s¡

Tipus orqanització
Volunta ris
ta
Polític
Técnic
% col.
% col.
%col.
95.5%
80.0%
3.3%
96.7%
4.5%
20.0%

L":~Jó política del MHS polític respon a un plantejament universalista de la seva
solidaritat i pretén promoure un empoderament psicopolític o collectiu. Tot i aixó, el
discurs de Tempoderament col-lectiu es sol quedar en el terreny de les idees i amb
dificultáis es portat a la práctica. Així, de les organitzacions del model polític que treballen
a nivel! local, només una de les estudiades assoleix amb éxit promoure aquesta mena
d'empoderament, a la vegada que és la única que trenca amb el divorci entre el treball
concret o amb les persones i aquel! que hem definit com a d'acció política.

Des d'aquest model, la dimensió de l'impacte que pretenen amb la seva activitat és tant
instrumental com simbólica, tot i centrar-se sobretot en aquesta darrera.

Dir finalment que l'acció política no sempre es planteja com a objectiu grans
transformacions o remoure les bases materials del sistema. Alguns deis actors del mhs
poíaic amb els que hem trebaÜat es plantegen tasques de sensibiützació, pressió política o
mobilització en la línia de. per exemple, democratitzar determinades institucions, o que el
pressuposi que l'estat destina en concepte d'armament siguí mes transparent de cara a la
ciutadania, o que les persones no puguin ser desnonades sota certes condícions, etc.
Aqüestes petites transformacions es poden plantejar com una finalitat en sí o com a passes
d'ún projecte mes ambicies i a llarg terminí.

Mes íMillá deis models, també es poden extreure conclusions de l'activitat i l'ámbit en el
que es centren les organitzacions de solidaritat, és a dir, si treballen a nivell local o
internacionul. Així, el discurs de les organitzacions de solidaritat internacional o de
cooperació tendeix a un major universalisme i empoderament que el d'aquelles
organitzacions que treballen a nivell local, independentment del model al que pertanyin.
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Cal finalment relativitzar les conclusions estretes respecte els models ¡ l'activitat, ja que
determinades organitzacions o actors coMectius de majors dimensions poden combinar el
particularisme i l'uníversalisme, la intervenció i la pressió política28.

La cosa canvia quan aterrem al nivell micro o al discurs deis actors individuáis, ja que
aquests posen l'émfasi en alguna de les activitats que caracteritzen cada un deis models, tot
i que aquests actors puguin pertányer a una gran organització d'activitat múltiple. De
crv-Mnar-se algunes de les activitats hem pogut comprovar com, després de l'análisi deis
discursos, els actors compatibilitzen acció social i intervenció social per una banda i
intervenció social i acció política per Paltra. En poques ocasions els discursos de l'acció
social i de l'acció política conten amb un mateix emissor arrel del "divorci" generalitzat al
queja hem fet esment.

28

Serien els casos de, per exemple, Caritas i Intermon. Les dues destinen recursos sobretot a la intervenció
social i a la gestió de polítiques publiques, pero paral-Ielament, la primera publica cada any un informe sobre
la pobresa amb un ciar missatge de responsabiütats polítiques i Intermon conta amb un important departament
de sensibilitzacció o participa en campanyes, per exemple, contra la producció d'armament al nostre país.
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5.4. Marc Motivacional
La diagnosi condiciona la l'activitat, de la mateixa manera que els motius condicionen la
implicado emocional, personal i política de les persones en les organizacións i el
moviment do solidaritat.

Son diverses les barreres amb les que ens podem trabar al pretendre fer un estudi
motivacional: difícultat d'observar les motivacions, tendencia de les persones a dir el que
esperen es digui, a confondre motius i desigs,... Es mes, per a Bourdieu (1994) una cosa és
la finalitat explícita d'una acció i l'altra és la finalitat no expressada la qual, per a mes inri,
pot ser inconscient.

Donades aqüestes dificultáis, per tal de fer mes exhaustiva la nostra propia recerca i análisí
de discurs en quan a aquest aspecte, complementaren! la nostra exposició amb dades
d'altres estudis feis al respecte. Aquests altres treballs son molt abundants i degut a que en
ells s'obtenen resultats diferents i flns i tot contradictoris, preferim no fer una selecció molt
exhaustiva d'ells i presentáis de la forma mes ampia possible.

S'ha de teñir en compte que la diversitat en els resultats té a veure amb el fet de que en ells
es preñen diferents universos de referencia. Els referents existents son sobretot envers els
universos del voiuníariat i deis moviments socials29.

Estructurem aquest apartat a partir de quatre tipus de factors motivacionals i deis discursos
que s'articulen entorn a aquests: a) motivacions extrínseques materials, b) motivacions
extrínseques simbóliques, c) motivacions intrínseques altruistes i d) motivacions

29

Toi i la impresició, volem apuntar que els treballs que facin referencia al voluntariat tendrán relació sobretot
amb els models de solidaritat que hem hipotetitzat com a técnic i voluntarista i aquells que parlin de
moyiments socials tindran mes a veure amb el MHS polític.

intn'nseques societals. Recordar finalment que diferents factors motivacionals poden
confluir en una mateixa persona .

5.4.1. Discurs de la motivació extrínseca
La motivació extrínseca és aquella elicitada per una recompensa manifesta independent de
la intervenció o acció solidaria en si mateixa. En les ciéncies socials actuáis el desinterés
está molt nial vist ja que els agents es defineixen com éssers racionáis, com individus que
persegueixen el seu interés particular. Pero l'interés no té perqué ser entes sois en termes
materials, economicistes o utilitaristes. Etimológicament interés (interesse) vol dir estar
entre, formar part, participar (Béjar, 2001).

Considerem que la motivació extrínseca es pot dividir a l'hora en motivació extrínseca
instrumental, aquella de caire mes materialista com mi llorar el curriculum, trobar feina,
superar problemes personáis, i en motivació extrínseca simbólica com aprendre, conéixer
gent, viure uns valors.... La diferencia pot resultar difusa entre ambdós tipus de factors, pero
en'termes generáis podem considerar que la instrumental busca un interés personal mes alié
a Pactivitat solidaria que la simbólica.

Motivació extrínseca instrumental

En quant a Pestudi de moviments socials, en el marc d'aquest tipus de factos motivacionals,
hi trobem tota una serie d'enfocaments teórics que a partir deis anys 60 intenten explicar el
per qué, la causa de la mobilització de les persones. Son els enfocaments de la privació
reviva (Gurr) o del collective behaviour (Escola de Chicago). Des d'ells es considera que
la decisió de mobilitzar-se respon a una opció racional i egoísta amb la que Pindividu
prelén Penfrontament a les tensions, descontent, frustracions i agressivitat sentides

30

Segons Elster no es pot parlar d'un sol factor motivacional en Pacció col-lectiva, sino que un cas concret
d'acció col-lectiva contará també en la majoria deis casos amb participants que estiguin motivats per
preocupacions distintes (Elster, 1991)
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(Riechman i Fdez Buey, 1994).. També ais 60 sorgeix l'influent model d'elecció racional
de, Mancur Olson (1965) . Segons Olson els individus no participaran en accions
col-lectives a menys que els beneficis esperats superin els costs de la seva acció31. De
l'elecció racional es deriva el free-rider problem (el dilema del gorro), segons el qual,
l'individu racional no contribueix a l'acció col-lectiva ni tan sois si els ¡nteressos
individuáis coincideixen amb els grupals, ja que prefereix intentar recollir els beneficis deis
esforcos deis demés sense haver d'invertir el seu treball o implicació. Aquest és un model
que com a molt expl icaria aigunes condueles en moviments com l'obrer, el racial o el
feminista, des deis quals la majoria deis seus integrants treballen per interessos mutualistes,
i no tant en el moviment de solidaritat, des del qual la majoria deis seus membres treballen
les causes de terceres persones

Reccntment, els estudiosos deis moviments socials, consideren superades moltes d'aquestes
teories i les motivacions de Tacció col-lectiva deixen de ser un objecte d'estudi a considerar
(P;Himan i Fdez Buey, 1994). Es dediquen a analitzar altres temátiques com les referents
ais impactes deis moviments, els seus recursos, funcionament, estrategia,...

En eanvi, on els estudis de caire motivacional son molt presents és en l'ámbit del
voluntariat. Un famós estudi de Cíary, Snyder i Ridge a l'any 1992, per mitjá de mes de
1000 entrevistes a voluntaris i voluntáries nordamericans i Paplicació de tecniques
d'análisis factorial identifica sis tipus de factors motivacionals diferents. Aqüestes son: La
influencia de I 'entorn; I 'altnúsme; I 'aprenentatge i la formado; el curriculum i la carrera;
Vautoestima i la superada de problemes personáis . Destaca que d'aquests cinc factors
sistematitzuls, quatre siguin extrínsecs. El que cal discernir és la freqüéncia amb la que es
presenten, pol qual cal recorrer a estudis de caire empíric.

Alguns deis estudis existents que sobre l'univers del voluntariat denoten la presencia en
rr.jj.: o menor gran de motivacions extrínseques son: i) L'estudi sobre el "Voluntariado

31

El model d'elecció racional es basa en tres supósits: 1) els individus cerquen sempre i deliberadament el seu
interés personal: 2) r.mb freqüéncia lio fan sense mediar interacció social; 3) hi ha un ser omniscent que
estableix recompenses simples i facils de calcular.
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Madrileño", fet a la Comunidad de Madrid

que obté que la Satisfácelo propia,

autorrealització, opció vital, fogir de Problemes és un factor que motiva en un 41% deis
voluntaris enquestats. la Relació amb altres persones, fer amistáis en un 16%; ¡ de teñir
experiéncies, fer quelcom non: 10%; Ocupar el temps lliure: 6%; Adquirir práctica laboral,
atracarse al treball assalariat: 5%). ü) Bueno Bueno i Soler Javaloy (1999) per a qu¡ mes
del 67% deis voluntaris valora Inexperiencia pre-professional que li atorga la tasca com a
voíuntari. iii) Rosse! i Salamero (1992) troben que pels voluntaris és important fer amics
(43,6%), passar-ho bé (35S5%) i la possibilitat de sortir de casa (17,9%). iv) Fitch (1987)
detecta que e! mctiu principal de la població voluntaria era el de sentir-se bé, i a v) Oda
(Í991) li resulta que els voluntaris diuen mantenir la seva conducta altruista per factors
auiocentrats (en si mateixos ) mes que heterocentrats (centrats en els altres) en una rao de 4

Assajos teorics com el de Lipovetski, al referir-se al voluntariat, també es centren en les
motivación^ instrumentáis: "Amb seguretat, la majoria de les persones dedica temps a
activitats voíumáries declarant actuar en nom deis grans valors humanistes...Peró mes enllá
d'aquests referents, és sobretot el plaer de trobar a Paltra, el desig de valoració social,
l'ocupacíó del temps lliure que constitueixen les motivacions del voluntariat" (Lipovetski,
1994).

A partir dü l'análisi de discursos realitzat, podem afirmar que no és habitual trobar un
discurs des del que es manifesti obertament la motivació extrínseca material, es a dir, estar
motivats per causes alienes a l'activitat que es desenvolupa.

En canvi és un discurs que está bastant estés i legitimat en quan a aquell repertori per al que
participar en organitzacions de solidaritat permet a les persones sentir-se útils i actives,
sobretot les mes majors o aquelles que están en atur.

Estudis d'Oda i Fitch obtinguts a López Cabanas, M. i Chacón, F. (1997)
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'"El voluntaria! ais mes grans us ajudará a mantenir actives les neurones (...) "no soc res si no
importo a ningiV, el voluntariat és una forma extraordinaria d'adquirir autoestima" (MHS
voluntarista).

En aquesta línia instrumental trobem el discurs en el que l'activitat solidaria, sense per aixó
excloure altres motius per actuar, suposa una mena de terapia per a l'actor solidari

"Bé, estic allá perqué ajudo i perqué psicológicament me va molt bé, perqué no dir-ho...ho
passo be i me trobo bé..." (MHS voluntarista)

Aquesta solidaritat terapéutica no es considera la mes idónia des d'un ampie sector del
moviment. En concret, des del sector que aposta per una intervenció professional, ja que es
considera que aquelles persones amb problemes no poden solventar els de les altres.

"Mira a la eren roja ni ha persones que están fent de voluntarles per un trauma de la seva vida,
perqué han perdut el seu marit de cáncer o perqué han tingut un accident i es fan voluntaris
perqué no es volen quedar a casa, no volen quedar-se amb la seva pena. Es fan voluntaris i aixó
els disireu, cosa que no es bona perqué una persona es fa voluntaria perqué ha tingut un mal
moinent de la seva vida, dones si aquella persona no és felic... pero hi ha molta gent que es fa
voluntaria per aquestos coses." (MHS Técnic)

En e! marc del discurs de les motivacions extn'nseques materials no sois trobem la terapia.
També la diversió és compatible amb la participació en organitzacions de solidaritat. Lluny
de la imatge del voluntan com a persona sacrificada i altruista trobem un discurs en el que
se'ns maniWa la vessant lúdica de la solidaritat.

"El voluntan ho fa perqué vo!, realment s'ho passa bé i no li costa res fer-ho, és una persona que
sap divertir-se amb altre i<ent, o potser que si li costa pero li compensa. Aixó de que el
voluntariat és un sant i "com es sacrifica" i se li posa dues aletes, no!, és una persona que ha
trobat una manera de posar-s'ho bé i també contribuint a ajudar ais altres..." (MHS Técnic)

En general, al parlar de recompenses, el discurs deis actors del moviment de solidaritat es
caracteriza per la humilitat i peí defuig al rebombori, ben al contrari de les polítiques de
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foment del voluntariat d'algunes institucions. Es mes, un sector del m&viment s'oposa
obertament al voluntariat que es propaganditza o recompensa, motiu peí qual refusen el
concepte "voluntariat". Per aquest sector el voluntariat ha agafat un significat de que sona a
fer quelcom pels demés, per sentir-se bé33, de manera que des del seu discurs opten per una
solidaritat discreta i humil.

"no ni'agrada que la gent siguem voluntaris com aquell que porta una etiqueta, perqué la gent ha
de ser voluntan des de que obre els ulls al matí fins que els tanca al vespre, perqué has de ser
sempre atent al que passa al teu entorn, és la manera de fer el món gran, no petit" (MHS
Voluntáosla)

Tot i existir unes politiques explicites de foment del voluntariat per raons curriculars i
d'inserció laboral: Llibre Blanc de la UE del tercer sector, Llei del voluntariat, plans estatals
dej voluntariat), deis del discurs deis actors del moviment no es manifesta aquest factor
motivacional de forma obeita, tot i que alguns estudis quantitatius si denotin, malgrat sigui
minoritaria la presencia d'aquesta motivació
Motivación? extrfnseques simbóliques

A "Razones Prácticas", Bourdieu es demana si son possibles els comportaments
desinteressats. La resposta que dona és negativa, tot i que el beneflci que es pot cercar en
qualsevol acció pot ser en forma de capital simbólic. Així, en universos com el de
la r~'idaritat. la llei de Pinterés económic pot estar en suspens.

En la línia de la teoría del capital simbólic, pero des d'una perspectiva antropológica,
Mareell Mauss en el seu estudi "Ensayo sobre los dones", al parlar de la solidaritat fa
referencia a un circuit donar-rebre-retornar. Es aquest un intercanvi que va mes enllá de les
relacions coniractuals i mercantils a les que estem avesats en les societats actuáis. És aquest
un mecanisnie que precedeix Phegemonia del sistema capitalista ¡ que actualment
coexisteix, amb major o menors friccions, amb aquest.

33

Béjar (2001) arriba a la mateixa conclusió.
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En quant ais estudis fets sobre moviments socials, en el marc d'aquestes motivacions h¡
trobem Y enfocament de xarxes des del que s'aflrma que els moviments poden concebre's
com a comunitats de valors, és a dir, com espais on conviure amb uns valors que no
gaudeixen de ia centralitat desitjada, i en els que l'actor pot trobar un ámbit d'integració i
de sentit. V.n una línia similar, Fenfocament cognitiu de Eyerman i Jamison parlen deis
moviments socials com espais públics temporals des deis que crear noves identitats
col-lectives. Seria aquest un espai d'identitat en el que determináis subjectes traben un
sentit a la seva vida (Melucci, 1989).

En quan a!s discursos trobats, des d'un sector molt ampia del moviment de solidaritat
s'emfatitza i manifesta la necessitat de compartir i conviure uns coneixements, idees i
valors que no gaudeixen de la centralitat desitjada, pero que si es poden trobar en
detenninades organitzacions o xarxes de solidaritat. És un discurs per al que la participació
co!-lcct¡va en afers solidaris possibilita viure en comunitats de valors a'íllades del model de
societat dominant.
"Me deia un amic "tuja l'has cagada, tu ara no pots viure en la humanitat sense teñir en compte
tot ai.xó que has viscut, aixó lio arrossegues i no podrás tancar els ulls a aquesta realitat que has
viscut", i moitcs vegades et pesa i penses que és molt dur a vegades sentir que no connectes amb
la gent que t'envolla, si que connectes anib la gent, activistes per dir-ho d'alguna manera, pero
realment, la

societat almenys !a que m'envolta a mi cada dia... ni connecta amb aixó, no

connecta amb aqüestes ¡dees, i aixó és dur perqué ... desmoralitza molt... et sents que no pots
compartir la teva vida amb ells amb la intensitat que voldries..." MHS Polític

En quan ais estudis motivacionals sobre voluntariat, i relacionáis amb aquests factors,
algunes dades que destaquen son que per Bueno Bueno i Soler Javaloy (1999) un 48,8% fa
voluntariat per coneixer millar un tema social i que per a Rossel i Salamero (1992) el que
es prctén és entemire les coses des d'una altra perspectiva, en un 53,3% o sentirse mes
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nilltzat, en un 44,2%. Murrant i Strathdee (1995) per la seva banda detectaren entre els
voluntaris el desig de relacionarse amb persones i créixerpersonalment34'.

j

Des de la nostra análisi comprovem com la participació en organitzacions de solidaritat,
sobrctot entre la població juvenil, es pot considerar una font d'aprenentatge i un espai des

'

del que poder viure noves i enriquidores experiéncies.

'

I

''Vaig estar 2 anys a Bellvitge donant classe, ara estic amb persones discapacitades, aquest estiu
vaie anar a la India en una cooperativa de dones de Bombai, en els barri de barraques durant
dos mesos, vaig estar també a voluntaris'2000 ... havia de comencar amb nens malalts de

¡
I
.

cáncer, pero me'n vaig anar a la india, pero es una cosa que tinc pendent ara que tinc una mica

|
i

de temps,.." ( MHS Técnic)

"Nosotros que tenemos gente en Latinoamérica podemos fomentar la comunicación (más
global) e incluso el intercambio de voluntarios paquí y palla, eso se estila muchísimo... la gente
no hace más que irse a Latinoamérica (...) Eso también nos lo piden, no? ... y como que además
nosotros tenemos ahí proyectos pues siempre nos lo piden. Ir a Latinoamérica, bueno, es otro
estilo.... poder ir a América... parece que si no vaste falte algo..." (MHS técnic)

Des del discurs de la motivació extrínseca simbólica Finterés o factor motivacional mes
reiterat és el de l'aprenentatge implícit en la participació solidaria. Des d'un ampia sectores
recorre constantment a aquesta motivació per l'aprenentatge i el creixement personal que
comporta.
"En les ultimes mogudes deis últims dos anys dintre deis moviments socials el que está generant
molt és que apart de nosaltres, poder formació i aixó ens está donant molta formado ens está
enriquinl molt ¡i nivell personal (...) estic descobrint coses noves, interculturalitat, aprendre a
maneres diferents de veure el món, de pensar diferents.. aixó m'enriqueix i m'agrada" (MHS
polític)

34

López Cabanas. M. i Chacón, F. (1997)
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És considera aquest un aprenentatge des de la práctica i inherent a la participado en
organitzacions de solidaritat. Com a tal és un aprenentatge molt mes viu que el que es dona
en.nrocessos ¡ espais d'ensenyament- aprenentatge tradicionals.

"(la participado) he comprovat que m'enriqueix personalment moltíssim , vull dir, aprenc mes que a la
universitat. ja és un tipus d'actítud i un tipus de procés que genera que es comparteixi molt mes" BM o
"des de que estic ficat en aixó, fa un any, he aprés molt mes en el resta de la tneva vida" (MHS polític)

La clau motivant d'aquest aprenentatge rau també en ser un procés col-lectiu, espontani,
autogenerat. i que va mes enllá de la relació vertical o bancária professor-alumne. S'aposta
així per buscar una relació dialéctica amb les persones amb les que comparteixes uns
objectius coniuns i des de la que interpretar la realitat, trencant la tradicional disjuntiva
entre el que en sap i e! que no.

"Compartir aquesl marc (de reílexió i debat) amb tota aquesta altra gent que també ho trobo
molt enriquidor per molts motius ... la capacita! de crítica i autocrítica está constantment
funcionan! ¡ contínuament t'estas qüestionant a tu i ais altres i és un exercici continu que hem
sembln básic en qualssevol esfera, en la personal , en la cultural, em sembla básíc" (MHS
polític)

A l'liora de ser incentiváis des de i'administració, el sector del moviment que no s'oposa a
aquest fet. veu en la formado una recompensa mes idonia que qualsevol incentiu de caire
mes material.

"Els incentius de la llei... (descomptes a museus, diplomes, transpon gratuít, etc.) jo no ho faria
per aixó. si una persona fa de voluntan per aixó, tela! Ara recordó Pescóla d'estiu del
voluiitúriat, alió per exemple és un incentiu molt bo, els premis haurien de ser aixó, pero el
premi no cree que motivi massa, jo no els veig com incentius" (MHS técnic)

L'aprenenialge i coneixements implícits

en la participado solidaria poden anar

acompanyais de certa sensació de privilegi entre els actors per contar amb determinada
informado que no está a Pabast de tothom. La necessitat de socialitzar aquesta informado o
de fer de caixa de ressonáncia de situacions percebudes com injustes implica que, com hem
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vist, una de les principáis activitats des del moviment de solidaritat sigui la de
sensibilització o difusió.

'•Jo tinc que estar agraída de teñir aquesta feina perqué me n'assabento de coses que l'opinió
pública no sap..." (MHS técnic)

Pero mes enllá de l'aprenentatge, seguint en aquest nivell discursiu de caire simbólic,
participar en organitzacions de soüdaritat pot permetre assolir cert status ¡ prestigi ais seus
membres.

"Estar ;n Ongs pot fer sentir poder a la persona que hi és, l'ajuda a realitzar-se (...) una
persona que seria comptable en una empresa pot ser cap de marketing en una Ong" (MHS técnic)

La sensació d'assoliment d'un cert grau de poder pot trobar-se en diferents variants: en les
practiques organitzatives, en la relació amb l'assistit, en la mobilització de carrer, en actes
de sensibilització. etc.
Pero el poder o estatus social derivat del reconeixement social dependrá del model de
soi¡ri:iritat del que estiguem parlant. Com es desprén d'un estudi sobre el voluntariat a
Catalunya ''entre, la poblado catalana hi ha una ampli reconeixement social

del

voluntaria!" (DEP, s/p). És aquest un sector percebut per la societat com a responsable,
comprornos. altruista, sacrificat....

"Hai<¿ de confesar que malgrat ens pesi, el fet de fer de voluntan et compensa a tu
personalment, tu esperes, que la geni vegi que tu estás fent alguna cosa" (MHS técnic).

La solidaritat com a activitat reconeguda, totalment acceptada i lloada socialment dista de la
percepció d'un sector del moviment, sobretot aquell mes vinculat a la mobilització social.
Des del discurs d'aquest sector, no tant sois es lamenta que el seu missatge sigui minoritari,
minoritzai o no reconegut. sino que es percep certa incomprensió per part de la majoria de
la sccietat.
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"'Bueno, jo sóc informátic i bueno, a la facultat d'informática jo sóc el bicho raro..." (MHS
polític)

"La socieíat almenys la que rrfenvolta a mi cada dia... ni connecta amb aixó, no connecta amb
aqüestes idees, i aixó és dur perqué ... desmoralitza molt... et sents que no pots compartir la
teva vida amb la intensitat que voldries (...) pero també cree que quan mires a aquest nivell és
xulo, "ondia ! hi ha molta gentü! " pero quan mires en tot Paltre context, hi ha molta mes gent
que no és aquesta gent. i aixó és l'ho que és dur" (MHS polític)

5.4.2. Discurs de la motivado intrínseca

Definíem !a motivado intrínseca com aquella que no depén de factors externs, al ser
l'incentiu ¡nherent a la propia activitat. A aquesta la podem diversificar en motivació
intrínseca altruista, centrada en Pajut a tercers i motivació intrínseca societal, centrada en
l'acció o intervenció solidaria que aspira a la realització o assoliment d'un determinat
model de sccietat. Aquest model respon a una ideal de societat, d'aquí que sigui en aquest
apartat que paiiem de motivacions ideológiques, per molt diferents que aqüestes puguin ser.

La motivació intrínseca altruista

Ja hem fet referencia a la dificultat de parlar de motivacions purament altruistes. Consultant
a Giner (i998. 19-20). podem veure com Paltruisme, terme introdu'ít per Comte, en els seus
orígens pretenia distingir les accions orientades a promoure l'interés d'altres enfront de les
accions guiades per Pegoisme. Pero aportacions com les que hem vist d'autors de múltiples
disciplines, rdativitzen aquesta dicotomía altruisme-egoisme. Així, altruisme no té perqué
significar nbandonament d'un mateix o fer una acció sense esperar res a canvi.

Pero la motivació per a ajudar a terceres persones, tot i que no tingui perqué ser en
exclusivitat, es pot llegir en els discurs deis actors de solidaritat.

"La principal gratificado de la participado en el món de la solidaritat és el somriure de l'alíre, veure
que realment el leu esfor<; val ¡a pena'' (MHS técnic)
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De fet, la moiivació altruista és la que mes reiteradament s'esmenta en els estudis que sobre
voluntariat hem anal citant. Per a Bueno Bueno i Soler Javaloy (1999) la principal
motivació deis voluntaris enquestats és la necessitat áefer quelcom útilpels altres (62,5%).
Rossel i Sulamero (1992), denoten que els principáis guany que perceben els voluntaris
amb la seva acció son: contribuir al benestar deis altres, en un 74,4% ifer quelcom útil, en
un 64,4%. Jjan Sancho (1997) evidencia que les preocupacions deis voluntaris per temes
socials és i'ü factor que els incentiva a participar en un 68,8% deis casos. L'estudi del
"Voluntariado Madrileño" desvetlla que el factor motivacional principal és la Solidaritat
humana p-ir necessitats de la Comunitat (73%). Anderson Í Moore (1978) i Black (1992)
obten en que de tots els factors motivacionals plantejats destaquen les raons altruistes
(López Cabanas, M. i Chacón, F. 1997).

Per altra banda la conclusió principal obtinguda per Chacón i Vecina (1999) fou que les
motivacions heterocentraiies (centrades en els demés) son les mes relacionades amb la
major dur?íh del voluntariat. Pero íes motivacions autocentrades (centrades en un mateix),
despees de fer un análisi amb major profunditat, juguen un important paper en la
permanencia ;lels voluntaris en les seves organitzacions.

Motivació intrínseca societal

El discurs de les motivacions de caire societal poden estar representáis per les al-lusions a la
transformado social, o a Passoliment de majors quotes de justicia i igualtat social.

"Prelenem poder buscar alguna alternativa a la situado d'injustícia en la que vivim, no sé,
d'alauna manera, anar posant, anar caminant cap a una transformado

de les estructures

aqüestes injustes que vivim, i aixó d'una manera (...) que tothom pugui actívament formar part
de d'aquest procés, en definitiva, el món en el que estem és radicalment injust i s'ha de fer
alguna cosa per canviar-lo" (MUS polític)
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En els discursos que entenen que la soüdaritat ha d'abogar per canvis respecte a l'estat de la
qüestió actual s'hi evidencia una ideologia mes o menys reflexionada i racionalitzada en el
sentit de conscienciació respecte al model de persona i societat desitjat .

Pero la iri?o!ogia com a Jal pareix ser un factor que no motiva considerablement ais
voluntaris deis estudis que venim citant. L'estudi del "Voluntariado Madrileño" desvetlla
que els factors '''ideología política i principis socials" només motiven al 2% deis voluntaris
i voluntáries d'aquesta coinunitat. Pero és mes, el mateix estudi demana també per les
motivacions que haurien de teñir els voluntaris ¡ voluntáries. El resultat és que la ideologia
política, tol i motivar poc. encara hauria de motivar menys. Per la seva banda, a Juan
Sancho (Í007) li resulta que els valors ideológics només incentiven a un 17'8% deis
enquestats

Pero si enllcc d'usar la paraula ideologia, el significat de la qual s'ha malmés o no
s'interprei& -J'igual forma per tothom, parlem de deures amb la societat, les xifres canvien
entre e! mateix sector del voluntariat. Els deures socials, recordem responen a un model de
societat moderna, un projecte ideológic república que está perdent centralitat en les
societats liberáis actuáis. En aqüestes darreres, els deures es supediten a la llibertat
individua! o a I'agencia de drets. En quan a les dades amb que contem al respecte, per a
Bueno Buenc i Soler Javaloj (1999) quasi el 50% deis voluntaris consideren estar motivats
per obligacinns moráis o per retornar quelcom a la societat. Al respecte, Harrison (1995)36
troba un :mpoitant component á'obligació moral en els factors motivacionals deis
vokmtaris.

En la línia d'aquest retornar o obligació moral implícita en Pactivitat solidaria, Elena Béjar
(2001) en e1 ¿su treball sociológic sobre l'activitat altruista detecta un model de voluntariat,'
el voluntara! cívic, que e¿ mouria per la tradíció cívica o republicana, aquella que cerca el
bé'comú, complir amb uns deures i no sois recollir drets, i de pas assolir Pautorealització a
35

Euenern Ir ideolcgia , no necessariament com una Ideologia (amb i majúscula) sino com aquell conjunt de
constructes ¡ representadora mentáis amb dímensió valorativa (moral i política) que plantegen un sentit global
per a una e=í'tr.i ampia d'cxperiencia col-lectiva com pot ser, en abstráete, la mateixa societat. (Giner, 1994)
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través de la participació en rarena política. UL 'ojuda organitzadapossibilita la consciéncia
d^,""r un membre d'aquella societat gran i complexa que s'estén mes enllá de les cuites i
els interessospriváis' (Béjíir. 2001, 130). Segons Lipovetsky (1994), el valor del bé comú
present en les societats modemes és e! resultat de la secularització de la moral cristiana, de
manera que ambdues moráis i ideologies, la cristiana o la de la modernitat, teñen els
mateixos resultáis efectius i un rerafons similar.

En quan a la moral cristiana, trobem com des del discurs d'actors solidaris vinculats a
Pesgíésia católica exisieix, mes que en cap altre discurs, el desig de viure en coherencia
amb uns principis, creences o normes a través de la seva acció solidaria. Des d'aquest
discurs es parla d'entrega i compromís, de l'assumpció del deute i el reconeixement de
culpa,... tnl aixo unit a una perspectiva responsable respecte al proísme i a la societat en
general, potser relaciona! amb la máxima cristiana d' estimar a I'altre com a un mateix (Le
10: 27-28). Des del discurs solidan associat a una adscripció religiosa es denota dones una
c!:; r. moíiv&ció ideológica de caire religiós.

"La nMigió és un moment opoitú per a que els seglars poguem... vas descobrint 1'evangeli d'una
,

forma tant natura! i tañí fresca i tant adaptada ais nostres temps, que avui día només llegir les
Benaurancesja penses, estrés seria la solució per ais pobres, benaurats, benaurats. Us ho dic de
debo." (MHS voluntarista)

"Una Je les principales razones de la pobreza es que el hombre no sigue las enseñanzas del
Evan¿s'io, ¿!¿ solución? Vivir cada día según el Evangelio" (MHS voluntarista)

i

5.¿.3. Models i factor $ motívacionals

Ja'hem advertit de la dificultat d'extreure conclusions concloents envers 1' eix analític de
leo motívacions. Així i tot hem trobat una serie de relacions entre els MHS i els factors
motivacionsls arre I del treball esiadístic, pero sobretot arrel de Panálisi de discurs.

36

citat per López Cabanas. M. i Chacón, F. (1997)
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En genera!, hem comprovat com la motivació extrínseca és la menys el-licitada pels actors
del moviment de solidaritat, en qualsevol deis models de solidarítat ¡ sobretot en la seva
concepció materialista.

Així, en quan a les recompenses materials, tots els discursos deis actors solen defugir
cPaquestes, pero sobretot els models voluntarista i políttc. Els primers perqué consideren
que la solidaritat ha d'estar associada a una actitud discreta i humil, mentre que els segons,
sobretot peí rebuig a que des de cap ínstitució se'ls fomenti, promocioni o incentivi.

La cosa cir\ia quan es demana ais actors si troben que se'ls hi ha de compensar les
despeses den vades de la seva participado col-lectiva. Al parlar de compensació pero, mes
que de factors motivadonals estaríem fent referencia al grau d'institucionalització de les
organitzacions de solidaritat. De Panálisi estadística es denota com serien els MHS técnic i
voluniarisUi e!s mes partidaris de la compensació, sense que aixó vulgui dir que els hi
motivi aqí/.ibl factor de cara a l'acció.

Creus que la teva orpanització Chauna d ;

Técnic

Voluntarista

Polític

39%

40%

22%

compensar les despeses qye es deriven de la teva
coHaooració, com per exemple el transporta

Si

El diseurs :|ue fa referencia a ¡"autoestima que atorga involucrar-se en afers solidaris seria el
que s'hi aproximaría mes. factor que estaría a cavall entre lo material i lo simbólic. Aquest
factor quan fa referencia a í:sentir-se actiu" estaría present sobretot entre els actors del
model voluntarista, pero sobretot entre les persones d'edat mes avancada de qualsevol deis
models. Vés que ruuioestima, el factor que s'expressa de forma mes oberta en tots els
models és .;! diseurs de Paurorrealitzadó i el desenvolupament personal que s'associa a la
participac:ó solidaria. DeduTm així que la realització personal denota ser un factor
motivaciona! sígnificatiu la ;jual cosa conta amb tota lógica en societats com Tactual en la
que .s;exa M a Findividu i el seu benestar. En aquesta taula recollim les dades del
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qüestionari al respecte -ais actors se'ls hi va demanar que escollissin tres factors
motivacionals d'entre catorce-.

Factor

motivácioimi

amb

el

que Percentatge per MHS (%)

s'idcntifKjuon
Técnic

>

Volun taris Polític
ta

Realització personal

31

38,1

26.7

Pero en quan a factors extnnsecs de caire simbólic el que predomina sobretot és el de
Paprenentatge. Aquest és presen! de forma mes explícita entre la població del MHS técnic i
polític. pero també es pGt establir una correlació forta d'aquest factor motivacional i la
població r o s jove del moviment en general. La concepció de la formació com a factor
motivacioual varia substanlivament entre els dos models que PeHiciten, degut a estar
totalment orientada cap a l'activitat que realitzen. Si bé el model técnic valora rebre una
formació Cicnica, és a dir, que H permeti assolir aprenentatges vers eines i recursos per tal
de donar t.ualitat a la tasca que realitza en el seu ámbit concret, el polític fa referencia a un
aprenentai¿e de caire mes conceptual. L'aprenentatge conceptual respondria a l'imperatiu
tí'1'....orpreu.;1 el món per tal de conéixer els mecanismes que están darrera els fenomens que
es trebaüen i ronsiruir altcrnatives al respecte. Tot i que des d'ambdós models es considera
que Papre.'.er.tatge és implícit a la lasca, també es poden oferir aquests coneixements de en
base a prcressos de formació mes estructuráis, sigui a mode de cursos, seminarís, etc.

En quan r.¡ >1HS voluntarista, si podem considerar que aquest el-licita també Paprenentatge
en el seu :''-:urs, 'io fa cap a un aprenentatge totalment informalitzat i poc estructurat i que
en quan 3 contlnguts fa referencia a Pesfera deis valors. La del voluntarista seria així una
formació de caire humanística.

MHS

Técnic

Polític

Voluntairsta
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Factor

moiivacional Formació técnica

Formació conceptual

forniació

Formació
humanística

Tipus de formació valorada en funció deis MHS

En quan a la motivació intrínseca també podem parlar de tendencies en funció deis MHS.
La motivació de caire altruista, la d;ajudar ais altres, está clarament present en el discurs del
MHS altruista.

Es prou il-lustratiu del que estem afirmant que si fem análisi de contingut deis grups de
discussio rcalitzais veietn com la paraula ajudar apareix 64 cops en el grup de discussio fet
arnl) merntres del model voluntarista. Els membres del model polític només ho citen 9 cops
i 6 els del model técnic.

Pero aquesta observació o dada no apareix tant clarament reflectida, mes bé diluTda i
inclinada ca;> el model técnic. en la riostra análisi estadística.

Factor

motivacional

amb

el

que Percentatge per MHS (°/tU \1

s'idcntifiq J:U
Técnic

Ajudar ais alires

82,8

Voluntarista

57,1

Polític

20

En quan a la motivació de caire ideológic o, com l'hem anomenada, de caire societat,
sembla ser d-licitada des de tots els MHS, tot i que amb diferent acepcions. Així, des del
MHS voluntarista es vinculen directament els principis socials i ideológics a la religió i des
del model polític a la necessitaí de canvís ideológics i materials en la societat actual. Des
do! modfcl E.:.cuic, al fer-sc referencia a aquest factor, es fa mes bé referencia al deure que
tenim tots els ciutadans ¡ ciutadanes amb la societat, sobretot amb aquells sectors mes
desfavoritó.
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Factor

motivaeioiial

amb

el

que Percentatge per MHS (%)

s'identifiquen
Técníc

Posar en práctica

els principis moráis, 24,1

Volunta rista

Polític

33,3

56.7

religiosos o polítics

Com diern. per al MHS que es vincula de manera mes reiterada aquest factor amb una
transformado o canvi social és el polític. Aquest fet queda clarament reflectit, apart de en el
discurs, er l'análisi estadísitica.

i-ucior

motivaciona!

amb

el

que Percentatge per MHS (%)

s'idcntifí
Técnic

Trebaliar per majors cjuoles d Igualtat i 55,2

Volunta rista

Polític

33,3

96.7

justicia

Pero si repetim Pcxercici d'análisi de contingut vers els grups de discussió, pero en aquest
cas, amb ia paraula t;canvi" -referida a canvi social-, ens resulta que en el grup de discussió
del MHS polític s'hi fa referencia 39 cops. des del técnic 20 i des del voluntarista només un
cop.
Així i tot. cal dir que tot i que en diferents concepcions i graus, no tenim motius per negar
que les mot'vncions sociotals o ideológiques estarien associades ais membres de tots els
móaels hinntetitzats.

Volem destacar fínalment que existeix un divorci entre les motivacions intrínseques i les
materials entre els discursos treballats. Llegim aixó mes que un "símptoma de generositat"
deis actor- del moviment de solidaritat com una mancanca de persones que s'organitzen en
el movimcm por a resoldre els seus propis problemes económics. Es aquest un indicador
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ciar de que el moviment de solidaritat que hem definit adoleix de participado directa de
poblacio exclosa o afectada peis problemes socials que es pretenen resoldre.
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5.5. Practiques Organitzatives
i
En aquest apartat, analitzem diferents aspectes relacionats amb la vida interna i
furicionament de les organitzacions de solidaritat, és a dir, ens centrarem en un tema
referent a l'acció col-lectiva poc visible, com el de les motivacions, pero básic per a
entendre com els aetors collectius s'organitzen per a assolir els seus fíns solidarís.

L'análisi de Pestructura organitzativa es considerada una temática rellevant per ais
estudiosos de l'acció col-lectiva. Per aquests, la forma que adopta l'organització té
importants conseqüéncies en relació a la seva capacitat d'obtenir recursos, assolir objectius,
relácionar-se amb altres organitzacions i institucions, així com en el grau de legitimitat que
i

adüereix ais ulls de la societat (EAP, 2001)
Exposem els discursos i practiques vers les practiques organitzatives en base a dues
categories: a) la participació interna i espais de presa de decisions i b) les relacions internes
i

en'el marc de les organitzacions.
I
I

5. $i.l. Participació interna i espais de presa de decisions
i

i
Previ a exposar els discursos trobats vers aquesta temática introduYm quines son les
estructures predominants a partit de les quals s'organitzen les organitzacions de solidaritat.
Fer-ho d'aquesta manera ens permet comprovar si existeix correlació entre estructures i
idees, entre practiques organitzatives i discursos.
ESTRUCTURES
En. les organitzacions estudiades predominen tres tipus d'estructures organitzatives i per a la presa de
deoissions . Aqüestes son: la fundacional, l'associativa i Passembleária. Aqüestes practiques varíen en el grau
de participació interna que possibiliten, i responen a formes d'entendre quina és la millor forma per assolir els
objjectius organitzacionals, al valor que s'atorga a la particació o com es concep aquesta.
i

37

(pal fer notar que les estructures organitzatives teñen relació directa amb la composició í relacions internes
de les organitzacions. Elements aquests que treballarem en el próxim punt.

;
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Gairebé per definició, la fundacional és la fórmula organitzativa que suposa una participado mes restringida.
Les fundacions conten amb un patronat que és qui vetlla perqué amb el patrimoni fundacional s'assoleixin els
objectius definits per 1'empresa, familia o individus donants. Per sota el patronat hi ha un consell dírectiu des
del qual es gestiona l'organització38.
Com el de les rundacions, el funcionament intern de les associacions está regulat per la legislado vigent.
Entre els seus órgans de govern i funcionament és contempla l'assemblea general com a órgan fonamental de
l'organització. És aquesta una assemblea d'associats i associades, sobirana i que s'ha de reunir, com a mínim,
un cop Fany. A l'órgan de govem se l'anomena normalment junta directiva. Des de la junta es governa,
gestiona i representa Fassociació39. L'assemblea general, tot i ser l'órgan sobirá de les associacions, pot teñir
un paper mes o menys actiu en fundó de Fassociació de la que estiguem parlant. Així, ens podem trobar amb
aquelles que només convoquen l'assemblea un cop al any, el mínim estipulat estatúanament, per a passar
comptes ais socis, i d'altres que contemplen aquest espai per a prendre tota decisió que es consideri
d'importáncia en qualsevol moment de Fany convocant les assemblees extraordináries que pertoqui.
Entendrem per organització assembleária aquella que té en l'assemblea el principal espai de presa de
decisions, la qual está oberta a la participado i a la presa de decisions de tots els participants de
l'organització. De les descrites, és la práctica organitzativa mes democrática ja que la fundacional restringeix
lu ,;. ~sa de decisions a patrons i dirigents i l'assemblea a socis i directius40.
Cal no confondre el funcionament assembleari amb les assemblees de les associacions abans descrites. Un
primer aspecte que les diferencia és que e funcionament assembleari (de les organitzacions assembleari es) no
está regulat oficialmente. Un segon aspecte és que les de les associacions son assemblees a les que només
poden accedir els socis (legalment), mentre que les del funcionament assembleari no distingeixen en quan a
membresia, sobretot perqué aquesta tipología normalment no existeix

Marín (1988) estableix una taxonomía sobre possibles formes de participado que té molt a
veure amb els discursos trobats en quan a participado interna. Aquest autor ens parla de: a)
Participado plena: quan les decisions es preñen de forma compartida i el poder és
compartit; b) Participado parcial: quan l'accés a la presa de decisions no está a l'abast de
tots els memores o de la totalitat d'ámbits vers els que es preñen decisions;' c)
Pséudoparticipació: les decisions es preñen des d'espais minoritaris i de difícil accés.
38

Llei de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participado Privada en Activitats d'Interés General -30/1994, de
24 ide novembre.
3>
Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.
40
rti ha variants en el funcionament assembleari, diferents nivells d'horitontalítat i diferents maneres de pautar
la seva dinámica. Així, que les ssemblees es caracteritzin per ser obertes ¡ horitzontals no eximeix de
Hderatges naturals, ni implica Fabséncia de regles o pautes. Les pautes serán mes o menys definides en fundó
de l'organització, pero alguns elements mínims de la dinámica assembleária son: l'establiment de l'ordre del
dia; la moderado o facilitado, Fescriptura de Facta, el sistema de presa de paraules. En quan a la presa de
decíissions en les assemblees sol ser polémic el tema de la votado, el qual está vetaten alguns espais
assembleari s.
41
La normativa d'associacions vigent a Catalunya regula aspectes referents al funcionament intern de les
associacions detallant elements com Fadopció abacoras de l'assemblea. Al respecte aaquesta normativa ens
diu. que "els acords s'han de prendre per majoria simple deis socis i sócies presents o representáis, encara que
els estatuís poden exigir, per a les qüestions que determinin, un vot favorable mes qualifícat" (article 14,
Adopció d'acords de l'assemblea)
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a), Participado plena
Des del registre de la participado plena, tot membre del collectiu o organització ha de
poder teñir, per una banda, accés ais espais de presa de decisions i, per l'altra, accés a la
informació i formado necessária per a exercir aquest dret de forma capacitada en el marc
corporatiu. Així, al mateix nivell que contemplar uns espais adequats, la socialització i
fluxe adequat de la informació esdevé un factor clau per a poder fer efectiva la participado.
"El nostre és un moviment horitzontal, sense jerarquies i en el que les bases son la part
¡

fonamental" (MHS polític)

Des del discurs de la participado plena s'aposta peí funcionament assembleari per motius
cofn la coherencia fins - mitjans. Es considera Passemblea com l'instrument práctic mes
detinitori de l'organització democrática i igualitaria, de manera que aquesta, mes enllá
d'una forma d'organitzar-se és una important eina política.

Es aquest un discurs des del que la participado i l'horitzontalitat esdevenen components
d'^dentitats coMectives. La participado no és sois un mitjá, és també la fita.
i

i

"El que espero és que crear un moviment obert i participatiu d'alguna manera tothom s'hi
pugui sentir cómode per intentar posar en práctica ¡ entre pots poder buscar alguna alternativa a

.

la situació d'injustícia en la que vivim, no sé, d'alguna manera, anar posant, anar caminant cap a
una transformado de les estructures aqüestes injustes que vivim, i aixó d'una manera dones
aixó , horitzontal, participativa on tothom pugui teñir el seu lloc en aquesta transformació on no
hi hagi un lideratges que tothom segueixi la voluntat d'unes persones" (MHS polític)

¡

b) • Participado parcial
Laj participació parcial la trobem en aquells discursos per ais que s'estratifiquen els nivells
de.presa de decisions, de manera que hi ha un grup nucli que dinamitza i pren les decisions
en el dia a dia, i un grup ampia que escull quin será aquest grup nucli, participa en les
activitats i actes generáis de Porganització, etc.
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En el discurs de la participado parcial es marca una alteritat entre el nosaltres (directius o
dinamitzadors) ¡ els altres (col-laboradors, voluntaris), és a dir, entre els que ocupen els
principáis espais de presa de decisions i aquells que participen de forma puntual, lateral o
en actívitats concretes. La participado parcial es refereix dones a la participado d'aquests
"altres" que defineix el propi discurs, ja que els seus emissors si que conten amb
participado plena en el si de Fentitat.

Pero arrel del valor atorgat en les societat actuáis a la participado, la democracia, etc. ens

!
í
i
'

trobem grans organitzacions que fan el que podríem anomenar un gir cap a la participado.

|

Durant mes de quaranta anys la Creu Roja a Espanya es venia regint per unes normes molt

|

estatalitzades i poc participatives. Amb Fadveniment de la democracia, la nostra Institució

I
i

s'ápuntá al tren de la modernitat, i no sense esforc fou capac, fa uns anys, d'obrir-se de

i

forma irreversible en la participado i democratització de les seves estructures. Tot aixó es

¡

reflectí amb un nou Estatuí, aprovat per la Creu Roja Internacional i el Govern espanyol, i
per un nou Reglament General Orgánic. A partir d'aquest moment, son els propis socis de
la ¡Institució i els voluntaris qui, a través deis seus órgans de participado, governen i
dirigeixen la Creu Roja.
Les grans organitzacions, moltes d'elles amb presencia internacional, podran ser mes o

'

ménys participatives en funció també de quan centralitzats estiguin els espais de presa de

I

decisions42.
;

'
i
i

c) • Pseudoparticipació

j

Els actors que s'adscriuen al discurs de la pseudoparticiapció no contemplen la participado
com a objectiu prioritari o com a part de la seva missió com a col-lectiu. S'estructuren de la
forma, normalment vertical, que els hi permet la presa de decisions mes rápida i efectiva,
42

Mentre que des de Mans Unides es manifiesta que depenen de prerrogatives i decissions que els hi venen
donades des de Madrid, associacions com Adra només limiten les reunions estatals a assemblees quatrianuals
o Codespa a Catalunya s'ha autonomitzat de Codespa Espanya creant una nova fundado que tot i no perdre
els ¡seus vineles amb Madrid, conta amb major grau d'autonomia.
I
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tot i que aixó sigui en detriment del debat intern i accés a la participació per part de la
majoria deis seus membres.

El discurs de la pseudoparticipació es caracteritza per la irrelleváncia que es dona a aquest
eivuient, el qual sovint és omés de qualsevol declaració d'intencions perseguida amb l'acció
col-lectiva. Es poc freqüent l'exteriorització d'un repertori que manllevi importancia al fet
de participar o a la democracia interna. Així i tot, es dedueix de discursos per ais que les
estructures excessivament horitzontals son una barrera per a l'eficácia i Passoliment deis
objectius de la participació.

"La fundació té un patronat que está format, que son vuit persones que son qui gestionen la part
mes ampia de l'entitat (...) En el nostres cas no hi ha una voluntat de participació col-lectiva,
parlem d'una entitat que té uns voluntaris, uns contractats i uns dirigents que teñen una missió
per tirar endavant, i aixó és el mes important per que el grup relacional funcioni." (MHS técnic)

El. discurs de la pseudoparticipació sol estar dones relacionat amb organitzacions que
i

gestionen pressuposts mes elevats, la qual cosa sol fer mes complex, vertical i diversificat
Porganigrama.
r

5.5.2. Relacions internes

Les estructures i discursos vers la participació interna teñen relació directa amb la
cofnposició i relacions internes de les organitzacions. Les organitzacions mes homogénies i
horitzontals possibilitaran l'accés a la participació en major mesura que aquelles fortament
jerarquitzades i amb membresies agregades. Les agregacions de les organitzacions poden
donar-se al voltant de les següents figures: dirigents (patrons, directius,...), treballadors
assalariats (técnics, alliberats), participants o treballadors no remuneráis (voluntaris, socis
actius, militants...)43.

43

No contemplam aquí aquella figura que pot pertányer a l'organització i és externa a l'activitat com pot ser el
d^.'—.it o el soci que es limiten a pagar donatius o a pagar una quota.

!
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Les organitzacions que porten a terme una intervenció mes professional i técnica son les
qué conten amb mes personal remunerat. Mentre des d'altres organitzacions de solidaritat
s'opta premeditadament per 1'austeritat en la seva tasca, de manera que no sois gairebé no
ni treballen persones assalariades sino que es desprén cert refús a que així es faci.

"Son masses diners (els que gestionen les Ongs), han de manejar massa diners, i quan teñen un local en
volen un altra, quan n'hi ha un altre... i llavors tard o d'hora, tard o d'hora, diguem entre cometes la
paraul voluntan ja desapareix, pq és ciar aquella noia ha d'estar moltes hores, ha de cobrar un sou,
llavors alió ja... és ciar (no entenc) em de teñir un despatx, no hi creieu amb aixó, us ho prometo"
(MHS voluntarista)
i

En el marc de les relacions internes els discursos principáis amb que ens hem trobat son
dos: a) el discurs de l'horitzontalitat i b) El discurs de la divisió del treball.

Discurs de la divisió del treball
Ert les organitzacions de solidaritat de major dimensió económica hem pogut observar una
tendencia consistent en que la base social (normalment qualificats com a voluntaris) ocupin
un, paper secundan. Així, un eix de desigualtat insereix l'estructura de moltes entitats, una
mena de categorització o disjuntiva interna en la que, per una banda, els associats o patrons
conten amb la possibilitat d'incidir en les línies estratégiques de l'organització o pertányer
ais órgans directius i, per Paltra, uns voluntaris, que treballen en activitats concretes de
l'organització, pero que a nivell organitzatiu conten amb menys drets que els altres.
i

"... tenim un bon grup de voluntaris que ens ajuden amb els projectes" (MHS técnic)
i

Des d'aquest discurs, la vinculació d'aquests voluntaris és mes instrumental i menys
política. Els voluntaris i voluntáries d'aquestes organitzacions no sois participa poc en la
gestió de l'organització, sino que en alguns casos passa a ser un recurs a gestionar. Així,
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des del discurs del MHS técnic de cada cop es sent a parlar mes de la "gestió del
voluntariat" des d'una concepció de recurs huma.

La Teoría Clássica de Gestió de Recursos Humans, considera al recurs huma com una eina
mes, una altra entrada o input que, juntament amb els recursos materials, permet fer
funcionar la maquinaria "x" i assolir uns fins o resultáis. L'alteritat dirigents-voluntaris es
reforcada per concepcions del voluntari com a recurs a gestionar o per la figura de cada cop
mes nombrosa a les organitzacions de solidaritat qualificada com a "responsable de
voluntariat".

Des de les polítiques de gestió de voluntariat, la participado d'aquests esdevé una
i

prioritaria eina de gestió. Per a fer efectiva aquesta gestió ens trobem amb un instrument
que de cada cop es difon mes entre les organitzacions del model técnic; el Pía de Gestió del
Voluntariat.
" Hem elaborat un pía molt casóla de voluntariat i d'acolliment í seguiment amb la voluntat
i

d'alló que diuen els de marketing d'afian?ar, consolidar, agafar mercat,... Dit una mica mes

'•

acollidor, veure que els voluntaris es creguin l'entitat, estiguin bé... (...)Nosaltres volem que el
voluntari s'estabilitzi, vagi assolint els objectius del programa i si mes endavant vol assolir

;

altres tasques que pugui fer-ho, si es creu l'entitat i fa bona feina, que pugui passar de coses mes
senzilles a mes complicades" (MHS técnic)

El ¡discurs que concep al voluntariat com a recurs a gestionar, captar, reclutar, seleccionar,
•

fitxar i contractar , implica un canvi en l'associacionisme clássic: molt del que eren
associacions de base, ara esdevenen associacions amb base.

:

Aquests conceptes, a mes de poder-se trobar en les nostres entrevistes i grups de discussió, poden ser
llegits en les pubiicacions d'Urgell (1997), INCA VOL (1995) i la mateixa Llei 6/1996, de 15 de gener, del
Voluntariat.
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Discurs de rhoritzontalitat
Des d'aquest discurs es valoren les relacions d'igualtat entre tots els participants o membres
de l'organització. S'evita atorgar carrees que impliquin relacions de poder i per aixó en el
cas de que l'organització que subscriu aquest discurs decideixi alliberar o assalaritzar una
persona deixa ciar que és per qüestions técniques.
Es pretén trencar així la divisió del treball abans esmentada defugint de la creació simbólica
d'un nosaltres que gestionem l'organització i un altres que ens ajuden.

"Pretenem funcionar de la forma mes horitzontal possible, que tothom que vingui a l'assemblea, vingui des
d'uha gran entitat, un petit collectiu o a títol individual tingui el mateix valor la seva paraula"

:

5.5.3. Practiques organitzatives i models

En primer lloc, abans d'introduir conclusions vers els models, podem comprovar com els
discursos emesos sobre la participado teñen relació directa amb les estructures de
participado. Així el discurs de la pseudoparticipado está estretament vinculat ais actors
amb funcionament intern de caire fundacional i el de la participado plena amb el del
funcionament assembleari. De la mateixa manera, el discurs de la participado parcial, está
mes relacionat amb el funcionament associatiu.
La:constitució legal de Porganització no ens ha de confondre al respecte del funcionament
intern de facto. Hi haurá organitzacions que per motius financers o d'altres s'han constituí't
com a associació, pero la seva praxis és totalment assembleária. Per aquest motiu, en el
marc de diferents associacions podem trabar el discurs de la participació plena.
i
i

Podem comprovar a mes com el tipus d'estructura adoptat sol teñir a veure amb
['organigrama, composició i relacions internes de les organitzacions de solidaritat. Així, la
composició interna mes diversificada i relacions mes verticals es solen produir en les
fundacions, conformades normalment per patrons directius, técnics, voluntaris i beneficiaris
o üsuaris. Les associacions están conformades almenys per socis, alguns deis quals son
directius. Segons la seva tasca i recursos poden contar amb técnics, voluntaris i beneficiaris.
í
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Finalment, la composició interna amb un caire mes homogeni sol ser la del funcionament
totalment assembleari, des del que com hem dit, no hi ha estipulades tipus o graus de
membresia.
i

Ja en quan a models, veiem com el MHS técnic és el que tendeix en major mesura a
estructurar-se forma vertical i a adoptar un discurs de la divisió del treball. Aixó té a veure a
que dintre aquest model trobem sobretot a grans fundacions amb fins solidaris, que
gestionen gran quantitat de recursos, públics o privats, i que precisen d'una plantilla de
personal técnic i professional per a portar a terme la seva tasca.
En canvi, des del MHS voluntarista es produeix un discurs de rebuig a la tecnificació i
prpfessionalització de les organitzacions de solidaritat. Solen ser organitzacions de petites
dimensions i de caire molt local on les relacions entre els membres son, a la práctica,
bí»«*ant horitzontals. Tot i aixó, no existeix un discurs que impliqui una reflexió previa o
debat intern vers qüestions de participació i funcionament intem. Son en definitiva, actors
molt volcats en els seus objectius, pero no en els mitjans emprats per tal d'assolir-los.

El discurs de la participació ampia i de les relacions horitzontals es present sobretot entre
els actors del MHS polític. Tot i participar en iniciatives on hi hagi un nombre considerable
d'actors, s'opta peí funcionament assembleari com a important eina política i amb la que
perseguir la coherencia entre fins i mitjans.

No conten amb tants recursos com els models anteriors, sobretot al defugir del financament
públic - veure eix analític següent -, pero algunes d'elles conten amb alguna persona
alliberada. Algunes organitzacions han manifestat que la decisió d'alliberar algú ha resultat
d'un intens debat i que es controla que la persona alliberada peí fet de dedicar-se mes temps
a 'ÍTganització no adquireixi un estatus major en el marc del col-lectiu.

En el següent quadre veiem com el valor de la participació des de baix es dona en les
organitzacions del MHS voluntarista i polític, és a dir, les que funcionen de forma mes
horitzontal. Aquest valor s'ha d'entendre en el marc de l'activitat que porten a terme les
115

organitzacions, així veiem com des de les organitzacions del MHS técnic, que fan una
intervenció normalment técnica i professional, els mateixos voluntaris valoren en major
grau la professionalitat

Afirmado: Consideres que per dur a terme la seva
activitat, el mes important d'una organització de
solidaritat ésque ...
a) tingui una bona base social
b)tingui unes persones ben
prqfessionals.

preparades

Técnic
48.1
i 51.9

D'acord (%)

Volunta rista

73.7
26.3

Polític
92.3
7.7
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5.6. Discursos del moviment de solidaritat respecte i'Estat i el Mercat

Hem definit abans el moviment de la solidaritat com un moviment particularment inserit
dins de l'esfera comunitaria o societat civil de l'estructura social. Cada vegada amb mes
forca, podem a parlar d'un cert procés d'acostament o de relació d'actors del moviment de
la solidaritat cap a institucions tant de l'esfera estatal (la que gira entorn poder polític) com
de l'esfera mercantil (la que gira entorn del poder económic). Arrel de les dades amb que
contem al respecte, es reconeixen dues visions, dos grups d'argumentacions, és a dir, dos
repertoris interpreta!ius vers com hauria d'articular-se el moviment de solidaritat tant amb
institucions de I'Estat com del Mercat.
i

De manera sintética, el primer deis discursos, el d'alianca, seria aquell que agrupa el seguit
argumentacions a favor d'una col-laboració mes o menys plena entre els tres actors,
independentment de a quina esfera pertanyin si busquen tots ells fins solidaris en Palianca.
El segon, en canvi, accentua els punts foscos que tal col-laboració pot teñir peí moviment de
solidaritat. En el primer deis casos el resultat será l'aposta per una posició de col-laboració i
en l'altre una actitud de confrontació, o al menys de reticencia a l'alianca.
4

Com succe'ía en els altres punts, es tracta merament d'una separació metodológica que
intenta discernir entre els arguments diferents sobre el paper d'Estat i Mercat en el
moviment de solidaritat45.
¡

5.6.1. Discurs de I 'alianga
Respecte els arguments que defensen una col-laboració de les organitzacions de solidaritat
amb govern i empreses podem indentificar un seguit de línies.

En primer lloc, i peí que fa a les relacions amb PAdministrado, trobem un seguit
d'arguments que es centren sobre els atributs negatius que s'associen a l'administració
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estatal i a la seva gestió, i que justifiquen la necessitat de que les administracions treballin
estretament amb tercers actors, com poden ser, en aquest cas les organitzacions de
solidaritat. Entre aqüestes característiques atribuídes a la gestió pública es podrien citar la
falta de flexibilitat, la corrupció, el tráete fred i excessivament formalitzat, la posició distant
que es tradueix en la incapacitat per intervenir al nivell mes proper la persona assistida, la
falta de recursos, el desconeixement del problema... La idea de fons és que el tradicional
Estat del Benestar, on l'Estat monopolitzava en gran nucli de servéis de benestar per la
població, s'ha tornar ineficient ¡ incapac d'afrontar els reptes del moment. En canvi, les
organitzacions de solidaritat, que podríem situar dins l'órbita de l'anomenat Tercer Sector,
poden des de la seva condició d'entitats privades sense ánim de lucre, intervenir d'una
manera mes eficac, efícient, despolititzada i propera al ciutadá, convertint-se per tant amb
una alternativa mes válida a la de la provisió estatal. A la vegada, les organitzacions de
solidaritat poden descarregar a l'Estat en part de les excessives competéncies que ha anat
adóptat en les darreres décades i que es mostra incapac de mantenir46.

u

Hi ha un tema també de filosofía, que creuen que les administracions, els poders públics son

els que han de fer-ho TOT, tu et queixes i ells ho fan... Ciar, amb aquesta dinámica, no fem res,
ens dediquem a queixar-nos,... qui ho ha de fer aixó? (...) Per aixó ha sorgit la societat civil
censant milers d'entitats, pensant que cal fer alguna cosa mes i que I'administrado ho faci tot.
i

Aixó és un esforc collectiu que vol dir arremangar-se, aixó de vegades costa, és mes fácil posar

1

una pancarta que estar cada dia aquí" (MHS técnic)

i

Aquest tipus d'argumentacions reforcen la idea de que l'Estat del Benestar en les societats
postindustrials está immers en un procés de transformació del seu paper fruit deis canvis en
l'estructura social, la conjuntura económica, i les demandes polítiques de una part de la
població. Aquesta transformació té com a conseqüéncies, per una banda, la privatització

45

Á l'igual de posen de manifest moltes de les persones que hem entrevistat, no concevim ni l'Estat ni el
Mercat com un tot unitari i coherent, amb un sol interés i una sola actitud. En tot cas, si utilitzem aquests
termes és perqué alguns discursos h¡ fan referencia d'aquesta forma i ho considerem un exercici interessant
Com s'afirma en Pintroducció de la "Normativa española sobre voluntariado", "Les Administracions
publiques no poden ni deuen arribar a tot".
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(tant en mans d'empreses, com entitats sense afany de lucre) d' alguns servéis estatals i, per
i

l'altra, la separació de la dimensió de provisió ¡ la dimensió de gestió de benestar. Així, si
bé l'Estat pot mantenir la titularitat d'un servei i, en conseqüéncia, la responsabilitat de
provisió del mateix, la gestió pot cedir-se al sector privat, utilitzant com a justificació que el
sector privat pot oferir una gestió millor que la que pot oferir el sector públic. Com
exemple, el II Pía Estatal de Voluntariat (MTAS, 2001) afirma que és responsabilitat de
l'Estat "el apoyo a las organizaciones de voluntariado para reforzar sus estructuras y
recursos, de modo que presten al máximo su potencialidad en la prestación de servicios,
dando respuestas innovadoras a los problemas sociales, y afianzando el compromiso

\

ciudadano en la creación de riqueza y bienestar para toda la sociedad"

\

i

i

I

En aquesta lógica, l'Estat ha de financar el treball d'algunes organitzacions de solidaritat,
en base a que, en una mena de relació de subcontractació, actúen sobre un camp que és
responsabilitat de PAdministració i, per tant, realitza en un treball que és positiu pels

,

interessos de l'Estat i de la societat en el seu conjunt. Per altre banda, el financament públic
és ¡básic per permetre el treball de la majoria d'organitzacions de solidaritat, que no podríen

¡

sobreviure sense aquest suport. Es per tant, una relació de coHaboració que beneficia a les

¡

dués parts.

I

•

¡

I
"[El creixement del tercer sector], se puede comprobar por la creación y consolidación de

!

nuevas organizaciones de voluntariado y por el interés que se ha despertado tanto en la

i

iniciativa pública como en la privada sobre este sector. Su evolución ha permitido ampliar las

i

i

prestaciones socioasistenciales a los colectivos más vulnerables y además, crear nuevos espacios
'

de empleo que han enriquecido la respuesta de nuestra sociedad ante las necesidades de las

!

personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad." (MHS técnic)

I

I
i

i

Des d'aquest repertori, Fescenari de la retirada de l'Estat del Benestar mes que com una
feblesa de les nostres societats és percebut com una oportunitat per a les entitats del tercer

|

sector. A la vegada, s'alerta sobre el perill que suposa la implicado del sector lucratiu en

¡

afers socials pels drets deis ciutadans. La derivació de la cobertura de les necessitats és

'

positiva pero és preferible que recaigui en el Tercer Sector i no en les empreses del Mercat.
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'

"Un fenómeno significativo que contribuye a dibujar un panorama nuevo especialmente
importante para una organización como la nuestra, es la derivación de la cobertura de las
necesidades de protección social de los ciudadanos hacia el mercado y la sociedad civil, con
financiación y apoyo público. Este fenómeno que ofrece a simple vista una oportunidad
evidente a las organizaciones que componen el tercer sector como agentes de protección,
entraña el riesgo de acaparación, por parte de sectores financieros y empresariales, de las
actividades de provisión de servicios que son económicamente rentables, lo que conlleva una
clara selección de la demanda social y la exclusión de los colectivos más vulnerables."

i

I si la tasca de les organitzacions de solidaritat és important per a millorar la cobertura de
les necessitats que tutela l'administració, encara mes important és el seu treball per a les
noves necessitats que apareixen en les societats actuáis, necessitats que l'Estat, bé peí seu

'

"desbordament" o per la seva "burocrática i esclerótica lentitud" no arriba a satisfer. Les

I

1

i

organitzacions de solidaritat peí seu coneixement de la situació i la seva flexibilitat son

,

mólt útils per donar aquesta primera ajuda d'urgéncia. Serien bons exemples el de la

!

immigració, la SIDA, la dona...

I

I
En segon lloc, un altre punt que trobem en el discurs deis que están a favor d'una
coHaboració estreta entre l'Estat i el moviment de la solidaritat és el de que ha suposat un

|

reconeixement de les entitats i de les mateixes persones voluntáries. Un reconeixement que

'

es tradueix, per una banda, en una regulació de les condicions del voluntari, la dotació d'un

|

statusjurídic, una asseguranca, un contráete...

,

'

!
" (...) se han hecho cosas que si que puedan ser útiles, crear una regulación, que los voluntarios

;

j

tengan un nombre jurídico, un marco. El tema de los seguros... Se han hecho cosas majas... "
MHS técnic

Per Paltra banda, aquest reconeixement té també a veure amb la creació d'incentius,
recompenses i activitats de foment com, l'any internacional del voluntariat, compensació de
les despeses com el transpon ; festes, descomptes a cinemes i museus...
•

"Por otro lado, la iniciativa pública, debe garantizar el apoyo preciso para la plena consecución

'

de ios propósitos señalados. Dicho apoyo, tiene que incluir acciones básicas, como el

:
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i

reconocimiento de la contribución del voluntariado y del impacto social y económico de su
intervención, así como el desarrollo de iniciativas en los ámbitos legal, fiscal y financiero que

1

faciliten la acción del voluntariado y sus organizaciones." MHS técnic

Peí que fa ais arguments a favor d'una coMaboració amb les empreses, aquests reforcen la
idea de que també es tracta d'una relació que pot ser beneficiosa per les dues bandes. Per la
part de les organitzacions de solidaritat, entre altres coses, perqué el sector lucratiu pot
oferir recursos per financar les organitzacions de solidaritat i permetre, així, captar fons que
cohtribueixin a una major autonomía i independencia respecte al financament públic, per
mitjá de la diversificado de les fonts de financament. Per part de les empreses, el seu guany
estaría en elements com la publicitat, la visió corporativa que s'ofereix al públic (com una
ern'presa compromesa en temes socials) i, fins i tot, en les condicions fiscals beneficioses
que s'ofereixen a aquelles empreses que inverteixen en fins socials.

"Des de ¡a riostra organització convidem a la col-laboració mutua entre el món empresarial i
el món social perqué tots dos en surtin beneficiats. La seva filosofía (de la col-laborado) és: a)
ajudar a millorar la qualitat de vida deis altres i, per tant, contribuir al benestar general; b)
;

millorar la propia imatge; c) participar deis possibles beneficis fiscals (20% de l'impost de
societats); d) augmentar els guanys. La difusió del fet que una empresa ajuda el món social pot

;

fer decantar la venda cap ais articles o servéis que ofereix." (MHS técnic)

!

Aquest discurs es basa en la ¡dea del marketing social, és a dir, en el convenciment de que a
igúaltat de preu i qualitat els consumidors estaran influ'íts en la seva decisió de compra per
decisions com la imatge de la companyia i de la marca, i peí seu grau de responsabilitat
social. Pero tot i la conveniencia mutua de la col-laboració, es percep certa tensió en el
discurs que sosté aquest marketing social per Palianca de dues lógiques, la del mercat i la
social, mes bé poc compatibles.
i
"No hem de ser malpensats i evitar reconéixer que la cooperació de les empreses al mecenatge
solidan també es fruit de la creixent responsabilitat social de l'empresa i de l'interés d'assimilar
'

els valors deis seus client, accionistes i treballadors (...) tot í sent realistes i sabent que no
existeix l'empresa altruista, hem de creure que el mecenatge es pot convertir, en un futur no
gaire llunyá, en una de les fonts de financament de les nostres entitats. Ara només falta que les

!

sapiguem aprontar." (MHS técnic)
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Des d'aquest repertori l'interés fonamental de les organitzacions de solidaritat en la relació
amb el mercat es centra en el financament, sigui a través del mecenatge, el patrocini, els
donatius, etc. Pero darrerament s'está afegint un factor que s'afegeix a la coMaboració
merament material o económica: el voluntariat corporatiu. Aquesta modalitat de voluntariat
consisteix en que les empreses cedeixin els seus professionals a les organitzacions de
voluntariat o per fer tasques concretes de solidaritat i de desenvolupament comunitari. Per
exemple, seria el cas d'una empresa d'informática que cedeixi els seus treballadors per
ensenyar a infants d'un centre obert a navegar per internet (apart de regalar els ordinadors
com faria tradicionalment)
"Proposem a les empreses la cessió de personal en horari laboral a entitats o programes
d'accíó social, com fan algunes caixes d'estalvis en altres pa'ísos." (MHS técnic)

Des d'aquest repertori, un deis principáis motíus pels quals les empreses haurien
d'implicar-se en el camp de la solidaritat ve lligat a la idea que les empreses teñen una
responsabilitat social perqué son els ciutadans que les fan créixer amb els seus recursos en
el í-.oment que opten per adquirir els seus productes i no uns altres.

"(...) el seu paper, sí! Perqué el senyor Bill Gates té els recursos que té, perqué 1¡ comprem els
seus programes; el votem. Igual que ('administrado li donem vots i impostos, a les empreses li
donem recursos. Si ens sentem els tres, la societat té la paella peí manee, i ostres, estem
j

;

implicáis..."(MHS técnic)

5.6.2. Discurs de la no col-laborado o confrontado

Si fins el moment hem analitzat les argumentacions que reforcen el discurs a favor d'una
vinculació de l'administració i les empreses en el camp de la solidaritat, anem ara a fer el
máteix sobre aquells discursos que posen l'accent en els punts que es consideren negatius,
perillosos o no pertinents en la mateixa col-laboració.
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Comen^ant per les relacions amb 1' Administra ció, poden ident¡ficar-se, en primer lloc,
aquelles critiques que giren entorn la idea de que si l'Estat financa i estimula l'aparició i el
treball de les organitzacions de soüdaritat és peí seu propi interés. En molts casos les
organitzacions de solidaritat fan una feina, o actúen sobre un problema que es
responsabilitat de l'administració, i per tant, aquesta es beneficia en dos aspectes: el primer,
al estalviar-se recursos peí fet que és mes económica la cogestió o la subvenció de les
entitats solidáries, que crear o gestionar directament un servei de tipus públic. El segon
benefici consisteix en que si per mitjá de l'acció solidaria el problema rep una solució, ni
que sigui parcial, aquest pot fer-se menys evident i, per tant, les critiques i demandes
d'intervenció cap al poders públic poden remetre47.

'

"Hi ha tot un seguit d'entitats que están fent servéis de coses que ti correspon a l'administració...

¡

, que l'administració donen unes subvencions que no arriben per fer els servéis, pero la

1

militáncia de les persones i la voluntat de servei els és igual i es poden produir situacions en les

i

que un educador de carrer al Case Antic estigui cobrant (....) un sou vergonyós. Vull dir está
recaient sobre el voluntarisme de les persones el servei que té de donar l'administració perqué es

'

cosa seva i lo mes greu des de la no oposició, des de la no denuncia." (MHS técnic)
"la majoria deis professionals (socials) treballem per ETT's, que es diuen empreses de servéis,
no es diuen ETT's, pero no deixen de ser que tu treballes per una empresa que et presta a tu com
a treballador a ['administrado pública, és la millor manera en que com a treballadors o
treballadores perdem la immensa majoria de drets que es van guanyar i es van discutir a l'época

!

de la transido espanyola i l'estatut deis treballadors, dones ja fa uns quants anys que se lo están
pasando por el forrillo una serie de personajes, pero como somos muy buenos seguiremos

'

currando de esto." (MHS técnic)

Segons aqüestes critiques, l'Estat tindria interés a fomentar en especial aquelles
mánifestacions solidáries que li resultessin mes útil segons els seus interessos, refusant tant
i

aquelles iniciatives de component mes polítics, com aquelles que, per la seva manca de
professionalització, no son integrables com a part en la xarxa de protecció estatal.

En el punt anaützem amb mes profunditat els possibles interessos de l'Estat i el mercat respecte el
moviment de solidaritat.
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l

"(•••) [des de 1'Admitíistració] es primen les iniciatives no polítiques, aquelles que posen

•

"parches", (...) Que no prima les iniciatives de transformado social..." (MHS polític)

Aquest discurs remarca que les organitzacions de solidaritat no han de servir per iltreure-li
les castanyes del foc" a PAdministració. El seu treball ha de teñir una dimensió de
transformado social que no pot ometre la crítica i la denuncia; si es realitza una
determinada activitat és amb la finalitat de denunciar que existeixen unes necessitats que no
están sent cobertes de manera suficient pels poder públics i que correspon a aquests, i no a
la iniciativa social, cobrir-les. Es rebutja, per tant, la potestat de Padministració per decidir
que és el que cal fer. L'actitud de col-laboració abans defensada es substitueix, en aquests
discurs, per una actitud de denuncia i d'enfrontament.

" (...) no podem agafar Pexcavadora i carregar-nos el sistema. Fer jardinería vol dir agafo i faig
i

lo que fas tu, vaig al Raval a ajudar, a pintar el pis d'un immigrant, i aquell home viurá una mica
millor.

I

simultaniament

faig

el

que

fas

tu.

Li

dic

a

Tamo

de

l'abocador

:

(administració):"Escolta, aquí hi ha una cosa a arreglar!! A tu que la societat t'ha donat els vots

!

i els recursos mitjancat els impostos tens Pobligació d'arreglar-ho, eh? Jo avui pinto aquest pis,

1

pero hi ha molts pisos per pintar i aixó és una responsabilitat de l'administració..." (MHS
técnic)

i

El;discurs crític amb la col-laboració en la cogestió de servéis públics per part de les
organitzacions de solidaritat pot manifestar la precarietat resultant de manera implícita.
i

;

"Funcionem per projectes concrets, quan tenim els diners ho tírem endavant, sino es talla i quan
tornem a teñir diners... Bé els projectes fixes res, pero de vegades en tenim, com els d'accions

;

formatives per aturats que dura sis mesos i quan la subvenció s'acaba hem de buscar un altre
recurs. Ara mateix, avui, tenim dotze persones contractades, pero el mes vinent n'hi haurá unes

'

quantes menys. El complicat d'aquestes entitats és que no tenim un patrimoni estable és que

(

depenem de l'administració, col-laboracions económiques, altres fundacions, donatius,... que
son la nostra manera de viure. No tenim un financament molt estable." (MHS técnic)

Pero a mes de l'estalvi de recursos públics que suposa el treball solidari, el discurs atribueix
a PEstat un altre motivació en el suport donat a les organitzacions de solidaritat: Pobtenció
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de legitimitat. L'Estat buscará la implicado de les organitzacions de solidaritat (com a
representants de la societat) per mostrar les seves decisions davant la societat com a fruit
del la participado, el consens i la discussió amb els actors socials, i no com una decisió de
tipus unilateral. Algunes argumentacions dins aquest discurs crític defensen que
PAdministració executa una mena de xantatge al vincular l'obtenció de subvencions al
suport públic de l'entitat a les seves decisions.
"(...) pero muchas veces igual te puedes pasar y acabas siendo un mero ejecutor de una política
de maquillaje .... y eres un instrumento más de la política de maquillaje.... "somos muy
solidarios y ponemos como ayuda al desarrollo los créditos que damos para que nos compren
armas ... esto, esto es lo mas gordo... es tela marinera... los créditos FAD famosos..." (MHS
!

técnic)

I

Una altra tipus de "motivado perversa" per part de PAdministració seria la de controlar el
moviment de solidaritat. L'administració consideraría la participado social, en especial
aquella mes enfocada cap a la protesta, com una amenaca. La regulado, el fínancament, el
foment de determinades opeions o la lloanca, podrien entendre's com mecanismes per tal de
controlar i canalitzar les inquietuds i el descontent de la poblado cap a formes de
participado resultin menys "perilloses" per la governabilitat. Així, interessará fomentar les
formes de participado menys reivindicatives.
1

"(...) aixó ha passat sempre, el govern sempre ha volgut integrar la protesta. Ja ha passat abans
amb el feminisme i ha passat amb molts d'altres que han estat desactiváis que han aconseguit

:

desactivar-los i hi ha una certa consciéncia d'aixó de que .. anar amb peus de plom, que si algú

i

et proposa dialogar tu, ojo!! Cuidado!! Aquest que vol?..." (MHSpolític)

"Les entitats saben que si protesten posen en risc les subvencions" (MHS técnic)

i
"Precisament per contrarestar la forca d'aquestes iniciatives que están agafant un carácter mes
\

social ... está fet amb mala llet, s'estan promocionant segons quines ONG's és perqué
contrarestin la forca que están agafant altres col-lectius", (MHS polítíc)
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Des del discurs de la no col-laboració, la pretensió de canalització d'energies solidáries de
\z *.:cietat civil per part de l'Estat és materialitza en quelcom que es pretén funcional i a la
vegada poc conflictiu com el voluntariat. El voluntariat que es promociona, fomenta,

>

incentiva, homenatgea, premia... careix de l'esperit crític que des d'aquest discurs es

¡

considera indisociable del treball solidan.
" (...) todas estas cosas es porqué el estado trata de controlar y poner bien situado un fenómeno
que al principio se les escapaba... todo esto del INCAVOL, del año internacional del
voluntariado (...) creo que no es inocente... yo el papel de los gobiernos con esto lo veo ... muy
crítico muy crítico... yo creo que es para controlarlo no para fomentarlo...(...) el voluntariado
es un peligro y esta siendo conjurado el peligro a base de intentar controlar a las organizaciones
1

con las subvenciones, y a los voluntarios ... el movimiento de voluntariado pues tratar de
encauzarlo en unos cauces que no sean muy críticos..." (MHS téenic)

La legislació vigent del voluntariat a l'estat espanyol (Llei 6/1996 de 15 de gener) és així
obiecte de critiques des del repertori de la nocoHaboració. Aquesta es qualificada
d'excessivament intervencionista i criticada com una via de control i incorporació del
voluntariat a les estructures estatals.
i

Donada aquesta cosificació del voluntariat per part de Padministració, siguí mitjancant el
fln'ancament, la jursisdicció o la lloanca, son molts els actors del moviment de solidaritat
que rebutgen o introdueixen matisos al concepte de voluntariat. En concret, es rebutja les
cohnotacions que está adquirint la paraula i com "ser voluntari" está capitalitzant el fet de
"ser solídari".

"- Jo la idea que tenia és quejo sóc voluntari pero no em dic voluntari sino activista, no? l'únic
que s'está creant una figura del voluntari remunerat. Están institucional i tzant aquest paper
diguéssim de iniciativa propia de voluntari.
- Exacte, s'ha intentat utilitzar per aglutinar un sector tant, tant ampli que és que necessáriament
•

ha de dir poca cosa perqué és poca cosa el que uneix .. INCAVOL , la solidaritat per exemple ,

j

és la idea del voluntari solidari , una mica la idea que s'ha vengut una mica., aleshores mira

1

sobretot a nivell institucional o a niveil mediátic la paraula aquesta és peí voluntari assistencial,

1

voluntari assistencial solidari, una mica aquests és la idea i en aquest sentit no m'agrada gens
pero..." membres del (MHS polític)

:
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"Yo superaría el concepto de voluntario, para mí vale lo mismo una persona que es voluntaria

i

con todas las de la ley que una señor que ayuda a su vecino y esta metido en la coordinadora de

¡

vecinos (...) hoy la palabra voluntario si quieres hacer una promoción del voluntariado pues

,

muchas veces pues te puede hacer un flaco favor porqué otras veces otras personas que no

<

quieren llamarse así, que no tienen ganas de llamarse así , les estás censurando, porqué tengo

I

que ser distinto a lo que yo soy? Yo estoy aquí trabajando en esta red, soy ciudadano de aquí o

,

del mundo o de mi casa, yo no soy voluntario, nunca lo seré y tu quien eres para decirle que hay
que hacer las cosas así, entonces, yo más que me guste o que no me guste la palabra, yo, la
situaría a una distancia, decía, mira esto es ser voluntario y cuando yo hablo de voluntariado,

!

hablo es esto , pero lo realmente importante me parece estos valores que los pueden hacer todas
las personas, y desmitificar, porqué las instituciones han hecho, un flaco un flaco favor, han
I

creado el VOLUNTARIO (gran palabra), por un lado le han dado un entidad jurídica y unas
posibilidades, esta bien, pues por el otro lo han convertido en un monigote, en un a figura de

I

tebeo..." (MHS ténic)

'

Com a dada curiosa cal dir que es recurrent que una important part deis actors al parlar de la
instrumentalització que consideren está patint el voluntariat fan referencia a una
organització que es desenvolupa en el context de Barcelona: Voluntaris'2000.48

i

"Voluntaris'2000 és un atemptat contra el voluntariat, quan teñen una activitat et truquen i hi
vas, te diuen tal dia fas aixó... coses que hauria de fer el govern ho fan voluntaris... és un

i

atemptat, et truquen, mira necessitem 10 persones que vagin a servir plats. La sensació q et dona
quan estás allí és que t'utilitzen, la gent ho deixa de seguida" (MHS técnic, ex-membre de

.

Voluntaris 2000)

Finalment, per al discurs de resistencia a la instrumentalització del voluntariat per part de
PAdministració, Fesperit crític és va desenvolupant progressivament entre els membres del
móviment de solidaritat.

48

Á mes de que foren moltes les organítzacions de solidaritat que es beneficiaren de l'augment de voluntaris
després del 92, també aparegué una peculiar entitat: Voluntaris'2000. Aquesta és una entitat que a l'any 97
coritava amb 9.215 voluntaris que es dediquen a "organitzar, ajudar i col-laborar en la preparado i en la
reajització de manifestacions esportives, culturáis í cíviques de tot tipus, amb independencia de qui les
o¡¿L..Ítzi" com la Marató del Corte Inglés, el festival de teatre GREC o la marató de TV3. Entre el 90 i 95%
deliseu pressupost el fínanca l'Ajuntament de Barcelona. (VOLUNTARIS'2000, Dossier de Formado Básica,
Barcelona)
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"La gent de cada cop posa mes condicions per a participar. La imatge del pardillo voluntario
"yo vengo aquí a lo que haga falta" s'ha acabat. Aleshores lo de la gent que no es creu els
programes en general, pero si posa condicions en les formes de fer, que no se la utilitzi... "
(MHS polític)

5.6.3. No collaboració amb les empreses
Peí que fa ais arguments negatius que es troben en la col-laboració del moviment de
solidaritat i les empreses, ens trobem en critiques bastant similars. Les empreses col-laboren
amb les organitzacions de solidaritat per interés propi: com una estrategia de marketing per
atréure un públic concret, per oferir una imatge corporativa solidaria, per acollir-se a
beneficis fiscals... El que es important de destacar és que les empreses tsnen una lógica
incompatible amb la lógica del moviment de la solidaritat.

"per mi que qui té la forca és l'Estat; llavors o bé está influenciat per les empreses, o bé está
;

influenciat per la societat civil. Pero no pels dos; i aquí crear una alianca amb ells, no. Jo cree
que la societat civil ha de imposar-se per sobre de les empreses...." (MHS polític)

A mes, en algunes ocasions actors del sector empresarial son definits com responsables
d'álgunes situacions de pobresa, sobretot per aquells grups que treballen la cooperado
internacional. Per aixó, mes que una col-laboració, es demana a les empreses un canvi
i
d'áctitud.
!
i

" j o el que vull és que les empreses modifiquin almenys part de les seves formes d'actuar.. no
vull que em donin... qui vulgui que s'aliT .." (MHS polític)

i

Una de les critiques a la participació de les empreses en el món de la solidaritat és la seva
í

concepció indolora i blana de la solidaritat. Es lamenta que els usos de la solidaritat des del
mercat, impliquin la desvirtuado i mercantilització d'un valor amb el que es senten
i

fortament identificáis. Veuen com la solidaritat ha agafat major centralitat en la societat,
pero només a nivell conceptual i sense que aixó signifiqui que la societat és mes justa i
solidaria.
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i

"Socialment ens han guanvat un espai que te cagues, per la gent avui dia solidaritat és pasta i lo

i

#

i

mes útil son les grans empreses i és ajudar ais pobre nens,..." (MHS POLÍTIC)

\

"Lo de la solidaritat des de les empreses és mes fort del que pensem, no és un anunci, a les
fundacions de les empreses pots fer el discurs mes radical que vulgui i et feliciten mentre no els
hi toquis els seus interessos, des del Govern espanyol tots sabem que la majoria de solidaritat
son crédits FAD, que és negocL. ciar que es diu, pero no passa res?" (MHS polític)

Així la solidaritat és un concepte del que s'ha apropiat el discurs oficial i que se l'ha buidat
dp.^nntingut. De l'apropiació del discurs se'n deriva una disfunció narcotitzant, és a dir,
de,tant sentir parlar-ne des d'una concepció feble, acrítica i retórica es dificulta la seva
I

associació a un valor fort i sólid.

"El término solidaridad igual que el de voluntariado es un término que intenta ser absorbido por
el sistema , por peligroso" (MHS TÉCNIC)
1

i

"Jo no hem sentiría bé dient que estic participant en un moviment de solidaritat és una paraula

I

que costa vull dir que , té masses connotacions institucionals... pensó que está una mica

>

devaluat el concepte , sigui , i evidentment et poses analitzar i fas un discurs crític de la

]

solidaritat .. estem tots d'acord... i tots i totes som solidaris i precisament aixó, que tothom es

|

diu que és solidari ja és un concepte que no m'agrada, és un concepte fácil i fins i tot

I

;

,

I

conformista, no peí concepte en si sino per I' ús que se'n fa , aixó está ciar... a mes pensó que
centrar-se només en un valor i la solidaritat s'hi presta molt, es molt contraproduent, es tracta de
:

molts valors, és el que déiem que es tot molt complica! i tot está interrelacions ¡ que la
solidaritat per si sola no és res, depén de com pot ser una cosa o un altre, son moltes

¡

connotacions algunes depenen de Pus que s'ha fet altres, son molts valors diferents que fan que

i

aixó jo no ho reconeix..." (MHS polític)

'
I

i

La solidaritat que es promou des de les Obres i Fundacions socials de grans empreses -sigui
en|forma de donatiu, mecenatge o de programes d'intervenció propis- es fortament criticada
des d'aquest discurs. Es una solidaritat que es considera maquilla contradiccions, interessos
i hipocresies.

¡
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"- El que no pot ser és que la Fundació Respsol organitzi un seminari sobre pobles indígenes
quan está fent el que está fent ais Maputxes de Xile, (...)A mi m'agradaria que la Repsol, pensó
que és una qüestió de dignitat, treure-li els colors i dir- lis: sou uns mentiders (MHS polític)
- S'hauria de comencar per denunciar els esclaus que teñen paquistanís repartint Pampolles de

¡

butano, q els teñen sense sou ¡ poden tancar la fimdació Repsol" (MHS técnic)"

,

En definitiva, des del discurs de la no coHaboració, es percep com una ingerencia que

j

Governs i empreses no deixin de parlar de solidaritat. Consideren que els objectius d'aquest
ingerencia son els de "mercantilitzar" la solidaritat, "manipular a la gent" i així "aconseguir

'
i

tranquil-litzar consciéncies". La paradoxa major percebuda en les noves significacions és

!

fer la lógica de la solidaritat compatible amb la lógica del lucre.
;

i

¡

5.6.4. Models i relacions mercat-estat

I

:

I

;
Tot i que com desenvoluparem en les conclusions, hi pot haver diferents línies
!

i
¡
i

d'interpretació de la realitat des d'un mateix MHS, en els discurs del MHS técnic respecte
l'eix d'análisi de relacions amb estat i mercat cal distingir entre el discurs de responsables o
dirigents de les organitzacions deis de la base (voluntaris, treballadors).
1

,
I
(
I
I

j
Mentre els primers emfatitzen les oportunitats de l'alianca entre els tres sectors, els segons
posen l'émfasi en els perills o amenaces d'aquesta alianca.
!

\
¡
I
I

Aquesta darrera línia argumental, que hem qualificat com a discurs de no coHaboració, no
esimanifesta de forma gaire diferent entre el sector de base del model técnic que en el marc
cH Tiodel polític. La diferencia és que entre els actors del model polític el discurs es

'

concentra clarament en la no col-laboració, mentre en Panterior existeix una forta

i

polarització a aquest tema.

(

i
i

Val a dir que des del model técnic que está per la collaboració no es defensa l'alianca amb

¡

estat i mercat de forma apassionada, sobretot amb aquest darrer les argumentacions son de

,

caire utilitarista: "si se n'ha de beneficiar un altre millor fer-ho jo", "millor que ens ho
quedem nosaltres que no els accionistes de Pempresa", etc
'-
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"- A veure, quan tu cada vegada q tu compres amb una tarjeta guanyes uns punts i de pas envíes
unes patates noseon, tu creus q aixó és solidaritat? (mhs polític)
- Nooo, pero no fa mal (...)• El 0'7 de Fortuna no ens ha perjudicat... (mhs técnic)"

"(Teñir una "tarjeta de crédit solidaria) forma part de la solidaritat, pero no és tot, aixó forma
part de la solidaritat ciar, está incluida, pero no és tot, hi ha mes coses apart d'aixó, pero bueno,
no és una cosa negativa..." (MHS técnic)
i

Des d'aquest discurs no es problematitza dones la intervenció d'actors de l'Estat i el Mercat
en.el món de la solidaritat, ja que es pot fer una lectura en positiu d'aquest fet: la solidaritat
de|s govems permet donar un bon ús ais imposts que paga la ciutadania, així com que les
empreses reverteixin en la societat part deis seus beneficis. Mentre, el discurs de la no
col-laboració (vingui del MHS técnic o del polític) sol argumentar la incompatibilitat de la
lógica de la solidaritat amb la del mercat per a decidir no establir cap mena d'alianca.

Des del model técnic es mes freqüent trobar dones a organitzacions i persones que al
i

sostenir aquest discurs entren en espais de negociació o de caire consultiu amb
I'administrado pública.

En quan al model voluntarista el posicionament no és gaire explícit vers qualsevol deis dos
discursos identifícats, tot i que podríem dir que la tendencia mes generatitzada és la de
declinar-se cap el discurs de la col-laboració i que en cap moment es planteja la
confrontado. Pero a diferencia deis partidaris de la col-laboració del model técnic, si entre
aqüests existeixen raons fonamentades i reflexionades per a tal alianca (i fins i tot propostes
concretes que es materialitzen en programes com el "Guanyem-hi tots" de la FCVS o el
"Empreses solidáries" del AIV), entre els actors del MHS voluntarista, tot i l'adscripció
geheralitzada al discurs de col-laboració, no existeix un grau de reflexió tant profund al
respecte.

El nostre qüestionari aporta algunes dades orientatives vers el tema de les aliances. Al
demanar ais actors que manifestessin el seu grau d'acord o desacord amb un seguit
:
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d'áfirmacions sobre el paper que haurien de teñir tant el mercat com FEstat, dins el
moviment de solidaritat, els resultáis semblen apuntar a que, com déiem, és des de les
cr¿".nitzacions que hem englobat sota el paraigües de model polític des d'on major recel es
té a aquesta coMaboració, -en especial peí qué respecte al reconeixement moral de
Factivitat-. Per contra, tot i la matisació feta anteriorment en quan al model técnic semblen
majoritáries les opinions a favor d'aquesta col-laboració.

A firma ció

D'acord (%)
Técnic

Esíic d'acord amb que s'atorguin premis ais
voluntaris, que es celebri el dia del voluntariat
i al tres tipus d'homenatges.
Les organitzacions de solidaritat han de
tréballar junt amb el govern i les empreses per
fer, front a la pobresa, 1' exclusió, i la
injusticia.
Les empreses haurien de destinar una part deis
seits beneficis a projectes de solidaritat com
fan elfons solidan Fortuna, o la Pepsi.

Volunta rista Polftic

64.5

65.2

6.7

80.6

73.9

23.3

80.5

43.5

26.7

Qüan la pregunta es feia a la inversa, és a dir, no parlant de premis o foment sino de
i

inhibicio o repressió vers el moviment de solidaritat per part d'esferes alienes a la societat
civil (mitjans de comunicado, Estat,...), també es reflecteix clarament la posició per
mudéis.

Afirmado

D'acord (%)
Voluntaris Polític
Técnic
ta
A les organitzacions solidarles mes critiques no 45.2
69.6
93.3
se les lloa sino que se les reprimeix
i

En' quan a l'opinió sobre una gran alianca entre tots els actors de qualsevol de les esferes
amb objectius socials, la posició de no col-laboració torna a estar mes marcada entre el
mnHel polític.

A firma ció

D'acord (%)
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Técnic

Voluntan

Polític

73.9

23.3

sta
Les organitzacions de solidaritat han de treballar junt

80.6

amb el govern i les empreses per fer front a la pobresa,
1' ¿xclusió, i la injusticia.

En general, en els discursos de tots els models es veu com la configuració oficial d'un
subjecte solidan no s'ha realitzat sense resisténcies des de la societat civil. Les
construccions up-down, fetes des de dalt no sempre quallen49.

Aikí, la configuració del voluntariat oficial, sobretot arrel de la seva jurisdicció ha sigut
pefcebuda per membres i estudiosos del tercer sector com una ingerencia, una "perversió
per al sentit moral i polític del voluntariat"50 o una "forma de manllevar-li dimensió
crítica"51. Pero sobretot hem percebut l'existéncia d'aquestes resisténcies des deis actors del
móviment, siguí quin sigui el model hipotetitzat.

Respecte la institucionalització del voluntariat, volem destacar finalment que des del
discurs del model voluntarista es pot interpretar certa incomoditat i manca d'identificació
a:.:1- aquell món del voluntariat que es promou, recompensa i es lloa. Des del seu discurs es
reivindica una solidaritat discreta i humil. Al sector d'edat mes avancada els hi sobta que
portin molts anys treballant pels altres i que des de faci relativament pocs anys se'ls
i

qualifiqui com a voluntaris o se'ls pretengui fomentar. Troben excessivament simplificador
que la seva tasca pugui quedar enmarcada en un concepte que simplement vol dir fer
quelcom sense coacció.
I
:

"El q u e passa é s q u e no podem per exemple dir : "es q u e fa unes coses fantástiques"..., no,

,

perqué d e vegades una cosa molt petita, molt petita a aquella persona la fa felic, una petita cosa.

49

Áixí succeí per exemple a m b el servei civil, figura a m b la que e s pretenia que la fi d e la P r e s t a d o Social
Substitutória fos el menys traumática possible per les organitzacions que haven creat una dependencia vers
aquest recurs huma. Pero el sector crític de la societat civil catalana no acceptá la proposta i va interrompre el
projecte d e Llei realitzat al respecte.
50
Madrid (1999)
"• i\avas i Fouce
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I llavors jo pensó que totes aquelles petites coses que poden fer a la vida ho hem de tancar amb
un nom" (MHS voluntarista)
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5.7. La representado i concepció de la soHdaritat
Des d'aquest darrer eix analític pretenem identificar les diferents construccions i
representacions que es fan de l'objecte del moviment, la solidaritat, des deis discursos deis
actors. Previa a l'exposició de discursos cal fer una breu referencia al concepte de
solidaritat i la seva evolució histórica per com a condicions de possibilitat deis discursos
que en el moviment ens hem trobat.

L'arrel etimológica del terme solidaritat la trobem en Padjectiu llatí solidus, que implica
alió compacte, lo massís i consistent. En el dret jurídic aquest terme descrivia un tipus
d'~u!igacions. L'expressió jurídica llatina, in solidum, designa una relació d'obligació
comunitaria en la que la totalitat del deute pot ser demanat per cada un deis acreedors a
qualsevol deis deutors, resultant que tots els deutors son responsables del deute en la seva
totalitat. Solidaritat implica dones unió i vinculació entre les persones i una responsabilitat
recíproca i personalitzada respecte de cada un i de tots en conjunt. Des d'aquesta
perspectiva, cada un és responsable de tothom i tothom ho és de cada un; cada un lluita les
causes de Paltre com si fossin la causa propia (Amengual, 1993). La concepció originaria
de solidaritat fa referencia a drets i deures, una virtut materialitzada en comportaments
cooperatius entre iguals i orientada al benestar general. (Madrid, 2001)
i

Lai solidaritat, sota el nom de fraternitat, fou introduTda com un deis ideáis de 1789, tot ¡ que
en'el curs de la historia s'ha desenvolupat com la germana pobra de la triada.
¡

L.L primeres reflexions que es coneixen sobre solidaritat no sorgeixen fins al s. XIX, amb
el 'pensament socialista francés i en un context de problemática social obrera davant el
procés d'industrialització. Un deis autors que generen aqüestes primeres reflexions és Pierre
Leroux (1797-1871), qui considera la solidaritat com a superadora de divisions de caire
nacional, familiar, o de propietat i com a reestablidora de la unió entre el genere huma.
(Amengual, 1993)
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Des de les corrents polítiques i ideológiques, que es difonen a partir d'aquella época, com
Panarquisme, el socialisme o el comunisme, per citar-ne alguns, es concep la solidaritat
com a equivalent ajusticia i igualtat, en un sentit molt similar a l'originari.

De fet, es pot argumentar que tota forma d'organització grupal (Estat, familia, sindicáis)
contempla en certa mesura relacions de solidaritat, mes fortes o mes febles, com a forma de
cohesió del grup. Així, en les societats contemporánies capitalistes, podem considerar a
P anomenat Estat del Benestar com un mecanisme de solidaritat de caire institucional que,
tot i que no ha corregit les desigualtats socials, implica redistribució i garanties socials en
forma de drets de ciutadania. Ser ciutadá implica el dret i el deure a la solidaritat amb la
ciutadania. En el moment actual pero, per diferents motius, els Estats del Benestar viuen
una clara involució en quan a aquesta garantía de protecció per ais ciutadans i ciutadanes.

En la societat actual es pot associar solidaritat a diferents practiques o conductes que no
teñen perqué fer referencia a cap estructura material o simbólica, com per exemple, la
beneficencia o els donatius, assistir de forma arbitraria a qui ho necessita, fer voluntariat,
etc. L'émfasi que es posa darrerament a la solidaritat com a "dádiva", com a "fer-se soci"
d'una organització de solidaritat, com invertir en fons solidaris o teñir una tarjeta de crédit
qualiflcada com a solidaria fa que puguem parlar de certa mercantilització de la
solidaritat, és a dir, la relació solidaria mediatitzada per diners.

Parallelament, manllevar estructuralitat i garanties a la significado de la solidaritat fa que
puguem parlar d'una tendencia a una solidaritat mes feble de la que representava Yin
solidum. Arrel d'aquesta tendencia es pot associar solidaritat a practiques que requereixen
tant poc esforc com fer un "clic" a una página web, comprar un determinat producte o
marcar una casella en la declaració de la renda. D'aquí que Lipovetsky (1993) ens parli de
l'ética indolora (adaptada per nosaltres com a solidaritat indolora), com aquella propia de
I1 época del postdeure en la que estem immersors. Es a dir, una época caracteritzada per la
preeminencia d'una cultura individualista que glorifica PEgo, pero que paradoxalment logra
convertir en estrella virtuts com la solidaritat.
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En definitiva d'aquesta breu revisió semántica i temporal es veu com amb el temps la
<
paraula solidaritat ha anat contemplant de cada cop mes accepcions, de manera que mes

'
I

que modificar el seu significat, creiem que a les connotacions origináis de solidesa i

'

garantía, se li annexen altres significáis (mercanitlitzats i indolors), els quals peí filtre

|
i

mediátic solen ser els mes estesos i populars entre un ampie sector de la població.
i

Vegem ara com es representa la solidaritat des del moviment. Els discursos trobats son tres:

.

el de la dimensió comunitaria, el de la dimensió política i el postmodern.

;

5.7. /. Solidaritat postmodema
i

Des d'un sector de la sociología actual es considera que el projecte de la Modemitat ha

'

fracassat i que estem ¡mmersos en l'época de la Postmodemitat, la qual es caracterita per la

i

crisi de la cultura contemporánia en la que el fragment i la flexibílitat s'apropien de la
persona52. Es parla del desanclatge o desarrelament que pateix l'individu, de la saturació

'

d'informació, de que l'home antena guanya a l'home arrel, etc. (Aranguren, 1998). Es parla

(

del nou subjecte postmodem com a persona superficial i que careix per tant de profunditat,
pefdut en la intensitat i buidor del moment sense substancia ni significat. Es un subjecte en

I

el ¡que el locus d'identitat gira a través de l'oci i de l'instant. Cal entendre aquesta nova
subjectivitat com el resultat lógic d'una nova forma d'organitzar la societat, així com deis

I

nous valors i significáis que la protagonitzen. El desarrelament s'entén dones en societats

|

en les que el treball, consum, cultura i esbarjo es poden i solen exercir lluny de Pentorn on
viyim, o millor dit, residim. I la superficialitat es comprensible en un context cultural que es

'

caracteritza per la falta de referents polític, étics i religiosos o per la manca d'alternatives

'

idéológiques que gaudeixin de prou centralitat.
I
En aquest marc trobem un repertori discursiu de la solidaritat adaptat a aquesta nova
,

f
i

reálitat, una solidaritat postmodema la qual no té perqué estar localitzada en un lloc concret
52

No volem entrar en el debat existent en les ciéncies socials sobre la postmodemitat vers si es pot parlar
d'aquesta com a época o si mes bé estem encara en la modemitat o, com diuen d'altres, en la post-
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I

o que pot estar desfalcada. És possible dones ajudar a persones desconegudes o a persones
allunyades del context territorial de l'agent. Aquest discurs i practiques es donen en
l'actualitat del moviment fins al punt que podem exercir la nostra solidaritat, com a
perones-antena, a través únicament de les noves tecnologies53. De la mateíxa manera que
es desfan els vineles territorials s'enfebleixen els vineles amb les persones receptores de
solidaritat. Aquest enfebliment i distanciament de l'agent de solidaritat amb el solidaritzat
es sistematitzat, promogut i teoritzat des d'un sector del moviment. És el qualificat per
Béjar (2001) com "imperatiu del distanciament".

El discurs de la solidaritat postmodema adoleix de dimensió política, de manera que sembla
assumir i acceptar la tesi de la "fi de la historia" de Francis Fukuyama. Les flnalitats de
Porganització i deis actors individuáis es fonen dones amb els resultáis a curt termini. La
solidaritat de lo concret, deis resultáis mesurables, s'adapta a la flexibilitat dominant en
tants ámbits actualment (relacions de parella, residencia, treball, etc). La solidaritat de
l'individu flexible i contemporani es pot deslligar del compromís i defugir deis grans ideáis,
-i ño per una qüestió semántica-. En el cas de la cita següent, l'actor en qüestió defuig d'una
Er'-'^aritat orientada a l'utopia.

"A mi me sembla que hi ha un gran canvi respecte ais 70. Ais anys 70 la gent estava unida per
un ideal, que a mes era un horitzó, jo recordó un d'aquests Ilibres "el horizonte radiante", una
cosa que t'hi vas aproximant i es va allunyant. A mi me sembla que ara la gent no esta tant
motivada per rhoritzó, com a cosa estratégica, sino per lo concret, el qual no vol dir que no en
tengui d'horitzó, llavors per aixó teñen éxit les convocatóries clares concretes i el compromís
que exigeixen d'una persona es limita al que un pot donar d'una manera mes flexible i molt
centrat en el que s'esta plantejant, siguí el deute extern, una cita concreta, una persona amb
disminució, un pobre, un que esta a la presó. Aixó en un moment atreu mes que un programa"
(MHS técnic)

postmodernitat. La qüestió és que aquest ens resulta un concepte interessant per a definir una práctica i
discursos determináis de solidaritat.
53
Es el cas del voluntaria! "on-line", que permet a les persones participar en organitzacions, normalment en
tasques administrad ves i de gestió, sense desplanarse de casa seva grades a les possibílitats ofendes per
intemet
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La solidaritat postmodema es fon també amb l'oci. L'activitat solidaria és una manera de
passar el temps lliure, viure experiéncies, conéíxer altres realitats, poder viatjar i, fins i tot,
de buscar Pautorrealització davant tanta superfícialitat i fragmentació com ens rodeja.

5.7.2. Solidaritat amb dimensió comunitaria

Una segona retórica i plantejament de la solidaritat amb la que ens hem trobat es
caracteritzaria peí compromís i, a diferencia de l'anterior, per una marcada dimensió
comunitaria -en quan a la localització i arrelament de la solidaritat-. Des del discurs de
solidaritat amb dimensió comunitaria s'evidencia cert rebuig davant la despersonalització
de les societats actuáis, els valors i el model de vida dominants. No deixa de ser aquest un
rebuig a la que definíem com a societat postmoderna, una societat composta per uns
¡ndividus atomitzats, sobre informáis i fragmentats, amb una identitat basada sobretot en el

i

consum i amb falta de referents polític, étics i religiosos.

i

I
Í

"Es que ens han fet creure de que el món és aixó: cotxes, dones ben vestides, noies q no has víst

j

mai i no les veurás en la teva vida, noies tan bufones d'aquestes q surten a tot arreu, els nois q es

I

veu q no treballen perqué cotxes aquí cotxes allá..." MHS voluntarista
-

I

Dw d'aquest sector es reviu la solidaritat tradicional, la del bon ve'ínatge, la que es

x

desenvolupa en el propi entorn comunitari. La solidaritat comunitaria rebutja el boom de la

I

solidaritat actual desenvolupada en el marc de societats descohesionades. Des d'aquest

¡

discurs adoleix de coherencia que puguem oferir la nostra solidaritat a través d'una

'

i

organització a persones que viuen a l'altra punta de la ciutat, o del planeta, mentre podem ni
conéixer al nostre veí.
i

El mes fácil i ampie accés ais coneixements que es generen arreu del món, pot suposar

i

i

prendre consciéncia sobre mes situacions amb les que solidaritzar-nos. Pero des del discurs

'
i

comunitarista, aquell emés per les persones-arrel, se'ns adverteix vers una societat de la
informació que ens pot fer mes rics, pero també difuminar els nostres esforcos i fer-nos així

i

mes pobres.

I

j
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i

"No hem de perdre Porientación cal estar sempre atent al que passa al teu entorn, és la manera
de fer el món gran.no petit, gran!" MHS voluntarista

En les comunitats tradicionals a les que s'evoca des d'aquest discurs, la solidaritat era una
altra cosa, no calía la gran parafernália o espectacle de la solidaritat al que assistim, era
quelcom mes proper i silencios, a la vegada que constant i present.

"- Escolteu, tota la vida abans de parlar de voluntaris, la gent com que érem pobres, s'ajudaven

|

els uns altres, els pagesos, si un eslava malalt li anaven a segar el camp, si hi havia una dona

¡

malalta les altres dones li rentaven la roba, pero aixó ni parlar-ne de voluntariat ni res, era una

'

cosa solidaria sense tantes paraules

,

- Tu estas parlant de fa molts anys

I

- Si, pero son les mateixes persones. Si nosaltres perdem de vista de que és la persona que es

I

deteriora ens deteriorem tots, un ríe d'aquets tant rics, tant ríes, també esta deteriorat, aquest

.

home no té res per donar, no té res d'ell mateix, només té diners, vull dir. és igual, se li poden

t

corear a lo millor" (MHS voluntarista)
I

Des d'aquest discurs, la solidaritat és indisociable del nostre ser i el nostre viure. Impregna
la nostra forma de ser, de relacionar-nos amb els altres i amb nosaltres mateixos. Per tant, la

j

solidaritat no pot ser una activitat puntual o una etiqueta mes a afegir a les nostres identitats
complexes, ha de ser mes bé una actitud vital i implicar així compromís. Per tant es busca la

i

coherencia entre l'activitat associativa i la vida quotidiana.

i

;

i
i

"La solidaritat és viure d'acord a com hem de viure com a persones (...) s'ha de ser solidari des

I

de que obrim els ulls al matí fíns que els tanquem al vespre". (MHS voluntarista)
I
l

"Solidaritat es comprometed, ser solidari és comprometre't , bueno, allá on estas, des de la

I

creenca que vulguis i des de les teves idees a millorar , en el que puguis, sense voler fer grans

í

canvis perqué potser no ho podrás fer.. pero comprometre't" (MHS voluntarista)

,

i
"Una persona solidaria es la que da más importancia, al menos en un momento dado a , no tiene

'

que ser siempre a la necesidad de otro que a la suya propia, eso podría ser... podría decir por
donde va la solidaridad no es eso la solidaridad, la solidaridad... es...alguien ha dicho que es la
1

fraternidad de los pueblos es una manera de decir, tu me importas, de una manera que te puedan
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entender, y la única manera que la gente entiende que te interesas Por lo que les pasa, que no
estas de acuerdo con lo que les pasa y que tu quieres que la gente mejore sus condiciones de
vida es, ejercer esa solidaridad, esa es la manera, yo eso entiendo por solidaridad ..." (MHS
técnic)

Finalment, ben al contrari del discurs postmodern, es busca el vincle i la proximitat amb la
persona a la que s'ajuda, tant en criteris territorials, d'aquí la dimensió comunitaria, com
afectius o personáis.
"Jo al veure Pexclusió, al prendre el contacte amb ells s'estableix un lligam molt fort (...)
Realitats que abans eren molt llunyanes s'apropen, i t'apropes a ells" MHS voluntarista

5.7.3. Solidaritat amb dimensió política

Aquest discurs emfatitza una soiidaritat amb una clara vocació transformadora i política. Si
Fanterior trencava amb el desarrelament i desanclatge de la solidaritat postmoderna, aquest
ho fa sobretot amb la manca de referents ideológics i la solidaritat de curt termini d'aquell
discurs.

Es. un discurs dones que concep la solidaritat de forma política en en el sentit que pretén
incidir en un problema i en les seves causes, les quals ha diagnosticat i reflexionat
préviament. Per aquest motiu es defuig de concepcions de solidaritat que adoleixin
d'aquesta dimensió.

"Abans de canviar de tema vull afegir que estic molt d'acord amb alio de la dimensió política,
en el sentit que una ONG que no tingui dimensió política no només no m'interessa sino que la
combatre amb visceralitat fíns i tot. I a mes, que canta. Ja sigui perqué hi ha altres interessos al
darrera o perqué simplement no es vol, o precisament respon a aquella comodítat que arriba a
;

extrems tais que una persona pensa que pagant una quota ja está tot fet no?... no pensó que una
ONG que no té una dimensió política está fomentant precisament aixó que és, pues els valors
pitjors, i si diem que s'han de canviar els valors , resulta que algunes ONG els están consolidant

•

mes que ningú..." (MHS polític)
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Representado de solidaritat i models

En primer lloc, a banda deis discursos identificáis volem destacar com des de cap deis
discursos emesos per membres del moviment de solidaritat es magnifica o idealitza la
solidaritat mercantilitzada - com una de les accepcions del concepte. Mes bé, des de models
C^.M el técnic i el voluntarista existeix menys crítica vers aqüestes concepcions o practiques
de solidaritat

Afirmado

D'acord (%)
Técnic

Volunta

Polític

rista
Es- una persona solidaria aquella que té una

51,6

39.1

0

48.4

34.8

13.3

targeta de crédit solidaria 4 en un banc
Es' una persona solidaria aquella que va a un
concert en benefwi de les victimes d 'una
catástrofe

Com veiem des del model polític la posició és mes restringida o concisa vers el que hauria
de: significar la solidaritat. Des d'aquest model, a la vegada, es lamenten de l'absorció i
buidatge de sígnificat de la paraula solidaritat, de manera que senten haver perdut el debat
conceptual i la identifícació amb aquest minva.
"no donaría voltes a una paraula q s'ha buidat tant, tot és diversitat, multicultural i itat, solidaritat,
igualtat..." (MHS polític)

"jo no hem sentiría bé dient que estic participant en un moviment de solidaritat és una paraula
que costa vull dir que, té masses connotacions institucionals... pensó que está una mica devaluat
el concepte , sigui , i evidentment et poses analitzar i fas un discurs crític de la solidaritat ..

4

Definíem a l'enquesta "tarjeta de crédit solidaria" com "tipus de tarjeta que al ser utilitzada per fer compres,
el banc o la caixa que l'expedeix destina una part proporcional deis seus beneficis a projectes d'ajuda a
persones necessitades, sense cap cost peí propietari"

:

142

estem tots d'acord... i tots i totes som solidaris i precisament aixó, que tothom es diu que és
solidari ja és un concepte que no m'agrada, és un conceptefiücili fins i tot conformista, no peí
concepte en si sino per 1' ús que se'n fa , aixó está ciar... a mes pensó que centrar-se només en
un valor i la solidaritat s'hi presta molt, es molt contraproduent, es tracta de molts valors, és el
que déiem que és tot molt complicat i tot está interrelacions i que la solidaritat per si sola no és
res, depén de com pot ser una cosa o un altre, son moltes connotacions algunes depenen de l'ús
que s'ha fet altres, son molts valors diferents que fan que aixó jo no ho reconeixi..." (MHS
polític)

En quan ais models i repertoris trobats, des del MHS técnic és des del que en major mesura
s'emet el discurs postmodern de solidaritat Des d'aquest model - sobretot des deis
responsables de les organitzacions- es reitera que la solidaritat pot respondre a una activitat
concreta i puntual, a dedicar unes hores a la setmana a un projecte concret. Sovint les
activitats del model técnic es realitzen lluny de 1'entorn comunitari deis agents o abarquen
mares territorials ampies. La solidaritat es fragmenta en ámbits i projectes davant
l'oferiment d'aquesta per algunes organitzacions, prácticament, a la carta.

Si.mentre des d'altres discursos s'el-licita el compromís implícit en la solidaritat cap a
1'altre (sigui amb persones o pobles) des del model técnic es parla sobretot de distanciament
amb l'usuari, de buscar un equilibri en la relació amb aquest, de que "els seus problemes no
han de ser els teus", amb una filosofía propia d'un manual d'intervenció social.

Així i tot, des d'un sector del MHS técnic, tot i que no sigui el majoritari, també es busca la
dimensió comunitaria i política en la seva praxis solidaria.

Des del model voluntarista, en canvi, es ressalta el discurs amb dimensió comunitaria,
arrelada i compromesa, mes que en cap altre model. Recordem que en aquest model ens hi
hem trobat un perfil de persona religiosa i d'edat avancada que sol fer un treball molt
local itzat en el seu barri o al voltant de la seva parroquia. Es pot comprovar en els annexes
com l'ámbit d'actuació de les organitzacions que hem enquadrat en aquest model son les
mes locáis de totes.
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Des del voluntarista també trobem certa adscripció al discurs polític, a una solidaritat des de
la que es reivindiquen uns ideáis, sigui per a trencar amb relacions personáis excessívament
mercanitlitzades o burocratitzades, o en uns valors macro com poden ser el de la igualtat i
el de la justicia, normalment des d'uns perspectiva religiosa. Així dones, el potencial polític
i transformatiu de la solidaritat voluntarista podrá dependre de la interpretado que es faci
de l'Evangeli, de la moral cristiana o deis valors desenvolupats en el marc d'aquesta
doctrina. D'aquesta manera, la Caritat, valor cristiá per antonomasia, es pot entendre com
un valor profund: "estimar al pro'isme com a un mateix"

o mes superficial i indolor:

"llimosna o auxili que es presta ais necessitats" . Un altra deis valors cristians, la
compassió, es pot definir de manera forta "la participado en la desgracia aliena'1'' o mes
bé feble: "sentiment de llastima i tendresa cap a la desgracia o malpatitper alguns" .

Solidari me sembla que és estar sempre a prop de la persona que esta tractada injustament, per
.

exemple, pero si una vegada tu veus que alió és una falta de justicia, fer valer el que és just,
teñir els ulls ben oberts de que la persona en aquel! moment está sola o aquell país esta sol,
llavors mirar que és el Bé per aquest país... (MHS voluntarista)

A .tall d'exemple i per tal d'il-lustrar la caritat feble, hem treballat amb un organització
dedicada al reciclatge i distribució d'aliments que fonamenta ideológicament la seva tasca
en^ el que en la Biblia qualifica com a "dret a espilogar". Aquest dret consisteix en "no
segar fins el límit extrem del teu camp ni recollir les espigues caigudes... les deixarás per al
pobre i l'estranger, per ais orfesper a les vídues..."58

La compassió i la caritat enteses com a llimosna, llastima i dret a espilogar (o a menjar de
!?". sobres), no contindran gran potencial transformatiu o dimensió política com tampoc
responen a una concepció sólida de solidaritat.

55

Le 10: 27-28
Enciclopedia Larousse.
57
Enciclopedia Larousse.
58
Lv 19,9-10:23,22; Dt 24, 19-21
56
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No pretenem acabar amb la pobresa ja que aquesta és inevitable, sino amb la fam (...) el nostre
lema es basa en una cita de la Madre Teresa de Calcuta que deia "El que m'escandalítza no és
que hi hagi rics i pobres, sino el malbaratament" (MHS voluntarista)

En canvi, des de la compassió i la caritat enteses com a participado en la desgracia aliena,
com a "amor fraternal", com a que "tots som germans" des del voluntarisme s'está desafiant
a escala microsocial a l'individualisme i la despersonalització de les societats actuáis.

Des del MHS polític els discurs predominant és el de la dimensió política. Des d'aquest
model la solidaritat o és política o no és. Es a la vegada el model des del que hi ha mes
consciéncia d'aquesta politització, ja que com ha quedat ciar en altres apartats, que no hi
hagi consciéncia política no implica que la práctica o discursos no ho puguin ser.

En el qüestionari queda clarament reflectida aquesta idea de conscienciacio política.

Afirma ció

D'acord (%)
Técnic

Es una persona solidaría aquella que demanda l'abolició

Voluntarista

Polític

76.7

47.8

90.3

76.7

39.1

90.3

delideute extern deis paísos mes pobres
Es necessari fer política per treballar per una societat mes
solidaria

Pero en el model polític també hi hem trobat els altres dos repertoris identificats: el
postmodem i el comúnitarista. El primer deis repertoris está present en aquest model en
quan a la idea de deslocalització i desanclatge o també peí fet de que des d'algun sector el
discurs no es tant ideologitzat com sembla a priori. Sociológicament, cal teñir en compte
l'edat predominant deis individus d'aquest model amb els que hem treballat. La seva
jrvT.tut fa que molts s'hagin socialitzat en societats urbanes descohesionades o que es parli
d'ells com la generació X de Coupland.

Pero també, almenys de forma retórica, entre ells i elles existeix la consciéncia de que cal
recuperar els vineles que el capitalisme ha enfeblit. Per aixó es pot considerar que el discurs
1
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de-. caire comunitarista impregna també aquest model, per un important sector del qual alió
personal és o ha de ser també polític.

La lluita (macro) la pots integrar a la teva vida, tu pots fer d'una lluita o reivindicado un estil
concret. ... Tu no pots reivindicar el deute extern i no qüestionar-te on poses els teus diners, no
qüestionar-te qué es fa amb aquests diners, no qüest¡onar-te on compres o passar a ... a veure
',

qué estic fent jo? on tinc els meus diners? Aquí no.... Primer coneixes el problema ...(MHS
polític)

Venim dient com des del model polític es planteja la necessitat d'una solidaritat centrada en
un.procés abans que en resultáis o activitats concretes. Pero també existeix consciéncia de
que l'activisme actual pugui banalitzar-se en una moda o en una postura purament estética.
Com a contrapunt es planteja que participar en Uuites de caire polític o macro no és
condició suficient per deconstruir determinats esquemes.

"pots fer una reivindicado política sense que aixó suposi cap canvi en la teva vida" MHS polític

En definitiva, des de cap deis models hi ha una adscripció a la solidaritat mercantÜitzada o
indolora tot i les posicions mes properes sobretot des del repertori que hem qualificat de
postmodern. Per altra banda, des del discurs deis models polític i voluntarista es reivindica
enimajor mesura una solidaritat estructural al reiterar els discursos, sobretot respectivament,
polític i comunitarista. Des d'aquests repertoris, els dos amb fortes connotacions
ideológiques, es recupera el discurs deis deures, en una societat del postdeure.
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6. Conclusions
i

Dividiríem les conclusions del treball de camp i el corresponent a Panálisi de discursos en

,

tres blocs. Un primer que fará referencia a la concepció de models, la seva validesa i

I

pretensions teóriques les quals hem anat perfilant durant l'análisi. El segon pretén ser un

|

compendi sobre el que hem dit en els diferents eixos d'análisi o una definicio deis models
resultants deis que podem parlar. Així, si fins aquest moment hem analitzat els diferent
discursos i practiques que podem trobar dins de la heterogene'ítat del moviment de

,

solidaritat, en aquest apartat reformulem els models teórics que havíem proposat en la

'

hipótesis de Pestudi.

i

6.1. Els models com a constructe

'

Ab,ans de comencar, volem recordar dos aspectes. En primer lloc, recordar que s'havia

j

convidat a contemplar el conjunt de formes d'exercir la solidaritat sistematitzades en tres
models ais que havíem anomenat com voluntarista, técnic, i polític. Els criteris emprats per
separar els models eren l'activitat (intervenció, acció social o acció política). En segon lloc,
recordar que havíem aplicat aquests criteris de divisió ais actors col-lectius (organitzacions

I

de' solidaritat, ja siguin ONG's, grups informáis...) per tal de seleccionar la mostra
i

d'entitats a analitzar.

<

1. Des del principi hem defínit els models com a constructes teórics que no teñen perqué

,

donar-se en estat pur en la realitat. Son dones construccions ideáis i les diferents

•

organitzacions i persones que integren el moviment podran estar mes o menys a prop de

i

cada model, compartir algunes característiques i diferenciar-se en unes altres. És mes,
podem considerar els models com a grups d'afinitat o agrupacions de nóduls en el marc de

I

la gran xarxa que és el moviment de solidaritat. Aqüestes agrupacions poden ser mes

,

compactes o difuses en funció del tema sobre el que es posicionen. Al analitzar diferents

'

temes que envolten el moviment de solidaritat hem pogut veure com, per exemple, les
practiques organitzatives o els mares de significat permeten articular comunitats d'actors de
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j

manera mes compacta que quan es fa al parlar de motivacions, és a dir, que certs indicadors
serien mes discriminants de cada model, mentre que d'altres no oferirien una diferencia tan
clara.

Volem recalcar que la nostra hipótesi es corrobora només si pariem de models ideáis J a que
com hem vist per la complexitat del moviment de solidaritat i per la quantitat de discursos
que en ells s'hi teixeixen aquests no es donen en la realitat. Per aquest motiu, a diferencia
dcí que hipotetitzavem, que una mateixa persona pot estar mes propera o llunyana d'un
model en un mateix plánol, feta la recerca ens resulta que cada model ideal compte amb
dimensió propia. Es a dir, una mateixa persona pot estar mes propera o llunyana de cada un
deis diferents models.
i

No cal oblidar pero, que si considerem útil parlar de models és precisament per la seva
utilitat metodológica respecte ais intents d'abordar un análisi del moviment de solidaritat.
Pretenem haver demostrat, per tant, que el moviment de solidaritat no pot ser tractat de
manera homogénia -existeixen practiques i discursos prou diferenciats com per parlar
almenys de dinámiques díferents- i, en segon lloc, que cal analitza'l com una cosa mes
ampie, al contrari deis presents estudis i declaracions pol (tiques que centren la seva atenció
gairebé de forma exclusiva sobre les conegudes formes de "voluntariat" i "ONG".

'lampoc cal perdre de vista, com avancávem a la introducció d'aquest d'estudi, que la
principal utilitat de percebre el moviment com basat en aquests models, és posar de
mánifest les importants implicacions polítiques que se'n deriven, sobretot quan s'analitza
les relacions del moviment de solidaritat amb l'esfera estatal i mercantil, com farem en la
següent part.
i

i

2. Per altre banda, una altra de les constatacions del treball de camp és que parlar de models
de; solidaritat será mes pertinent al fer referencia a actors coHectius (les entitats), que a
actors individuáis (els participants). Així dones, pensem que el conjunt d'entitats
análitzades responen de manera mes o menys fidel a la imatge d'algun deis models
próposats. A mes, teñen uns discursos mes estables, reconeguts i coherents.
''
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Pero la sorpresa apareix en analitzar també, a la segona fase del nostre treball de camp, els
discursos que es donen a nivell de l'individu, és a dir del que hem anomenat com actor
individual. Ens suposávem que trobaríem una correspondencia suficient entre els discursos
de les entitats i els deis participants; pero encara que podem dir que aquesta
correspondencia existeix, creiem que és pertinent relativitzar-la o problematitzar-Ia. Podem
afirmar, en base a l'existéncia d'aquesta correlació, que una persona que participa en una
entitat comparteix en bona mesura els discursos d'aquesta. Intentarem a continuado
analitzar quins mecanismes socials porten a aquesta correspondencia.
i

Primerament podríem pensar en l'acció d'una mena de mecanisme de proximitat, peí qual
les persones que comparteixen uns discursos i unes cosmovisions properes tendirien a
agrupar-se en organitzacions amb uns discursos i unes cosmovisions també properes, i que
per tant, satisfan mes els seus interessos i expectatives. Aquesta forma d'explicació,
pressuposa una certa concepció estática deis discursos en les persones, de forma tal que una
part important de la cosmovisió i els discursos que hom té vindrien donada abans del
contacte amb altres discursos. Així, la persona triaría aquell ámbit que mes s'aproxima a la
seva "forma de pensar i de ser".

Pero una explicació que ens sembla mes adient en el nostre camp d'estudi, en base ais
resultáis observats, és la de que enlloc d'un mecanisme de proximitat, actúa mes avait, un
mecanisme d'adquisició. Aíxó implica que els discursos i les cosmovisions de l'individu no
Sf7°n estátiques sino dinámiques, és a dir, que canvien i evolucionen, i que es formen
constantment amb el contacte social. Podríem dir que hom es socialitza dins el seu entorn.
Així dones, la interiorització d'una part important deis mateixos no es donaría préviament
sino en el mateix contacte amb grups socials (en aquest cas per la interacció amb la resta de
participants i la mateixa entitat). Encara que la persona tingui un prejudicis de partida, la
seva integració en un grup Tacaba portant a adoptar part deis discursos del grup de
referencia, pero no de forma integral ni definitiva, sino que aquests es poden adaptar
coíUínuament amb les noves experiéncies i contactes. Evidentment pero, el resultat final
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será una combinado o retroalimentació entre els discursos de partida de l'indívidu i aquells
adquirits.

Peí dit fins ara també es pot concloure que les posicions de subjecte deis actors en el
moviment no es poden concebre com a unitats tancades, coherents i definides, sino mes bé
com a unitats precáries en continu procés de construcció i transformado producte de les
díferents articulacions en les que participa situades en contexts histories, socials i polítics
canviants (Laclau i Mouffe, 1985). Els actors individuáis, al ser mes volubles i heterogenis
son "potenciáis" portadors d'altres discursos i, en conseqüéncia, son també potenciáis
agents d'altres practiques.
Jo quan vaig comentar, vaig comencar de monitora en el Raval, i jo vaig comentar amb la idea
•

que anava ajudar quejo havia tingut moltes possibilitats de poder estudiar una carrera i tenia un
deure moral amb la societat per donar el meu, no sé qué... si , i vas allá i dius, ostres, aquí
darrera hi ha moltes mes coses , comences a mirar , diu ostres tal, aquesta gent está aquí per
alguna cosa, comences a remenar, et comences a implicar et vas ficant veus que hi ha un forat
molt bestia... no sé cree que és un procés, el voluntan pot ser un primer pas en un procés cap a

:

un compromís mes integral, pot ser un factor aíllat de la leva vida .. o pot passar a integrar-se en

;

la teva vida, i passar a prendre una opció de vida diferent... (MHS polític)

t

1

Uña de les implicacions en el fet que els models siguin menys estañes i per tant mes
difusos en quant ais individus que en quant a les organitzacions pot ser que, en alguns
casos, sigui mes proper el discurs d'un membre á'Intermon al d'un membre de la
Campanya Bcn '2001 contra el Banc Mundial, que a aquells discursos "oficiáis" emesos des
dedada una de les organitzacions. Una altra de les implicacions, que hem observat diverses
vegades en la nostra investigació, és que un mateix individu pot canviar d'organització i de
r.".j-¿l al Uarg de la seva vida participad va, i de fet sembla que es tracti d'un fet comú.
En definitiva, venim a dir que és mes adequat centrar la tipología de models de solidaritat
sobre els actors collectius que sobre els actors individuáis, al ser els primers mes estañes i
menys volubles que els darrers.
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Una cosa és la institució i una altra és la gent, una cosa son els representáis, els directius i una
altra cosa és la gent i aquí ja no entra si ets radical, anarco... "hem de fer aixó" i és un
aprenentatge superbo. En assemblees d'institucions es solucionen ben pocs problemes, quan
s'han de solucionar problemes ja no valen les etiquetes, ara qui crea aquests espais, jo pensó,
sense tirar-me el rollo, que des de l'adminitració poc. (MHS polític)

2. També és interessant constatar com la intensitat deis discursos és diferent entre els
components deis models. Així, trobem una major indefinició entre aquells membres del
model técnic per sobre del voluntarista. A Paltre extrem, la majoria deis participants del
model polític amb els que hem treballat compten amb uns discursos mes elaboráis i
profunds, fruit del grau de debat intern que contemplen en la seva activitat.
i

3. També volem destacar que els resultáis de l'estudi semblen forca condicionats per
l'entorn estudiat. D'haver realitzat el treball de camp en un context que no conti amb les
dimensions demográfiques o la tradició política i de participació de la ciutat de Barcelona,
possiblement els resultáis haguessin estat uns altres. És a dir, possiblement la diversitat de
discursos seria menor i, per tant, la sistematització de models molt menys clara. Es per tant
molt important teñir en compte les condicions de possibilitat, en concret les contextuáis, a
l'hora de parlar de l'existéncia o déficit de determinades praxis i discursos.

4. Si hem de valorar la nostra taxonomía de models diríem que ha sigut mes exitosa - és a
dir, el model ideal aglutina mes actors- en la definició deis models voluntarista i polític que
enjla del técnic. En els primers models, tal i com hem hipotetitzat la seva existencia, els
participants demostren una posició mes compacte en quant a la majoria deis temes tractats.
Méntre, el model técnic, tal i com Phem hipotetitzat, está compost per una comunitat
d'actors mes difusa de manera que ens hem trobat com, mes que en altres models, aquells
actors que hipotetitzávem com a técnics prenien posicions mes properes a la d'altres. Aixó
no manlleva que es pugui parlar d'un model técnic en termes ideáis, sobretot peí que es
refereix ais actors collectius.

6. A la vegada, si podem parlar d'una difusió inter models (persona que está entre dos o tres
d'ells), la variabiliat també pot ser intramodel. Es a dir, per exemple, un actor de solidaritat,
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tot i tendir sobretot al model voluntarista, ho pot fer d'una forma mes marcada en les seves
practiques i discursos que un altra que també ni pertany, és a dir, s'aproxima mes a la

'

definició ideal de voluntarista. Així, l'aproximació a qualsevol deis models ideáis pot ser

'

mes marcada o mes feble.

.
i

7. Finalment dir que si bé ens ha resultat bastant idoni i adequat construir els models a

i

partir de la seva activitat, hi ha tres variables vers les quals, en major o menor mesura,

'

també trobem molt correlacionades amb els diferents models. Aqüestes son: l'edat, la

'

religió i l'adscripció política. El que venim a dir, és que hem trobat patrons recurrents en

|

quan ais diferents eixos d'análisi en funció d'aquestes característiques: si l'actor era jove o
'•

'
i

d'édat avancada, si la seva confessionalitat era cristiana o no, o si ideológicament era de

¡

dretes o d'esquerres.
i

I

De la relació deis nostres models amb aqüestes variables es donen dues correspondéncies de

¡

forma mes acusada: i) el model voluntarista está integrat sobretot per persones
cohfessionalment cristianes i d'edat mes avancada que en la resta de grups; ii) el model

¡

pojític conta amb una població mes jove de mitjana i que es sitúa clarament a Pesquerra de

¡

l'espectre ¡deológic.

I
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6.2. Síntesis deis models
L'exposició de models consistirá básicament en un recull i sistematització transversal (per
models) de la informado que fins ara hem treballat per temes o eíxos analítics.

6.2.1. El model voluntarista

El.model de solidaritat que hem anomenat com voluntarista, inclou unes formes d'exercir la
solidaritat que podríem definir com tradicionals, a diferencia del que passa, per exemple,
amb el model técnic. Es tracta de manifestacions que -encara que no de manera exclusivahan aparegut sobretot al voltant de l'activitat caritativa de Pesglésia, convertint-se en la
manifestació del deure cristiá de la comunitat d'assistir ais mes pobres ¡ desafortunats. Els
valors i el model de societat proposat per la doctrina católica hi son molt presents en les
organitzacions d'aquest model: fraternitat, caritat, compassió... Tot i que tots aquests ideáis
o valors es poden interpretar de forma diferent en funció de qui els agencia.

Un deis trets básic que hem utilitzat per definir el model voluntarista, com també els altres,
és el de la seva activitat, centrada en el que hem definit com acció social. L'acció social és
una resposta a les necessitat presents a la comunitat que sorgeix des de la mateixa
comunitat, de forma essencialment espontánia, bastant arbitraria i per tant poc tecniftcada o
planificada. L'émfasi es posa sobre la "bona voluntat" mes que en la professionalització o
l'obtenció de resultáis.
i

Peí que fa a la forma en la que es materialitza l'activitat d'aquest model, ens trobem
sobretot una activitat basada en l'assisténcia (beneficencia, en molt casos), és a dir, una
activitat que es dirigeix a disminuir les conseqüéncies immediates de la situació de pobresa,
a alleugerir el patiment de les persones necessitades. La seva solidaritat es caracteritza peí
seu particularisme al centrar-se gairebé en exclusivitat en la persona necessitada, mentre
que pocs es plantegen l'acció política per a treballar contra la pobresa (per al 60'9% de les
persones enquestades no és necessari fer política per treballar per una societat mes
:
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solidaria). Conceben a la persona a la que assisteixen com a subjecte de necessitats o
subjecte passiu amb unes mancances (formatives, moráis o materials) que se li han de

i

cobrir. Seria aquesta una visió de no-ciutadania la qual pot implicar que la persona exclosa

|

depén de la bona voluntat i arbitrarietat de les persones o institucions que l'envolten, de
i

I

manera que ningú no li garanteix uns drets socials. Seria un exemple paradigmátic de la

'

nociutadania el d'aquella entitat que fonia drets socials amb el dret a a espilogar, és a dir, a
viure (o sobreviure) deis excedents d'aquells que mes teñen. Tot i la manca de perspectiva
política del voluntarista tant en el discurs com en la visió de Pexclós, les conseqüéncies del

i
i
i

Cw.\.promís i arrelament en la comunitat de molts deis voluntaristes, de ser valors mes
centráis en la societat, es podría traduir en la garantía de facto d'uns drets socials mínims
per a la majoria de persones

¡
'
i
i

I

situado de desemparament de la persona pobre, considerada com "el teu germá". El resultat

I
I
I
i

ésjuna activitat basada en unes relacions molt properes entre la persona assistida i

'

Així, la del voluntarista és una activitat que sorgeix del deure moral d'actuació davant la

l'assistent.
i

Aljno considerar la dimensió política, almenys explícitament, l'activitat no té una orientació

'

transformadora i pretén solament donar resposta a alguna necessitat en concret. De la

!

i

i

mateixa manera, es descarta el recurs de l'acció política, ni com una forma de denuncia i

i

préssió destinada ais poders públics, ni com un intent de sensibilitzar la societat sobre el

1

pi¿ulema. En canvi, trobem que la seva tasca micro, de relació amb els altres i la comunitat

i

o una forma forta d'entendre principis com la caritat o la compassió si que contenen aquest

(

potencial transformatiu. Es a dir, reestableixen els vineles en les societats desestructurades i

]

descohesionades actuáis, a la vegada que poden ser reductes de resistencia ais valors

¡

dominants. Aixó no manlleva que una altra determinada forma d'entendre l'acció social no

.

respongui a aqüestes possibilitats.

¡

Peí que fa a Pámbit i ais temes d'interés, solen centrar-se en l'assisténcia a l'anomenat

'

"quart món", és a dir, a la pobresa existent en el seu entorn. Aquest fet reforca la idea que

i

i

i

reprendrem d'actuació sobre alió mes próxim, sobre la mateixa comunitat.
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!

Hem argumentat abans que l'activitat duta a terme per una organització está orientada per la
diagnosi que es fa de la realitat. En el cas deis voluntaristes la correspondencia entre la
diagnosi i l'activitat es pot considerar alta en el sentit de que es recurrent en els seus discurs
la responsabilització de l'individu, de manera que s'entén que la seva tasca es centri en
aqüest. Així, és el grup mes procliu a explicacions de tipus individual contingent, sobretot
aquelles que justifiquen la pobresa per l'elecció d'un model de vida equivocat (drogues,
alcohol...)- Pero també son freqüents les explicacions que culpen al sistema de valors
dominants a les nostres societats com l'egoisme, el materialisme, la falta de fe....

Pero cal dir que la diagnosi que es fa des del model voluntarista no és gaire elaborada.
Molts d'ells es plantegen de forma superficial les causes del problema sobre el que actúen.
El seu plantejament és que el problema está present i cal intervenir, no cal donar-li mes
voltes.

A- Que proposaries per combatre la pobresa?
i

B- No ho sé, suposo que hi ha persones molt competents per a pensar-ho. A mi només em queda
col-laborar en el que pugui (MHS voluntarista)

En quant ais discursos entom a la relació amb l'esfera estatal i mercantil, aposten per una
relació de collaboració, mes que de confrontació. De totes maneres, basen la seva forca i
autonomia amb el suport de la comunitat i, en alguns casos, de l'Església, i, encara que
moltes de les seves organitzacions reben subvencions, la seva activitat no resta
condicionada a aqüestes. El que també s'observa, potser en part per la consciéncia de portar
móit anys en aquest camp és un cert rebuig

a la regulació estatal en el camp de la

solidaritat: reconeixements, premis, compensacions, contractes, assegurances... A tall
d'exemple, a l'igual que el model polític, es rebutja la denominació de "voluntan", com una
denominado imposada i artificial.

"(...) no, no, és veritat, amb els problemes humans que hi ha, amb les coses que he escoltat en
ma vida, i que me diguin: "ets voluntaria". No senyorü jo sóc una persona que estimo la gent i
i
1

m'agrada compartir. Si están alegres, estar alegres amb ells. Si están tristos i si están
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:

deseperan9ades... I a tu et sembla que aixó és ser voluntaria? Aixó no és voluntan, ni és res,

i

aixó es viure d'acord a com hem de viure com a persones, a mi em sembla." MHS voluntarista

En,' quant a les practiques organitzatives, tot i haver-hi algunes excepcions, les entitats que
hem classifícat dins aquest model solen ser de dimensions reduídes (associacions
básicament), sense persones assalariades, que gestionen un pressupost baix, no
burocratitzades ni formalitzades, i amb un funcionament poc estratificat. Ais cañáis de
participado dins l'entitat, tot i la informalitat hi trobem un important grau de democracia
interna, amb una alta participado deis membres en el procés de presa de decisions. Pero en
la línia del que venim dient la vida associativa no és molt intensa, la seva activitat es centra
sobretot en l'assisténcia a les persones amb necessitats. Així, en el qüestionari ressalta que
només un 4,3% de les persones consultades dins aquest model declaren que la seva activitat
es relaciona amb la formado i debat intern.

Al no realitzar una activitat gens tecnifícada no ens ha d'estranyar que dediquin poc temps i
esforcos a la formado. A diferencia deis altres models, l'aprenentatge inherent a l'activitat
solidaria no és un motivant signifícatiu.

Entre les seves motivacions s'explicita l'altruisme, Pajuda a l'altre, tot i que destaca el
compromis amb un model de societat regit normalment per profunds principis i valors
religiosos. Per altra banda rebutgen qualsevol mena de motivado extrínseca material, tot i
que no seria absurd plantejar-se l'existéncia de motius simbólics, que tot i no ser explicitats,
es; derivarien de les recompenses post-terrenals a les que fa referencia l'Evangeli:
"acaramulleu tresors en el cel, on no els consumeix Vori ni la polilla, i on no soscaven ni
roben els lladres"

Ei'ocgüent quadre intenta sintetitzar les idees oferides sobre el model voluntarista:
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Model voluntarista
Diagnosi

Superficial.

Preferencia

per

explicacions

individuáis

•

Objectius

Particularistes.Instrumentals i microsocials

Activitat

Acció social, voluntarista. No professionalitació

Empoderament

No empoderament: assisténcia, beneficiéncia

Relacions amb I1 Estat

Baixa. Col-laboració

Relacions amb el Mercat

Baixa. Col-laboració

Practiques organitzatives

Baixa formalització i burocratització
Poc pressupost
Alta democracia interna

6.2.2. El model Técnic

Srdéiem que les formes de solidaritat que englobávem dins el model voluntarista no eren,
en'cap cas, una manifestado novedosa, el model técnic sí és, per contra, modern dins el
panorama o món de la solidaritat. Parlem de novetat en quant a que son formes que
apareixen en un moment historie concret, lligat a un seguit de demandes i a una estructura
social concretes, própies del nostre temps. Suposa una nova forma de participado solidaria
adaptada al model de vida actual d'alguns sectors de la població. Pero, encara que recent, el
model técnic de solidaritat ha adquirit molta forca flns al punt convertir-se en una mena de
model dominant -al menys a nivell quantitatiu: presencia i recursos- en el marc del qual
s'tían redefinint termes com solidaritat o voluntariat. La centralitat adquirida peí model
técnic en els darrers anys sembla haver condu'ít a convertir en perifériques altres formes de
reivindicar i exercir la solidaritat des de l'acció col-lectiva: aquelles amb dimensió política
i/o comunitaria. Arrel de la presencia mediática i del paper en l'agenda política de les
organitzacions d'aquest model, l'imaginari popular de la solidaritat está protagonitzat per
les representacions que es donen en el marc d'aquest model.

Mateo, 6, citat per Béjar, 2002.
A l'annex es pot consultar les entitats que formen part de la mostra estudiada dins el model voluntarista-
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Des d'aquest estudi hipotetitzem que la influencia i Pactuació conscient de les esferes

'

estatal i mercantil han estat decisives per aconseguir aquesta redefinició del moviment de

\

solidaritat i que haurien permet sobretot en el model técnic. Entre altres factors d'influéncia
podríem parlar deis canvis en els Estats del Benestar a les economies post-industrials, del
creixement del Tercer sector, de l'auge conceptual de valors post-materíais, de les noves

i

demandes d'intervenció...

I

i

En el model técnic, tal i com l'hem definit, volem destacar la diversitat trobada entre els

:

seús participants. Aquesta heterogene'ítat difícultat el poder parlar d'un discurs técnic com a

'

tal¡ i d'un perfil aproximat deis seus membres. Pensem que en el model técnic inclou
persones que provenen del desencantament amb la política tradicional (Serrano, 2001), els

I

quáls poden emetre un discurs fortament polititzat al igual que d'altres que provenen del

|

I

món de l'assisténcia tradicional que arrel de Pimperatiu de la modernització s'han

'

reconvertit al sector de la ¡ntervenció; aquests poden teñir un discurs vinculat al de caire

'
i

religiós que acabem de descriure.
¡

(

i
i

Un altre factor que agreuja aquesta diversitat o major difusió en la definició del model és

¡

l'eix de desigualtat que hem vist que es dona en la composició interna de la majoria
d'prganitzacions que hem considera! que pertanyen a aquest model. Com veurem, hi pot
haver marcades diferencies entre el discurs d'un dirigent (patró, directiu, gestor, etc) que

¡

defineix la política de l'organització, que el d'un jove voluntan que realitza una activitat
mes concreta i de base sense participar en els órgans de gestió. Tot i que els dos tipus

!

d'actors solen ser igualment voluntaris (o millor dit, realitzen una tasca no remunerada i

'
i

sense coacció), el seu bagatge, motivacions, concepció de la solidaritat, etc, poden ser
clarament diferents.

j

Pe] que fa a l'activitat, si el model voluntarista és definía per la seva humiütat, en quant a

|

recursos i abast, el primer que sorprén en el model técnic és l'ambició deis seus objectius i

'

el tamany de les iniciatives. Ja no es circumscriu l'activitat a alió proper o a l'entorn

,

cotnunitari, sino que es plantegen actuacions sobre "problemes" molt mes allunyats (física i

.
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culturalment) com el cas de la cooperació internacional. També son mes ambiciosos els
seus objectius de cara ais resultats esperats, d'aquí la necessitat de tecnificació de la tasca:
no será el mateix evitar que les persones passin fam com es preten des d'un menjador
popular que intentar assolir la inserció laboral de les persones. Aquesta major complexitat
de la tasca fará que, al a vegada, es requereixi un major grau de recursos infrastructurals,
humans, d'informado, económics o materials.
A;r"'; en contra de la rudimentarietat, la manca de recursos i la "bona voluntat" presents en
les respostes del model voluntarista, el model técnic opta per la professionalització, per la
qualitat, per Passoliment de resultats palpables, per una resposta técnica legitimada en el
coneixement científic i per la confíanca en els especial i stes. El tipus d'activitat resultant és
aquella que hem defínit amb el nom d' intervenció social, enfront l'acció social
voluntarista. Tot i que des del seu discurs i practiques s'abandona el voluntarisme o el léxic
carjtatiu i tot ¡ que es promouen accions professionals i eficaces per a solventar problemes
socials els objectius poden ser igualment normalitzadors o moralistes.

Hem vist les seves organitzacions actúen tant en l'ámbit local, com en l'internacional. En el
camp local l'activitat és sol reflectir en forma de dotació de servéis i prestacions per a
terceres persones (informado, orientado, tractament, reinserció), en formado, en
potenciació de capacitáis comunitáries... Son servéis que es coordinen amb la xarxa de
pH*?cció social pública, bé cogestionant-la, bé complementant-la o bé subtituint-la -com
succeeix amb moltes de les noves necessitats sociaís sorgides-.

En el camp de la cooperació internacional, l'activitat mes habitual és el financament de
projectes de desenvolupament local (construcció d'infrastructures, escoles, sanitat, recursos
hídrics...), acompanyat de campanyes de sensibilització destínades a la població del nord,
les quals teñen com objectiu fer visible el problema sobre el qual actúen i el treball de
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l'entitat. En aqüestes campanyes trobem sovint l'objectiu paral-lel, mes o menys explícit, de
reqaptar fons per a l'entitat61.

La finalitat de la seva activitat, tant la local com la internacional, és la de l'assoliment d'un
tipus d'empoderament que hem definit com psicosimbólic. Es pretén que l'activitat permeti
a la persona, comunitat o país, adquirir aquells recursos o coneixements que els hi permeti a
inserir-se en una societat competitiva o en un mercat global no menys competitiu. La
formació és un recurs clau en les seva intervenció al aspirar a que les persones surtin per
elles mateixes, tot i que de manera individual o sense organitzar-se, de la situació de
necessitat en la que es troben, assolir ('autosuficiencia. LA via económica o la inserció al
mercat laboral sol ser Pescollida.

Com passava amb el model voluntarista, tot i la major complexitat i tecniflcació deis
projectes, els seus objectius generáis son de tipus particularista: son activitats centrades en
les persones i no tant en les estructures o en incidir en polítiques concretes. Així i tot, en el
cas de les polítiques si que s'han obert des deis diferents nivells d'administracions
publiques espais, normalment consultius, des deis que participar i poder incidir: consells de
benestar, consell d'immigració, consells de cooperació, etc.
i

La;relació entre Pinterventor i l'intervingut (al que s'anomena usuari o benefician) sol ser
distant i poc horitzontal. L'intervingut té un marge de participado baix en la decisió o
disseny de la intervenció. Al plantejar la intervenció des d'aquesta perspectiva
unidireccional "s'intenten produir canvis socials prescindint deis subjectes ais que aquests
canvis afectaran des de la doble legitimitat política i técnica (el poder del coneixement
cidntífic)" (Rueda, 1988,285).

Des d'aquest model es percep a l'intervingut com a subjecte de drets socials, al existir una
ampia consciéncia d'estar exercint una activitat en el marc d'uns servéis socials universals,
a diferencia del voluntarista que no contava amb aquesta visió política i de garanties en la
61

Él paradigma d'aixó que diem el trobem en les Fundacions o Obres Socials de les grans multinacionals i el
:
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persona. Pero com a contrapunt, entre els actors del model técnic la relació interventor
i

intervingut sol ser distant i poc permeable. Així, en el técnic ens trobem amb una mena

¡

d'imperatiu del distanciament o una barrera ideal entre interventor i intervingut ("ni massa a

'
i

prop ni massa lluny", "t'ajudo pero no vull una relació personal amb tu") que ha de ser

'

present en tota intervenció professional que es valori. Es una concepció de manual que al

¡

impregnar el món de la solidaritat afebleix les connotacions de proximitat i els vineles de la

'

solidaritat comunitaria o política: el teu problema deixa de ser el meu.

!

Per altra banda, en el discurs sobre l'exclós no es fa referencia a d'altres drets de forma
efectiva com poden ser els polítics. En conseqüéncia, els drets socials, al ser garantits
obviant una dimensió política, corren el perill de prendre la forma de drets crédit
(Rosanvallon, s/d): l'exclós percep de forma passiva una indemnització, una mena de
compensado. Es mes, pot donar la sensació de que se li compensa un mal sense causa, un
mal que ningú li ha produYt, amb el perill de que s'emborroni així la desigualtat social
(Béjar, 2001).

El model técnic té una especial preocupació peí missatge i per la comunicado externa
d'aquest, de forma que les diagnosis solen ser forca profundes i combinen molts tipus
d'explicacions sobre l'origen de la pobresa. Per aquest motiu, és difícil parlar d'una
explicado dominant en aquest model. Les explicacions de tipus estructural contingent son
forca utilitzades per aquelles entitats que treballen en el camp de la cooperació internacional
relacionant-les amb govems corruptes ais paVsos del Tercer Món, catástrofes naturals o
males collites, entre d'altres. També les que realitzen un treball mes local les utilitzen per
atribuir responsabilitats a l'atur, el canvi tecnológic o la crisi económica. Les explicacions
de. tipus individual-contingent (les que atribueixen la pobresa a una característica negativa
soórevinguda en la persona), semblen utilitzades sobretot per aquelles entitats que actúen en
Pámbit local, i que centren l'activitat en Poferta de formado (la persona podría sortir de la
seva situació si millora la seva formado), o la reinserció de persones (drogadictes,
próstitutes, ex-presidiaris...). Finalment, també les explicacions de tipus estructural-

seu marketing social. La majoria d'elles posen a la Fundado el mateix nom que té l'empresa.

í
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inherent (la pobresa com un element necessari peí funcionament del sistema capitalista),

'

teñen un pes important en el discurs d'aquestes entitats: s'atribueix la pobresa al

]

funcionament del sistema económic ¡ ais seus valors, a les relacions injustes entre nord i
sud o a l'acció premeditada i conscient d'organismes internacionals i empreses

¡

multinacional, etc

i

i

i

Pero mentre les organitzacions mitjancant la seva documentació ofereixen un ventall ampia

i

de; diagnosis, en les explicacions que donen els actors individuáis, crida Fatenció una
marcada preferencia per explicacions de tipus estructural (en especial estructural inherent).

i

Tot i aquesta preferencia, també existeix un grau d'acord forca alt amb els altres tipus de

¡

diagnosi.

I
i

D'aquesta dada dedui'm que o bé els actors no teñen una opinió molt formada sobre quines

i

son les causes de la pobresa - que realitzen poc debat al respecte - o que, simplement,

(

n

a v°stes causes son percebudes com a molt complexes. Per aquest motiu es contestaría de
manera dispersa, al contrari. especialment deis membres del model polític que com veurem

i

s'identifiquen clarament amb un tipus d'explicació concret i refusen la resta. Podría reforcar
aquesta idea la dada que ens indica que només el 25,3% de les persones del MHS técnic
;
enquestades es consideren persones polititzades.
.

'
I
i
I
i

Aquest tipus de diagnosi tant elaborat, ens porta al problema de la coherencia entre diagnosi

i
i

i activitat. Si les diagnosis mes habituáis son de tipus estructural i es senyala a culpables

|

concrets que están al darrera de les situacions de pobresa, per qué Factivitat s'acostuma a

'

dirigir cap a les persones o comunitats empobrides? o per qué de creure's aquesta diagnosi

i

i

en la major part deis casos no es planteja una estrategia d'enfrontament, de denuncia o de
i

pressió política respecte ais actors que consideren culpables de la pobresa?

¡
I

E^tivament, Factivitat del model técnic es caracteritza per no contemplar majoritáriament
l'acció política com a activitat a desenvolupar en el si de la seva organització, com a molt hi
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'

trobaríem activitats divulgatives que al mostrar les contradi ce i ons del sistema actual
pretenen, paral-lelament, captar fons per la seva entitat62.

Pero on son notables les diferencies amb altres models és en el que respecte a les practiques
organitzatives. Les grans organitzacions de solidaritat (algunes d'elles transnacionals) i les
mes professionalitzades les trobem en el marc d'aquest model. Aquest alt nivell de recursos
gestionáis, es pot relacionar amb les estretes relacions que les entitats d'aquest model
guarden amb l'Estat i el Mercat. Les necessitats de financament duen a una forta
dependencia de les subvencions estatals que arriba a condicionar rautonomía de l'entitat i
obligar a moderar la crítica respecte aquell qui atorga les subvencions. En aquest aspecte
i

trobaríem una explicació parcial del perqué aqüestes organitzacions tot i fer una diagnosi
estructural centren la seva activitat en la dimensió particularista.

L'árticulació de les organitzacions del model técnic amb els poders públics pot ser tant
intensa que arribi a la citada cessió de la responsabilitat de gestionar certs aspectes de la
protecció al ciutadá, convertint-se en una part mes de la xarxa de protecció. A nívell
internacional, la gestió deis fons de l'Estat per a cooperació internacional recau en gran
mesura en mans d'ONGD's, moltes de les quals, com es manifesta des de la mateixa
Agencia Espanyola de Cooperació, esdevenen el brac visible de la cooperació de l'Estat
espanyol 63.
i

La" relació amb les empreses és també molt intensa, adoptant formes de mecenatge o
patrocini. Des d'aquestes organitzacions es percep que les fonts privades de financament els
hi possibiliten major autonomía respecte a l'Estat al diversificar la procedencia deis seus

62

Un exemple paradigmátic del que estem dient es deriva d'una ambiciosa i impactant campanya publicitaria i
de sensibilització d'una de les entitats estudiades. Aquesta diagnosticava "les injustícies d'avui son les guerres
de demá", mentre que la proposta que feia a la població era la de fer un donatiu al seu número de compte.
63

¡Segons Miguel Ángel Cortés, Secretan d'Estat per a la cooperació, l'AECI no financará "projectes d'ONG
que es desvinculin de les polííiques del Govern Espanyol" (El País, 14 de gener de 2001). En el mateix
reportatge, Ignasi Carreras, director d'Intermón, manifestava que les ONG no eren ni volien ser ambaixadores
delgovern espanyol.
:

163

recursos. Es considera legítim aquest tipus de financ^ment al considerar-se que és una
forma que teñen aqüestes empreses de retornar part deis beneficis a la societat.

Com déiem és difícil parlar d'un discurs i representado de la solidaritat homogenis des del
model técnic. La "divisió del treball" patent en les organitzacions mes tecnificades (técnicdirígent-voluntari) agreuja, vers aquesta qüestió també, la diversificado de discursos amb la
q^t ens hem trobat. Així, entre els membres del sector dirigent es conta amb un discurs i
una praxis de caire mes tecnocrática, que es centra en alió possible (o fínancable) i, per tant,
en la reproducció abans que en la transformado. Pero entre la base social, els voluntaris i
voluntáries, s'hi perceben majors dosis d'idealisme i de voluntat de transformado.

"Hi ha gent que pensa que no es pot canviar res, les empreses, els valors que té la societat, que
[

fent voluntaria! no es fa res... pero jo no ho veig aíxí, cree que amb el que fem es contribueix en
petita mesura, sí, pero s'aconsegueix una mica de justicia" (MHS TÉCNIC)

Així, arrel de la heterogene'ítat descrita, en el marc del model técnic trobem discursos que
I
s'apropen a la solidaritat amb dimensió comunitaria del voluntarista i/o d'altres a la
dimensió política del model polític. Pero en el marc d'aquest model mes que en cap altre es
desenvolupa el discurs que hem qualiflcat com a de solidaritat postmoderna. Tot i que el
discurs postmodern es caracteritzi per no regir-se per grans referents ni polítics ni
religiosos, si que s'orienta en gran mesura per la ciencia o per una rao de caire teleológic
que li aportará els mitjans i coneixements necessaris per tal d'assolir els seus objectius
solidaris.

Model Técnic
Diagnosi

Profunda. Combina diferents tipus d'explicacions

Objectius

Particularistes. Instrumentáis a nivell microsocial

Activitat

Intervenció social. Técnica. Professionalitzada

Enipoderament

Psicosimbólic

Rélacions amb l'Estat

Altes. Col-laboració
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Aquest fort component de l'acció política es reflecteix en que el 67,7% deis participants
enquestats d'aquest model es dediquen a tasques de sensibilització i el 90,3% a denuncia i

'

mobilització social.

i

i
Pels seus integrants, el moviment de solidaritat no ha de perdre mai de vista la seva vocació

I

transformadora, de tal manera que és indispensable posar de manifest i visualitzar les
necessitats, problemes i contradiccions de la societat, de forma que aquells actors
responsables actuTn o deixin d'actuar en conseqüéncia. En qualsevol cas, no és
responsabilitat del moviment de solidaritat com a tal, "posar tirites" sobre els problemes,
almenys si aixó es fa a costa de P actitud crítica.

I

i
I

Pero que l'activitat no estigui tant centrada en el treball sobre els individus no vol dir treure

|

importancia al treball concret i local. Tot i haver-hi actors d'aquest model que en el seu
díscurs i practiques perden el punt de vista local=comunitar¡ o Particulado de lo global amb
1

i

la vida quotidiana, l'acció política es planteja sovint com un complement indissociable de
la tasca concreta i local.
'
!

!
<
I
I

"Jo tota la gent que conec de la solidaritat, el 95% és gent que está fent coses concretissimes
(...) tota la gent que jo conec de la solidaritat i les campanyes, és difícil que et trobis amb un
penjat, (sempre hi ha algú)... pero és la suma d... així és la gracia, son xarxes, tothom está fent
coses concretes i, a mes, de lo mes variat i divers." MHS polític

En el debat que es genera des d'aquest model té especial relleváncia la participado des de la
periferia, és a dir, la participado de les persones excloses. Un deis objectius plantejats és

¡

dones Pempoderament psicopolític d'aquestes persones, és a dir, que esdevinguin subjectes
que exerceixin els seus drets polítics i agents actius en el seu entorn, per tal de que

'

assoleixin major capacitat de control i incidencia en aquest. Tot i aixó, es percep aquest

,

procés com a complexa i difícilment assumible, de manera que la majoria deis cops és una
voluntat o una retórica abans que una práctica efectiva en el marc del model polític.
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t
i

Relacions amb el mercat

Altes. Collaboració

Practiques organitzatives

Molt pressupost
Alta estratificado i verticalitat

6.2.3. El model polític

,
i
i

\

i

El;tercer i darrer model, al posar l'émfasi en l'acció política, es diferencia clarament deis

¡

altres models en el camp de les practiques, tot i que en el camp deis discursos i les idees
alguns elements puguin ser comuns. L'acció política desenvolupada en el marc d'aquest

i

model no és una manifestado nova, si bé és cert que en les darreres décades ha viscut
profundes transformacions.

¡

i

|

:

í

Sota aquesta denominació de model polític, hem inclós des d'organitzacions que teñen

•

formes d'organització properes al model d'ONGD (Entrepobles), passant per associacions

i

de¡ caire local (Coordinadora contra la Marginado de Cornelia), fins a un seguit de

.

manifestacions solidáries que tradicionalment s'agrupen sota la denominació de militáncia

'

política o part deis anomenats moviments socials (Campanya Bcn'2001)
i
1

E .principal punt de divisió d'aquest model respecte els altres, és que l'activitat té sempre

¡
i

una vocació transformadora i política. Política en el sentit que s'és conscient i es reflexiona,
eniel marc de l'acció col-lectiva, vers les causes que generen les situacions de desigualtat i

'

perqué sobre elles es pretén incidir. Al ser aquest el plantejament, les activitats dominants

,

son la sensibilització social, l'acció directa, la mobilització, la denuncia i la confrontació

!

cap ais que es consideren responsables de les situacions d'injustícia.

I

i

i

En aquest sentit, tot i que contemplen l'empoderament psicopolític en la seva práctica
(donar veu ais exclosos), pretenen també "donar oída ais que no voten escoltar1'' (Spink,
1999, citat per Montenegro 2001)
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T't i que des d'un sector d'aquest model s'entén la solidaritat com ajuda a tercers, per un
altre sembla desfer-se la línia divisoria entre el solidari i el solidaritzat. No s'entén la
solidaritat únicament com una "acció o lluita amb la que beneficiar a terceres persones",
com a pura filantropía . Mes que agents d'una solidaritat unidimensional, aquest sector no
és percep, tot i que ho pugui ser, com una classe benestant que es pot permetre el luxe
d'ajudar a les persones que pateixen injustícies, com si "la cosa no anés amb ells". Mes bé,
els participants es qualifiquen com a victimes de la precarietat i de la mala distribució de
recursos vigent en el model de desenvolupament actual.

"Tu estás al mig de l'all, com tothom, i et toca mes per un costat o et toca mes per l'altre... pero
tu estas allá dient "Eh! Qué passa!?", i té a veure amb una conscienciació política i no passiva
.

de que tu ho tens tot fet i vas a fer algo pels altres" MHS polític

Es planteja, almenys discursivament, una solidaritat horitzontal, entesa com una forma de
cooperado i d'ampliació del nosaltres: no sois lluito la teva causa, sino que la teva causa és
la meva i és la de tots.

A .diferencia del model técnic on s'observa una posició difusa respecte els mares de
significat, alió que mes caracteritza o cohesiona ais participants del model polític és la
opció clara cap a una explicació de la pobresa de caire estructural-inherent. Aquesta
explicació identifica l'existéncia de pobresa a una característica inherent del sistema
capitalista (hi ha d'haver pobres perqué hi hagi rics) i també a l'actuació conscient i
premeditada d'alguns actors (governs, multinacionals...). Aquesta concreció i definició té a
veure sense dubte amb la reflexió, formació i debat previ sobre aqüestes qüestions que hem
comprovat existeix en el marc d'aquestes organitzacions. Es mes, el 93,3% deis enquestats
com a membres d'aquest model es considera una persona polititzada. Així, des del discurs
del model polític es ressalta el valor de la participació interna i una part important part de
Pactivitat es dedica a la formació i al debat intern - el 58,1% deis enquestats hi dediquen
teifips.
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En canvi, on la cohesió interna no és tant definida és en el terreny de les propostes. Només
un^ sector deis entrevistats s'aventura a parlar de propostes de caire estructural de forma
clara i definida. Podem concloure d'aquest fet que una de les febleses trobades en el marc
d'áquest model seria la manca de coherencia entre diagnosi i propostes, la primera de caire
estructural inherent, pero no tant clarament la segona. Tot i que és veritat que existeix una
critica generalitzada ais valors dominants en les societats capitalistes actuáis, no és
qüestiona de forma tant generalitzada el sistema de producció actual, la propietat privada o
1'acumulado de capital, almenys de manera concisa.

Respecte a les relacions amb els poders públics, s'és bastant reticent a mantenir-hi una
i

coj-laborado, entaular negociacions o participar en espais consultius, especialment per
Patribució que es fa a aquests de motivacions perverses com poden ser legitimar-se,
desactivar o integrar la protesta, controlar la ciutadania,... Quelcom semblant succeeix amb
les empreses. En molt casos, tant governs com empreses, son considerats com a
responsables de les situacions de pobresa i, per tant, el que es demana no és major
col-laboració o sinérgies, sino que s'opta per una confrontació o denunciar la seva actuació,
exigencia de responsabilitats, etc.
Pero com hem matisat, son molts els actors del moviment que veuen en l'acció política una
via per a assolir petites reformes que no teñen perqué remoure les bases materials del
sistema. Igualment, es freqüent que un sector, tot i que minoritari, d'aquest model no es
qüestioni el fet de dialogar o optar per la negociació amb determinades institucions, o rebre
financament de fonts que si son rebutjades per altres.
Model Polític
Diagnosi

Profunda. Estructural inherent

Objectius

Universalistes. Simbólics i Instrumentáis

Activitat

Acció política

Krtinoderament

Psicopolític

Relacions amb l'Estat

Confrontació
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Relacions amb el mercat

Confrontado

Practiques organitzatives

Horitzontals
Democracia interna alta
Especialització de funcions baixa
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LA SOLroARITAT EN MOVIMENT
Proposta d'una sistematització de models de solidaritat
des de l'acció coHectiva
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PART III
Macro-discursos
Estat, mercat i solidaritat
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7. Introducció
Si la primera part de l'estudi la hem dedicada a identificar els diferents discursos que
existeixen dins el moviment de solidaritat (discursos micro) i a posa'ls en relació per tal
d'identiflcar tres models de solidaritat (técnic, voluntarista i polític), en aquesta part
pretenem definir els processos i dinámiques que vinculen Fesfera estatal i l'esfera mercantil
al moviment. Per tal motiu ens centrarem en els qualificats per la metodología d'análisis de
discurs com a discursos dominants o macro de la solidaritat, en el sentit que son emesos
des deis cercles de poder polític i económic.

La hipótesi sostinguda és que la intervenció de Festat i el mercat fa que sigui possible parlar
d'ún moviment de solidaritat com el que está configurat actualment. Per a la corroboració
de la hipótesi és fonamental entendre que el fet de primar uns discursos sobre uns altres no
és neutre sino que, com sostenim, el discurs és acció i comporta fortes implicacions
ideológiques. Així, els discursos no son casuals, mes bé responen a interessos motiu peí
qual comencarem identifícant quins son aquests interessos que impulsen a l'Estat i al
Mercat a exercir la seva influencia cap ais actors que treballen la solidaritat des de Facció
col-lectiva.

En' un primer capítol farem referencia dones a les condicions de possibilitat que fan que
puguem parlar de la presencia de discursos macro de solidaritat de la manera que es
cohstitueixen actualment. Básicament parlarem de dues condicions. Una primera fa
referencia ais interessos de l'Estat i el Mercat en el món i el moviment de la solidaritat
(legitimado, governabilitat i economía), i una segona al procés de tecnificació o
colonització de diferents esferes de la vida que es produeix en les societat modemes
occidentals i que també afecta al món de la solidaritat.
En! un segon capítol farem referencia a les construccions i tendéncies presents en el marc
del moviment de solidaritat i inherent ais discursos macro. Sistematitzem aqüestes
:
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teridéncies a partir de l'análisi deis discursos que sobre solidaritat s'emeten des d'agents de
l'administració pública ¡ el mercat, siguí a través de publicitat i la premsa, plans estatals de
voluntariat, ponéncies a congressos, liéis d'associacionisme i voluntariat, protocols de
partenariat i altres documentado oficial. Farem referencia a quatre tendéncies: la
tecnificació de la solidaritat, Pafebliment de la solidaritat, la construcció del voluntan com
a subjecte solidari oficial i la convivencia radical del moviment de solidaritat amb altres
esferes.

Acabarem aquesta tercera i darrera part del treball amb les conclusions, algunes d'elles en
forma de implicacions polítiques deis discursos macro sobre el moviment de solidaritat i el
model de solidaritat al que tendim en les societats liberáis en les que vivim. Volem
concloure també vers si realment es pot parlar d'un quart model de solidaritat, a afegir ais
anteriors, construTt des deis discursos macro i que podríem anomenar per tant model oficial
de;solidaritat.

i
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'

8.

ínteressos envers el moviment de solidaritat

Arrel de la bibliografía i documentació treballada hem pogut identificar diferents Ínteressos
que des de l'esfera estatal i del mercat existeixen per apropar-se al moviment de solídaritat i
a les seves organitzacions. Els Ínteressos sobre els que parlarem son els següents:
governabilitat, legitimació i economia.
:
Creiem que pot ser ÍMustratiu recalcar que els Ínteressos deis cercles de poder per a incidir
t
en>el món de la solidaritat no és quelcom recent. Ja en l'Edat Mitjana, tant l'acció de la
beneficencia religiosa com de t'obra filantrópica de les Ordres de Cavalleria formava part
dell'engranatge del régim feudal, "les seves funcions religioses, culturáis i socials anaven
associades i estaven sostingudes per la propietat i explotació de bens económics, així com
per la dominació del poblé." (Casado, 1999, 27). Mes recentment, com fonamenta Madrid
(2001) amb una acurada recerca histórica, durant la dictadura franquista existia una pugna
entre Estat i Església per incidir en l'esfera d'alló voluntan. Com veurem, en l'actualitat a
aquesta pugna s'hi afegeix el mercat, de tal manera que els dos protagonistes de les
properes línies i que creiem son els principáis interventors i configuradors de la solidaritat,
son tant l'Estat com el Mercat.

i

8.1. Governabilitat

.

Leís organitzacions altruistes poden facilitar la governabilitat ais estats per diferents factors.
Per una banda, la promoció del voluntariat pot ser un bon mecanisme d'integració social i
cohesió social. Grácies al voluntariat es pot ocupar a tot un sector de població, fent que
minvi l'impacte de l'atur ¡ esdevenint una especie de terapia ocupacional "davant la
indefensió, frustrado, depressió, sentiment d'inutilitat,... que suposa el fet de no teñir feina"
(Njavas i Fouce, 1999). Diversos autors han posat de manifest que la integració de les
persones a la societat es fa sobretot per mitjá del treball (reconeixement, identitat...). Des
d'aquest punt de vista, i davant la impossibilitat de la plena ocupació -segons Martin i
:
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Schuman (1996), en aquest segle que ara comenca el 20% de la poblacio mundial bastará
per a mantenir el sistema productiu global-, sorgeixen propostes des de la sociología que
fan referencia a l'acció col-lectiva solidaria. Segons aqüestes propostes s'han de canalitzar

\

les potencialitats deis aturats cap a tasques reproductives, pero que a diferencia del treball
(Vr'éstic transcendeixin l'ámbit de lo privat. Seria un exemple d'aquestes propostes la feta

'

per Ulrich Beck amb el "treball cívic".

i
i

"El treball cívic és una alternativa a la feina ordinaria no una ocupació del temps lliure. Será

>

remunerat amb diner cívic: diplomes, dret a pensió de jubilado, crédits preferents, , prestigi
social, aprenentatge,... El treball cívic aportara dones orgull social i reconeixement, trencant
Pestigma de l'atur i transmutant-lo en el seu contrari. Aquest servei no hauria de dependre de

>

l'Administració ni del tercer sector, hauria de ser gestionat i promogut per l'"empresari del bé
1

comú", qui segons paraules del mateix Beck, és "una síntesi entre la Mare Teresa i Bill Gates".

1

(Beck, 2000)

i
i

Adaptacions d'aquestes propostes ja es porten a terme al centre i nord d'Europa i

i

consisteixen en vincular voluntariat a llargues etapes d'atur (Incavol, 1998).

[
i

Erv el nostre context destaca la iniciativa de Servei Civil Voluntari que intenta impulsar la

i

Generalitat de Catalunya i que tenia entre els seus objectius.

'

•

:

i

"El Servei Civil té per objecte instrumentar un nou mecanisme de participado i compromís deis
ciutadans i ciutadanes en la propia societat. Es tracta de definir un marc jurídic que contempli i
fomenti la realització per part deis ciutadans i ciutadanes de determináis programes d'actuació

;

d'interés social i solidan. Programes que requereixin de dedicacions estables i d'una intensitat en
la dedicació elevada i durant un període de temps determinat -diferenciada per tant de les que

i

habitualment es donen en l'activitat del moviment voluntari- i que puguin ser acceptats i
formalitzats sense incidir ni en el món laboral o professional, ni en cap mena d'afebliment de la
filosofía i esperit del moviment voluntari." (Avantprojecte de Llei del Servei Civil de

'

Catalunya)

En una altra línia, les organitzacions de solidaritat i la intervenció que promouen poden
actuar com element de contenció davant els efectes de la present i creixent dualització
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social. És comprensible pensar que una situado de gran desigualtat, amb gran quantitat de
persones excloses del sistema, pot comprometre l'estabilitat política deis Estats i, fins i tot,
del sistema capitalista mundial - en aquests termes parlen alguns analistes al fer referencia
al fenomen de la ¡mmigració-. És prou il-lustratiu que un deis informes del Club de Roma
faci referencia així a la necessitaí de solidaritat, és a dir, a Pimperatiu d'una "solidaritat
egoísta" entre les nacions, ja que de no ser així, haurem d'imaginar un "Jutur formal per
unes poques nacions enriquides protegides per tots el medís tecnológics i armamentístics
possibles de l'assetjament de masses de persones afamades, sense instrucció ni treball,
enrrabiades i acumulades a I'exterior de les fronteres" (Informe del Club de Roma a
Zubero, 1994).

La pau social pot interessar d'igual manera al Mercal i ais seus objectius d'expansió i
acumulació. Un mínim de conflictivitat laboral, cert nivell de benestar social generalitzats i
una poblado amb possibilitats de consumir, la mínima quantitat de persones i col-lectius
ais quals no poder integrar al món laboral64, o el que és el mateix. el máxim possible de
personal qualíficat i disposat a assalaritzar-se, son algunes condicions necessáries per a que
el Mercat pugui estabilitzar-se o créixer.

En aquest sentit, existeix consciéncia sobre que el moviment de solidaritat pot ser un actor
clau per tal de "suavitzar les friccions de la gran maquinaria del capilar (Fukuyama,
1997 ) al contribuir a possibilitar algunes de les condicions esmentades. Des d'un sector del
móviment, es podría ser cómplice de possibilitar i promoure que els sectors de població
exclosa siguin assimilats per la cultura dominant sense opció a qüestionar-la. La solidaritat
des de la que s'assisteix a una persona contribueix a un doble procés consistent en que, per
una banda, la persona assistida autodeflneixi o percebi

la seva situació

com a

"problemática" (i no sois com a "diferent") o com a "exterior" a la normalitat, i per Paltra
banda, a la consolidació i naturalització del mateix concepte social de normalitat (teñir una
feina, un cotxe, una familia, una casa, un gos...).
64

Veure documents del Banc Mundial que assessoren vers com integrar a les poblacions indígenes al treball
industrial com per exemple: "Capacitación de pueblos indígenas en la actividad petrolera: la experiencia

!
1

1
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1

En definitiva, el moviment de solidaritat pot esdevenir un coixí social des del que allunyar
i

el fantasma de la revolta, funcionant com a mecanisme d'integració i cohesió social en
societats desintegrades i descohesionades. Aquesta funció la pot realitzar tant respecte les
persones a les que assisteix, com vers aquell contingent de persones al que permet ocupar
delmanera directe en tasques de caire social.
;

8.2. Interessos instrumentáis i econbmics

'
i
i

La crisi" de l'estat providencia, la crisi de la familia nuclear, la fragmentado i descohesió
del les comunitats suposa un trencament amb els tradicionals mecanismes de solidaritat o
amb d'altres mes moderns -com era el mateix estat de benestar keynessiá-. En aquest
cohtext, les organitzacions de solidaritat poden jugar un paper de cada cop mes central com
a agents de solidaritat.
En la introducció de la "Normativa espanyola sobre voluntariat"65 es reflecteixen indicis del
i

paper que ha de jugar 1'Estat en la prestado de servéis, així com el paper que es vol que
jugui el moviment de solidaritat o la societat civil en general.

;
i
i

i

"Les Administracions publiques no poden ni deuen arribar a tot. La manca de recursos i la
necessitat d'intervenir mes en desenvolupament que en assisténcia, planteja la necessitat urgent
i
i

I

de mobilitzar altres recursos que, avui en dia, no poden provenir mes que de la comunitat"

(

(subratllat propi).

Veiem com per a preparar la seva retirada, l'Estat apel-la a la responsabilitat deis ciutadans i
a ün nou paper mes protagónic a l'hora de garantir la solidaritat en les societats actuáis. El
mateix II Plan Estatal del Voluntariado (MTAS, 2001) apunta a que hi ha un determinat
paper que des de les administracions es reclama al moviment de la solidaritat.

Boliviana", setembre de 2001, Programa PNUD/ Banco Mundial de Asistencia para la gestión del sector
energía (GESMAP), consultat a www.wb.ore a 3 de maig de 2002.
65
Klínisterio de Trabajo y Asuntos Sociales,, Normativa española sobre voluntariado, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, Textos Legales, Madrid, 1999, p. 9
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"[Es preciso] el apoyo institucional de todas las administraciones públicas a las organizaciones
no gubernamentales y al voluntariado para que desempeñen adecuadamente el papel social que
les corresponden"

L'anomenada reestructurado de l'Estat del Benestar, que a la cita anterior s'il-lustra amb
Pexpressió "l'Estat no pot ni déu", és excusada en el fet que la cíutadania no només implica
drets, sino també deures, i que la societat civil "vol i ha de" participar en els afers de la
i
comunitat. Pero possiblement, darrera aquest esperit comunitari o sobtat interés per la
democracia participativa de moltes administracions hi rauen altres raons. Així per a la
retirada de l'Estat en la provisió de benestar es parla de la creixent competitivitat
internacional, del necessari retall pressupostari i de "crisi" fiscal, de canvis en l'estructura
social, de noves demandes de la població i de lógiques neoliberals que fan que alió que no
es productiu, com la provisió de benestar, esdevingui una cárrega per a l'estat i els
ciutadans. El nou paper de l'Estat, com es defineix ais darrers Informes del Banc Mundial,
ha "de ser el de garantir l'ordre públic, protegir la propietat i aplicar les normes i polítiques
en forma previsible" 6. En el model d'Estat al que ens dirigim, les funcions socials, de no
ser responsabilitat privada, son un obstacle per al desenvolupament: l'Estat no pot seguir
garantint el benestar deis seus ciutadans i ciutadanes, és sufícient que "procuri crear les
condicions per al creixement económic" (Banc Mundial, 1996).
Per tant, entre els motius merament instrumentáis i económics de l'Estat respecte el
moviment de solidaritat, hi trobem l'estalvi de recursos que representa la "subcontractació"
de.servéis en mans d'organitzacions de solidaritat respecte a l'alternatíva que suposaria ser
i

prove'íts directament per l'Estat. Aquest estalvi de recursos és especialment important per
una política que posa l'émfasi en la contenció de la despesa pública, i el descens de la
i

pressió fiscal. Els voluntaris i voluntarles que trebailen en associacions d'assisténcia social,
aptoximadament entre 300.000 i 400.000 a l'estat espanyol, realitzen el treball equivalent a
uns 25.000 llocs de treball a temps complet i un cost de 1.800 milions de pessetes (Serrano,
2001 i Altarriba, 2001). Es mes, l'activitat de les organitzacions de solidaritat suposa
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l'l,l% del valor afegit de l'economia (0,73 bilions de pessetes)67 i l'activitat económica en

i

el niarc del tercer sector representa un 4% del PIB de Catalunya (Incavoi, 1998), així com

'

un, important jaciment ocupacional.

f

"La actividad voluntaria representa en los diversos países una parte importante del producto

'

interior bruto. Responde a los cambios sociales y a las nuevas necesidades y sufrimientos

:

humanos. En ocasiones el voluntariado anticipa la intervención de las políticas con la creación

(

de nuevos tipos de servicios, que se convierten en empleos remunerados. La actividad

[

voluntaria es por lo tanto un yacimiento de empleo". (Recomanació 1496 (2001) del Consell d'

,

Europa)

'

Actualment, entre Pampla oferta formativa relacionada amb el món de la solidaritat i el
voluntariat, destaca un curs per sobre deis altres: un "Postgrau de voluntariat i servéis de
benestar social. Gestió de projectes de voluntariat". Aquest curs que conta amb el suport
ecónómic de la Generalitat de Catalunya, fonamenta la seva existencia en una análisi
acntica de la retirada de l'Estat en la gestió de benestar i el nou paper en aquests afers per

¡

aqüelles entitats del tercer sector nodrides d'un bon contingent de persones que hi treballen
sense estar remunerades (www.peretarres.org consultat el 6 de novemebre de 2001).
Paradoxalment, tot i aqüestes dades objectives, existeix una retórica dominant i present a
gairebé tota documentació, manifest, codi étic sobre voluntariat des de la que es diu que els
voluntaris i voluntades, així com els objectors de consciéncia, no poden substituir mai llocs
de treball.
"1.- L'activitat de les persones que participin en els programes del Servei Civil, no tindrá la
considerado, en cap cas, de relació laboral. Així mateix, l'esmentada activitat no podra, en cap
cas, substituir un lloc de treball de retribuTt ni incidir negativament en el mercat laboral.

2.- La dedicació de les persones adscrites a programes del Servei Civil de Catalunya haurá de
•
!

ser en tot cas superior a deu hores setmanals si per un període superior a sis mesos. sens
perjudici d'aquells que, acreditada la seva necessitat, tinguin una durada inferior."

Informe del Banco Mundial, 1998, p.3 .
i
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i

De correspondre's amb la realitat la máxima d'evitar substituir llocs de treball des del
treball voluntan, quin paper hi juga un pía ocupacional de la Generalitat consistent en
financar a les ONG llocs de treball amb la intenció de reduir els efectes negatius de la fi de
!;. v^stació social substitutória?. Igualment, quin paper hi juga el congelat projecte de

'

Servei Civil que contava amb objectius similars?

I
i
i

Nó deixa de ser curiosa, si mes no, una altra de les mesures preses respecte aquesta qüestió

i

i que fa referencia a la implicació en la gestió de benestar de població jubilada.
"La Generalitat cerca ara fomentar nous tipus de voluntaria!, mes enllá de la persona
i

jove amb inquietuds socials, per compensar el buit que deixará en moltes entitats la fi de la

,

prestació social"68.

i

¡

i

Cal afegir que, mes enllá de la qüestió purament económica, el model de cogestió de

'

behestar permet a l'Administració arribar a aquells espais de la realitat social ais que no pot
arribar d'una altra manera (García Roca, 1996 citat per López Cabanas i Chacón, 1997).
L'éstudi de la Fundació Foessa, demostra com la població mes pobre accedeix a servéis de
i

la societat civil, sobretot Caritas i Creu Roja, amb molta major assiduítat que ais servéis
socials públics.

,
!
i
i

i

:

Pero la hipótesi de que hi ha una voluntat d'instrumentalització, de control i direcció, i
d'útilitzar l'esforc solidari ciutadá en funció deis propis interessos estatals, -especialment
com una eina per completar la xarxa de protecció pública-, es fa mes sólida o es corrobora
quan des d'alguna Administrado es reconeix obertament que no totes les accions solidáries
son "valuoses" per igual, sino que hi ha algunes mes "útils" que d'altres:
"Pero la implicación social de las personas mayores, de los universitarios, de los jóvenes y los
!

niños, y de todos los ciudadanos en general, no es necesaria en todos los ámbitos por igual, sino
que resulta especialmente interesante, considerando en todo caso las peculiaridades de cada

'> grupo de edad, en el trabajo con colectivos en los que, hasta ahora, la colaboración voluntaria

67
68

EL PAÍS, dilluns 18 de desembre de 2000
La Vanguardia, 19 de novembre de 2000.
I
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\

'

ha sido menor como el de enfermos de SIDA, población gitana o personas reclusas y ex
reclusas"(MTAS,2001)

i

Des d'aquest punt de vista, l'Estat apel-laria a les organitzacions de solidaritat per evadir

(

part les seves responsabilitats envers la població en situació de necessitat, sobretot

'
i

d'aquelles considerades com a noves necessitats - vers les qué l'Estat no s'hi retiraría, mes
bé ja no h¡ entraría-. La realitat actual és que son moltes les associacions de la societat civil,
dintre i fora del moviment de solidaritat, que participen en la privatització de la gestió del
benestar. La incógnita del moment está en saber si a aquesta privatització de la gestió, li

¡

seguirá també una privatització de la titularitat deis servéis. Com diu Subirats (1994), la
batalla actual, no es troba tant en qui gestiona, sino en garantir que no hi hagi una reducció
de les responsabilitats publiques.
i

Peí que fa al mercat, la participado en el procés de privatització de la provisió de benestar
per part de les empreses lucratives és per ara mínima. Tot i que des d'aquesta esfera s'ha
cohtribuí't a privatitzar molts altres servéis públics (sanitat, educació, comunicacions) no ha
i

i

succeYt així amb els sector deis afers socials al no resultar una empresa económicament
rentable, -sobretot si s'ha d'atendre a les condicions d'universalitat deis servéis socials
moderns69 -.
|

i
\

Pero tot i que la solidaritat no és una activitat central de les empreses mercantils, son
freqüents els casos de corporacions privades lucratives que creen els seus organismes de
solidaritat o que realitzen grans donatius. A mes deis motius efectivament solidaris que hi

69

Rer tal d'explicar aquesta no intervenció del Mercat resulta interessant recorrer al terme "mal cost" d'Esping
Andersen69 (1999). El mal cost fa referencia al canvi d'una economía dominada per la industria a un altre on
domina l'expansió deis servéis. En la industria, els salaris guarden relació amb la productivitat del treball. En
el cas deis servéis, és difícil parlar deis mateixos en termes de productivitat. Com que els servéis, sobretot els
servéis socials, teñen una productivitat molt baixa o quasi inexistent, el mercat sois está interessat en
proporcionar-lo sota dues circumstáncies : la primera, si el preu final del servei és molt alt com per pagar uns
salaris dignes ais treballadors, i la segona, pagant uns salaris relacionáis amb la productivitat, és a dir, molt
baixos. Aixó serveix per explicar perqué el mercat no proporcionará uns servéis com les guarderies o l'atenció
a la gent gran, entenguis de manera que permetin l'accés universal i per tant a baix cost, o a un cost raonable.
Sois podría fer-ho a alt preu o amb salaris molt baixos, creant, en el dos casos, greus efectes sobre la
deáigualtat, justificado clássica aquesta de perqué existia la provisió pública.

:
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pugui haver per part de les empreses vers aqüestes iniciatives, en les properes línies
pretenem demostrar que hi ha importants raons d'imatge ¡ económiques en el rerafons
d'áquestes. Sense anar mes enllá, la legislado actual de Fundacions i d'lncentius Fiscals a
la Participado Privada en Activitats d'Interes General (Llei 30/1994, de 24 de novembre)
i

contempla deduccions en la quota relativa al IRPF per aquelles empreses que generin
iniciatives d'interés general, com son F "obra social i cultural" de les caixes de estalvis70.
i

La1 tradició de les fundacions está fortament arraigada al context anglosaxó. Allá el
desgravament fiscal és encara mes elevat que a Europa en general. Per exemple, al Regne
Uiiit, el govem entrega una quantitat igual a Faportada per Fempresa el primar cop que
aquesta realitza una acció de mecenatge, costejant a mes la publicitat de la iniciativa.
i
Només ais EUA hi ha mes de 44.000 fundacions, moltes de les quals treballen per motius
filantrópics. D'áquestes destaquen la Ford Foundation (511 milions de dolars donats a
1999), la Rockefeller Foundation (149 milions de dolars) i la Bill&Melinda Gates
Foundation (113 milions de dolars)71.
i

Pero a mes de les desgravacions fiscals que suposen els donatius, hi pot haver interessos de
fidelització de clients o d'obrir mercat en les iniciatives solidáries de les empreses. Xavier
i

Altarriba, director de la investigado de la "Guía práctica del mecenazgo", va comprovar
com un augment en publicitat no es tradu'ia en un augment d'ingressos o de vendes. Per
aixó, segons les conclusions que es desprenen d'aquesta investigació, mes que en publicitat
pot resultar mes interessant invertir recursos en identificar els interessos de Fempresa amb
els valors socials deis clients, accionistes i treballadors. En aquesta idea es basa el
márketing social, és a dir, en el convenciment de que a igualtat de preu i qualitat els
consumidors estaran influYts en la seva decisió de compra per decisions com la imatge de la
companyia i de la marca, i peí seu grau de responsabilitat social. La inversió de les

70

Tot i els incentius económics, aqüestes practiques no esta tant esteses en el nostre context com en l'entorn
anglosaxó. Al Regne Unit, per exemple, el Govern entrega igual quantitat a F aportada per l'empresa la
primera vegada que realitza una activitat de mecenatge, a mes de costejar la publicitat de la iniciativa.
i
71
ÜS Foundations a www.un.ora, consultat el 8 de maig de 2002
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empreses en marketing social, és a dir, en marca i imatge, té un creixement exponencial des
deis anys 9072.

"A través del proyecto Empresas, el comité español de UNICEF ofrece a la empresa no

;

solamente la posibilidad de ayudar a los más necesitados, sino también un retorno social y de

,

imagen, así como la posibilidad de acogerse a importantes beneficios fiscales (...) E! proyecto

i

constituye una excelente oportunidad para que las empresas hagan una muestra pública de su

'

solidaridad con la infancia y los más necesitados (...) las bases aportadas a UNICEF pueden

i

deducirse de la base imponible de la compañía, lo que supone un desembolso real de menos del

,

73

35%" .

'
l
i

i

Pero contrariament a l'aparent instrumentalització económica existent al darrera d' aquest
ti~:ie de marketing, en el llibre "El patrocini i mecenatge de l'empresa en el seu context"

I

s'aflrma que "l'empresa privada entén el mecenatge com un imperatiu social, com una

\

aportado solidaria i com la manifestado de la seva voluntat de lideratge en la societat

'

civil" i "tot i que aquesta aposta de les companyies es comptabilitza en l'apartat de

i

i

marketing comunicacional, suposa sobretot un acte de servei"14.
I
Un darrer exemple, en el número 18 de la revista "Món Empresarial", en un article titulat

¡

"La nova forma de fer marketing" s'exposen les avantatges d'imatge, económiques i de
i

productivitat que per una empresa suposa contractar a persones disminu'ídes, col-laborar en
la .defensa del medi ambient o amb les causes de determináis col-lectius. Respecte a la

.

productivitat, i centrant-se en la contractació de persones disminuTdes, rautora conclou que

•
i

"en certs casos, com per exemple, una persona amb certs problemes auditius ocupant un
llo'c de treball en una industria amb un elevat grau de contaminado acústica, les seves
75

i
i

i

c: í;.:íerístiques concretes poden convertir-se en un avantatge competitiu"

\

72

j.a Vanguardia, dissabte 10 de mar? de 2001. De l'article "beneficios empresariales que vuelven a la
sociedad", en l'apartat d'Economia y Negocios.
UNICEF-España, Unicef lanza un proyecto de participación, a www.transnationale.org consultat el 3 de
mar? de 2002.
4
La Vanguardia, dissabte 10 de mar? de 2001. De l'article "beneficios empresariales que vuelven a la
sociedad", en l'apartat d'Economia y Negocios.
75
Món Empresarial, n° 18,juny de 2000, p. 10.
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En; Pámbit de la solidaritat internacional també hi podem trobar interessos económics per
part deis paisos donants. En el cas de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament espanyola,
aquests es manifesten obertament en el darrer "Pía Director de Cooperado". L'AOD, a mes
de'per difondre i fomentar la cultura i la llengua espanyola, sobretot a "Iberoamérica", ha de
servir ais interessos económics de les empreses espanyoles (Ministeri d'Afers Exteriors,
2000, Pía Director de Cooperado 2000-2004). Un deis mecanismes habilitáis per a tal
efecte mes coneguts son els crédits FAD (Fons d'Ajuda al Desenvolupament), ajuda lligada
que compromet al país receptor a destinar el crédit a bens i servéis d'empreses espanyoles.

8.3. Legitimado
Es pot considerar que tot govem democrátic pretén assolir, principalment, tres objectius:
reproducció, acumulació i legitimació política. Assolir aquest darrer és especialment
cnmnlicat en l'actualitat davant la crisi de legitimitat per la que passa la classe política, la
democracia parlamentaria i les seves institucions. La que es presenta com una alternativa al
respecte per part de diferents governs és la de proclamar-se promotor de la solidaritat, de la
participado ciutadana i de la garantía de drets polítics. El moviment de solidaritat és un
agent d'especial interés per aquests governs ja que en ell participado i solidaritat son dos
factors que conflueixen.
(
•

"Des de la societat es reclamen noves formes de participado i intervenció política i social en un
intent de desbloquejar la democracia; participado que per altra banda ha de ser promoguda i

,
!

garantida pels poders públics" (MTAS, 1999).

Pero la participado que normalment des deis poders públics es fonamenta i proposa, quan
no és instrumental o poc vinculant, és poc política i reivindicativa. El voluntaria^ en la seva
concepció oficial, esdevé el paradigma de la participado, mentre que les organitzacions
mes institucionalitzades i tecnificades esdevenen el marc ideal des del que portar-la a terme
i

de¡ forma controlada i des d'una actitud política moderada. Precisament son aqüestes les
organitzacions que l'administració sol contemplar com interlocutor válid de la societat
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civil, mentre, per contra sol obviar i fíns i tot reprimir aquelles organitzacions mes critiques
i reivindicatives (Equip d'análisi Política UAB, s/p).

Lck ONGs, associacions i altres entitats socials teñen certa capacitat i poder per legitimar o
deslegitimar polítiques publiques, i aixó ho saben els administradors. Per tant, l'associació
deis poder públics a les entitats cíviques, sobretot aquelles que treballen per "bones causes"
o per la justicia social pot servir a mes per intentar legitimar certes decisions polítiques.
¡

Fins i tot aquelles que conten amb escassa popularitat. A tall d'exemple, així ho va fer el
Ministeri de Defensa al promoure la desfilada militar a Barcelona a maig de 200076, o així
ho1 intenta fer PAjuntament de Barcelona al promoure el Fórum de les Cultures de l'any
2004.
;

"Jaume Pagés, conseller delegat del Fórum 2004, s'ha posat en contacte amb representante del
moviment

anti global i tzació

per

estudiar

la

participado

d'aquests

collectius

en

77

P esdeveniment"
i

Tot i que el discurs de la participado ciutadana gaudeix de molt centralitat en les
democrácies actuáis, Rebollo (2002) ens adverteix que son moltes les administracions que
están substituint recursos económics per participado ciutadana. Per la seva banda, el
col-lectiu IOE (1993) ens adverteix de la possibilitat de que el discurs pro-partid pació des
deis organismes oficiáis pot legitimar les accions que son decidides des de centres de poder
específics i no des deis interessos de les persones afectades. La participado en si mateixa
no és garantía d'una protagonisme real de la població en la presa de decisions, sino que pot
ser usada des deis poders ¡nstitudonals com a legitimació de la propia acció o persecució de

76

El Ministre de Defensa, Federico Trillo, davant la repulsa de la societat catalana davant la seva decisió de
fer,una desfilada militar el Día de les Forces Armades a Barcelona el mes de maig de 2000. Trillo, per
intentar legitimar la seva proposta es va referir al suport i reconeixement per part d'algunes grans O N G s cap a
Pexércit en les seves tasques de pacíficació 76 . Els distanciament les organitzacions de la societat civil envers
aquesta allusió fou immediat. Només hí hagué una excepció per part d'una d'aquestes organitzacions, la qual
fins i tot va estar en la llotja d'autoritats el dia de la desfilada, fou la F u n d a d o Cánovas del Castillo, presidida
per, Manuel Fraga.
77

Diari Avui, 22 de juny de 2002. La noticia no es va corroborar per cap deis col-lectius que integren el
moViment i el cap de premsa del Fórum'2004 mai volgué anomenar les persones a m b les que s'havien
establert els pressumptes contactes.
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la máxima rendibilitat política. Segons quines activitats de solidaritat, com és el cas del

.

voluntariat confígurat ofícialment, de no anar mes enllá, s'emmarcarien en aquest model de

¡

participado ciutadana.

¡

:

i

Per altra banda, interessos instrumentáis o económics i de legitimado conflueixen en
l'pcfera del Mercat. El marketing solidan, a mes de benefícis económics, pot cercar la
i

legitimació de l'empresa de cara ais seus clients i accionistes, així com de cara a la poblado
en^general,
que en el fons son clientela potencial.
1

;

I

i
i

Des d'aquesta lógica s'entendria que una empresa tabaquera com Fortuna, que produeix un

'

próducte qüestionat socialment pels seus efectes nocius en la salut pública, cre'í una

i

|

i

Fundació per a gestionar un "Fons Solidari" amb el que financar projectes de diferents
ONG's per, a continuado, fer una ampia i ambiciosa campanya de marketing al respecte.

,
'

Podem considerar que la de Fortuna, com la de moltes altres empreses, és una mena de
solidaritat farisaica, l'agent de la qual pretén ser lloat i reconegut per la comunitat. Madrid

'

(2Q01) qualifica així a la solidaritat que es divulga i visualitza arrel d'una práctica que va

|

desenvolupar la comunitat hebrea consistent en proclamar els noms de donants i
brt-^factors en places i sinagogues. A aquest donants, a mes, se'ls hi reservaven els primers
.

¡
i

llocs en la sinagoga.
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!

9.' Colonització del moviment de solidaritat
i

i

I

Hem suggerit que l'acció d'Estat i Mercat, regida pels interessos abans utilitzats té, entre
d'altres conseqüéncies, la confíguració d'una solidaritat funcional i integrada. Pero parlar

'

d'aquesta construcció, única i exclusivament en base a interessos i intervencions concretes i

¡

conscients (jurisdicció, foment, financament, etc.) no seria del precís. Creiem que tot aquest
procés s'ha de comprendre en el marc de l'anomenada colonització del món de la vida

i

(Habermas, 1998). Subscrivim la teoría de la colonització, provinent de la teoría crítica i de

!

PEscola de Frankfurt, perqué ens donará una visió mes completa i complex sobre l'estat
i

i

actual del món de la solidaritat; sobretot peí que es refereix a la difusió de la rao técnico

¡

científica entre nous agents de solídaritat.

I

i

i
I
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I

9.1. Colonització del món de la vida

\
i

,

I

Abans d'explicar la colonització del moviment de solidaritat caldrá emmarcar-la en un

:
i

procés que la inclou: la colonització del món de la vida. Per a fer-ho, caldrá definir qué és

I

aixó del món de la vida. Aquest és un constructe introduYt per Habermas (1998) qui, per tal
dejdonar major poder explicatiu a la seva teoria, transcendeix la divisió de la societat en

;

esferes com hem fet fins ara (estat, mercat, societat civil, família-comunitat) i ho fa en base

|

al
tiüus
en ella hi
domina.i Actualment,
amb
els de
queracionalitat
estructurar que
la societat:
el sistema
el món de la ens
vida.trobem així amb dos nivells
i

i
i

El|món de la vida designa aquells ámbits d'actuació no estructuráis formalment i que se

'

i

i

cohstitueixen en base a processos cooperatius de interacció que permeten establir fins

i

comuns i coordinar-se per a portar-los a la práctica (és el que Habermas anomena

.

enteniment lingüístic). En aquest context l'actitud participant és la que predomina en els

i

subjectes, de manera que la racionalitat que predomina és la racionalitat comunicativa, és a
dir, una racionalitat que permet coordinar i reproduir processos socials com son la

78

Definido conceptual realitzada a partir del treball de Noguera (1995)
i
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socialització, la integració social o la legitimació. Es una racionalitat que s'ha d'entendre en
contexts histories i territorials concrets, pero també té potencial d'universalitat des del
moment en que tot ésser huma la pot exercir.

Pero amb l'arribada de la modernitat es produeix un procés de diferenciado entre sistema i
món de la vida. Al fer-se mes complexes les societats occidentals, una serie d'ámbits
d'acció en els que predominava Penteniment lingüístic son substituios per mecanismes
impersonalitzats i independents de la consciéncia de molts deis individus. És el món
sistémic, el qual esta compost, almenys a Pinici d'autonomitzar-se, per dues esferes o
subsistemes: Pestat i el mercal. En aquests subsistemes la que predomina

és la rao

tcicoiógica, aquella basada en els medis-fins de manera que I'actor s'orienta cap una fita,
escull els medís i calcula les conseqüéncies.
!
El ¡procés no acaba aquí. A mes d'autonomitzar-se, Estat i Mercat envaeixen els ámbits del
món de la vida que segueixen integrant-se a través de Penteniment lingüístic i compleixen
les; funcions

de

reproducció

simbólica

(cultura,

solidaritat,

integració

social,

socialització,...). Així, aquests ámbits del món de la vida es veuen distorsionáis per
processos de monetarització i burocratització que provenen respectivament de les esferes
mercantil i estatal. L'estat i el mercat ja no tan sois no son controláis des del món de la
vida, sino que el món de la vida es mediatitzat per Pestat i el mercat, caient així sota la seva
dependencia. En definitiva, la integració sistémica es fa dominant a costa de la integració
social.
I
Segons la interpretació de Cortina (1985) la colonització o extensio de la rao teleológica per
part deis subsistemes económic i polític té pretensions de legitimació79.

79

Altres autors de la Teoría Crítica han conceptual i tzat aquest procés com a cosificació La cosificació és una
varjant de l'alienació, consistent en la transformació de les propietats, relacions i accions humanes en
propietats, relacions ¡ accions de coses que s'independitzen de Phome i governen la seva vida; també en
aqüest context els éssers humans es converteixen en coses. (Cortina, 1985)

!
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I 9.2. Colonització del moviment de solidaritat. La solidaritat com a intervenció social

,

i com a técnica
i
l

i

I

Des del coneixement científico-técnic es delimiten, descriuen, observen, mesuren i

i

construeixen els problemes (la pobresa, els subdesenvolupament deis pa'ísos, etc), que la

,

mateixa ciencia s'encarrega de pal-liar amb els métodes i técniques que desenvolupa. Entre

¡

aquests métodes i técniques ens hi trobem la intervenció social.

I
i

Definíem la intervenció social com aquella proposta operativa nascuda de la capacitat
técnico-científica d'atendre un problema, com a resposta de la demanda d'algun ens social i

!

que s'engloba en el que es coneix com a canvi social planificat (Rueda, 1996). La idea

.

i

i

básica de la intervenció és que el treball o activitat d'una serie d'agents capacitáis

i

profesional i técnicament permetrá assolir certs nivells de benestar a persones amb

i

i

determináis déficits, necessitats o problemes.
i

'

,

i

i

La intervenció social dominant seria el mecanisme mes visible de la colonització del

¡

i

moviment de solidaritat. La intervenció suposa dones la institucionalització

i

¡

professionalització d'aquella solidaritat i assisténcia que es cobria de manera espontánia i
]
informal en les comunitats tradicionals. La solidaritat tradicional -aquella de caire
horitzontal, recíproc i cooperatiu, exercida des deis cercles familiars, d'amistat i veínals- és

i
\
i

menys present en la societat actual arrel de la urbanització de les poblacions, les emergents

i
i

necessitats socials, la despersonalització de les relacions socials, els nous referents

'

territorials i polítics, la fragmentació de les comunitats, la difusió de l'individualisme i la

'

:

i

competitivitat, la mediatització d'institucions de l'Estat i del Mercal en afers solidaris, etc.

i

Així, a la vegada que perd terreny la solidaritat tradicional, n'agafa la solidaritat portada a

.

\z~rt

'

per nous agents dedicats própiament a la solidaritat, siguin assalariats o no

rerhunerats -

anomenats també voluntaris. És aquesta una solidaritat vertical i

i

unidimensional pero que, a diferencia de la tradicional assisténcia i beneficencia cristiana,
legitima la seva activitat en la ciencia i en la rao teleológica.

'
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La tecnificació de la solidaritat, sol cristal litzar en servéis socials públics i especialitzats
que poden ser gestionáis peí mateix Estat o per empreses privades, normalment sense ánim
deilucre (organitzacions de solidaritat). Els servéis socials son la institució político-técnicaadministrativa que actúa com a garantidora de drets socials (Rueda, 1996). Mitjancant
aqüests, els Estats pretenen garantir i millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania.

En l'ámbit internacional, la intervenció s'institucionalitza en la cooperació internacional,
consistent en accions portades a terme, normalment des de paísos occidentals per a
transformar situacions considerades problemátiques en un segon país a partir d'una
detnanda social que pot ser explícita, implícita, latent o inexistent.

La cooperació internacional agafa forca en el context de post Segona Guerra Mundial. Per
alguns el Pía Marshall és el primer programa de cooperació per al desenvolupament tal i
com els entenem actualment. Pero és sobretot a partir de la Guerra Freda quan agafa forca
la pooperació internacional amb Pobjectiu d'evitar que els pa'ísos del sud no es sumessin al
creixement del bloc soviétic (Ibáñez, 1991). Al mateix temps, la contenció del comunisme
ais Estats Europeus s'intenta portat a terme a partir del citat Pía Marshall i deis pactes
socials que donen llocs ais Estats del Benestar.

Local o internacional, tota intervenció social contempla un serie de característiques comuns.
i

Podem trabar les següents (Casas, 1996, citat per Montenegro, 2001): 1) Té intencionalitat;
2) Persegueix objectius explícits; 3) Dinamitza processos d'influéncia

social en

determinades localitats o comunitats; 4) Utilitza o manipula elements externs, no presents
espontániament en el sistema per tal de produir un canvi en la situació anterior; 5) Parteix
d'una relació de desigualtat, basada en el poder que su posa el coneixement de Pexpert.
i

Així, la intervenció implica la relació entre dues parts. Per una banda, els ¡nterventors o
subjectes de la intervenció que poden ser técnics, treballadors, voluntaris,... que provenen
deis estudis socials i que conten amb una serie de técniques, metodologies i coneixements
per a desenvolupar la seva tasca. I per altra banda, els ¡ntervinguts o objectes de la
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Íntervenció, que es relacionen en un context d'intervenció que pot ser individual, grupal o
comunitari (barris margináis, pa'ísos del sud, etc.)

Per Rueda (1988), la Íntervenció social, quan és una resposta unidireccional i des de dalt és
una especie de tecnocratisme i despotisme: "s'intenten produir canvis socials prescindint
deis subjectes ais que aquests canvis afectaran des de la doble legitimitat política i técnica
(el poder del coneixement científic)" (Rueda, 1988, 285)80.

La Íntervenció pot ser mes positivista o mes participativa, com en el cas d'aquella que beu
de. les teories marxistes. Pero per molt partícipativa que sigui, l'alteritat interventorintervingut sempre hi és present. Així, les perspectives participatives contemplen a una
avantguarda ¡I-lustrada com a reveladora de les relacions d'opressió i explotado.

80

De fet, també des del paradigma de la investigació tradicional, es parteix de la premissa de que un sector té
el monopoli del coneixement i altres no saben qué és el que realment els passa. Es desprecia d'aquesta manera
el coneixement popular i vivencial i el coneixement científico-técnic esdevé una eina de control80 (López
Cabanas i Chacón, 1997). De fet, el coneixement científic és criticat per erigir-se com a coneixement adequat i
transparent de la realitat, i no reconéixer el seu carácter construTt, historie, contingent i normalitzador (Ibáñez,
1991, citat per Montenegro, 2001). El coneixement está mediat pels subjectes que el produeixen, per tant, no *"
ha neutralitat n¡ en la forma de conéixer ni en el coneixement que es produeix.
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10. Tendencies dins el moviment de solidaritat

,

Considerem els interessos i colonització que acabem d'exposar com a causes i
condicionants mes o menys directes de quatre tendencies que podem observar en el
moviment de solidaritat i que contribueixen a configurar-lo tal i com és actualment.
Aqüestes tres tendencies son: la tecnificació de les organitzacions de solidaritat, Pampliació
d-L significáis de la solidaritat, la construcció del voluntariat com a subjecte solidari oficial

|

i la complemenlació de la tasca del moviment amb la portada a terme per altres esferes.
Veurem com aqüestes quatres tendencies afecten a actors col-lectius (les organitzacions),

i

ais actors individuáis (técnics, activistes, voluntaris, dirigents), a l'objecte peí que treballen
(

(la solidaritat) i a la forma de treballar-ho o des de quina posició.

t

¡

, 10.1. Tendencia vers la forma: La tecnificació de les organitzacions de solidaritat
i

La tecnificació de les organitzacions de solidaritat té relació directa amb la major
participado d'aquestes en la gestió de recursos públics. En els anys 80, aquests recursos
i

t

'
<

públics es gestionaven sobretot a través de subvencions i solien ser d'iniciativa social, és a

i

dir¡, l'organització plantejava un projecte propi i el presentava a alguna administració per tal

,

de* que li fínancés. El mecanisme de les subvencions pot no contar amb nivells alts de

'

copdicionament, a la vegada que normalment no permeten una dotació gaire elevada de

'

recursos, almenys en el terreny de la solidaritat. Pero amb la privatització de la gestió de

|

servéis soeials de titularitat pública, a la que assistim sobretot a partir deis 90, el compromís

'

canvia. D'aquesta manera les organitzacions poden establir concerts, convenís i concursos
amb PAdministració pública sota convocatóries i concursos públics molt regulats i
condicionáis. En el cas de la cooperació internacional concertada amb l'estat, actualment es
poden establir relacions a diferents nivells: plans estratégics, programes o projectes.
Aqüestes vies de financament poden variar en el seu nivell de condicionament en funció,
entre d'altres, de la voluntat política deis administradors. En el cas de I'AOD espanyola, des
de' P Agencia Espanyola de Cooperació Internacional ha manifestat en determinades
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ocásions que no fínancaran "projectes d'ONG que es desvinculin de les polítiques del
Goyern EspanyoP> .

Arrel del nou rol social ocupat per moltes organitzacions de solidaritat, el pressupost de
moltes d'elles s'ha sobredimensionat en la década deis 80. El 53% del pressupost que
gestionen les diferents ONG's és públic (Fundació Tomillo, 2001).

Mentre moltes

¡

organitzacions tradicionals es professionalitzen, es funden organitzacions directament

'

professionalitzades i amb poca base social. En Pactualitat les organitzacions d'acció social
del context espanyol, sense contar les de solidaritat internacional, teñen 284.000
treballadors assalariats i s'espera que fins el 2002 es contractin 50.000 persones mes
(Fundació Tomillo, 2001). El 50% d'aquestes organitzacions compte amb mes de vint

{

treballadors. En els darrers cines anys l'assalarització ha sigut progressiva i a un fort ritme,
arrib una taxa anual mitja del 5,3%.

i

En1 aquesta conjuntura, on la participado de les organitzacions de la societat civil en la

'

gestió de benestar i solidaritat és alta, trobem que des de 1'administració pública es sosté un

,

discurs que manifesta la necessitat de que les organitzacions es tecnifiquin i
prófessíonalitzin, és a dir, que contin amb personal amb coneixements técnics, que

'

modernitzin la seva infrastructura i els seus medis, que accedeixin a les noves tecnologies o

i

facin mes eficient la seva gestió, etc.

!

i

i

1

>
1

"El fortalecimiento del movimiento voluntario español exige, más allá de la consolidación del
Tercer Sector, su desarrollo pleno, para lo cual le es necesario contar con unos medios

1

i

(

humanos, económicos y materiales y unos espacios físicos suficientes y adecuados a sus

;

cometidos, un ordenamiento jurídico adaptado a la nueva sociedad del bienestar así como

I

información actualizada y fluida, ya que ésta ha pasado a ser, hoy en día, el instrumento clave

¡

para la dirección eficiente de las organizaciones." (MTAS, 2001)

81

Miguel Ángel Cortés, Secretan d'Estat per a la cooperado, ho declarava en una entrevista a "El País", el 14
de Igener de 2001. En el mateix reportatge, Ignasi Carreras, director d'lntermón, manifestava que les ONG no
eren ni volien ser embaixadores del govern espanyol.

i
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"Hi ha entitats que per no realitzar un exercici de renovació poden quedar davant del barri de
la ciutat o en el sector en el qual treballen un pél desactualitzades" (Incavol, 1998, discurs
d'Antoni Comas, conseller de Benestar Social)

A principis deis anys 80 a l'estat espanyol s'estava configurant el sistema de servéis socials
públics. Aquest projecte es mirallava en el model de servéis socials del centre i nord
d'Europa, caracteritzat per la seva modernitat i universalitat. En les liéis autonómiques de
servéis socials aprovades en aquell moment, conscients de la importancia de la iniciativa
social en el nostre context, s'exigia a les organitzacions que es volguessin integrar en la
xarxa de servéis socials professionalitat, qualitat i seriosiíaí.

"Front a la dispersió i escala racional i tat de les actuacions benéfiques es procurara un conjunt
:

perfectament defínit de prestacions i servéis, establert després deis oportuns processos de

i

planificado sotmesos en la seva gestió a un sistema reglamentat, i en el que concurreixen els
nivells de qualitat i professíonalitat que ho faci efectiu per al fi previst" (Llei aragonesa de
servéis socials citada per Madrid, 2001, 40)

¡

La constitució i promoció de la solidaritat en mans d'especialistes i professionals va en
detriment de la figura i el rol social del voluntarista. La beneficencia i el voluntariat religiós
perden prestigi al considerar-se, des del discurs oficial, que la vocació de servei, la voluntat
d'ajudar i fer el bé, no és suflcient. "La filontropia és una ciencia, la major de totes les
ciéncies" afirmava el secretari de la Charity Organisation Society per desmarcar-se del
1

R->

voluntansme dominant en l'acció altruista durant el segle XX .
i

Un deis mecanismes per corregir el voluntarisme el trobem en la formado. La formació
tcvica será un element clau per a assolir la professionalitat i la qualitat en la ¡ntervenció
desitjades. Des del discurs oficial s'insisteix en la professionalització de les tasques que es
porten en el si de les organitzacions no lucratives. Per tal d'assolir aquesta fita caldrá dotar
ais membres del moviment de la pertinent capacitació, així com deis recursos pertinents.

Gitat per Lipovetsky, 1994, 43.

'
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\

"Línea estratégica [del II Plan Estatal del Voluntariado]: Formación de los directivos,
profesionales y gestores de ONG en sus respectivas tareas, poniendo un énfasis especial en la
formación relativa a nuevas tecnologías, cuestiones tributarias e impositivas, aspectos jurídicos,
contables y aspectos relacionados con la captación de fondos" (MTAS, 2001).

La colonització de la que estem parlant també s'estén al sector voluntari o no remunerat de
les organitzacions mes tecnifícades. Així, la professionalitat no té perqué ser antónim de
i

voluntariat: assalariats i voluntaris poden ser igualment professionals, és a dir, desenvolupar
;

i
I

una tasca especialitzada en base a eines i coneixements científico-técnics. Trobem dones
una tendencia a l'especialització del voluntariat promoguda des del discurs oficial. Els
voluntaris i voluntarles, mes enllá deis valors socials que els porten a dedicar el seu temps

i

Uiure a causes solidáries, ho han de fer amb professionalitat i eficiencia. La formació
técnica torna a ser la clau. Una de les accions promogudes peí II Plan Estatal del

'
i

Vountariado consisteix precisament en:

,

i
i
•

\

"6.3.- Impartición, por parte de las ONG, de acciones formativas de contenido general y

|

específico para los voluntarios, siguiendo una metodología que reúna aspectos tanto teóricos,
como prácticos, con el fin de lograr una mayor eficacia del voluntariado." {MTAS, 2001)

I

Er"Postgrau de voluntariat i servéis de benestar social. Gestió de projectes de voluntariat"

\.

i

I

qub ja hem citat abans va en aquesta mateixa línia. Entre els seus objectius es troba el de
buscar la professionalitat en els treballadors no remuneráis deis servéis socials.

'
i
!

Davant aquesta especialització requerida no ens ha d'estranyar que alguna de les
organitzacions de solidaritat analitzades seleccionin els "candidats a voluntaris" amb una

I

entrevista previa, com si d'un lloc de treball es tractés, o se'ls hi exigeixi un mínim d'hores,
coneixement d'idiomes i altres coneixements, etc. Casos com aquests s'allunyarien molt
d'aquell de que trobávem en un menjador popular on ningú mantenía un control de la gent
que venia a ajudar, ni assignava feines, ni s'ocupava de "captar" voluntaris. Tot i aixó, tots
els dies es trobaven amb gran quantitat de persones disposades a ajudar.

'
i

'
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¡

La1 modernització i professionalitat de la solidaritat, al ser de cada cop mes un requisit de
les fonts de financament, implica dilemes interns i problemes financers a les organitzacions
que es resisteixen a adoptar un model de gestió i intervenció tecnifícat. Des del Comité de
Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris respongueren així quan la Diputació els hi va
denegar una subvenció per "manca de professionalitat":
"sobre la nostra opció de "no porfesisonalitat" (com a entitat de "voluntariat" que diuen en
I'argot oficialista) volem reafirmar que respon a un intent de practicar una cooperario amb el
qüestionament de l'injust ordre económic internacional, la contribució a unes estructures
socioeconómiques intemacionals solidarles i la recerca de lligams poblé a poblé, organitzacions
populars amb organitzacions populare. Esperem que en un futur, la Diputació de Barcelona
modifiqui els seus criteris i valori mes positivament les opcions com la nostra de practicar la
;

cooperado des d'abaix" (El Xüamate, n 12, Butlletí del Comité de Solidaritat amb

i

Centreamérica i Nicaragua de Nou Barris)

Entre els actors amb els que hem treballat hem trobat exemples en els que Padministració
havia utilitzat la falta de instal-lacions adequades (sortides d'emergéncia, ventilado...) o la
f:.!f.;. de professionals qualificats per justificar la no concessió d'ajudes i subvencions
publiques
i
Pero per tal de pal-liar el voluntarisme i davant la demanda i exigencia de professionalitat,
hem pogut veure com proliferen els cursos, másters i postgraus en cooperació internacional,
enjgestió social, en intervenció en diferents ámbits (immigració, marginació, toxicomanies,
etc.), així com els que permeten especial itzar-se en la gestió d'organitzacions no lucratives.

Respecte a aquest darrer element - la gestió organitzativa-, val a dir que segons el discurs
oficial, a mes de la racionalització de l'activitat de solidaritat, racionalitzar la gestió de les
entitats també esdevé necessari. Es a dir, per a que les organitzacions de solidaritat pugin
gestionar benestar i/o desenvolupament hauran de tecnificar també el seu funcionament
intiern.
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;
i

Dé nou, el discurs oficial representat sobretot per les fonts de fínancament és un deis
primers en exigir a les organitzacions a les que concedeixen recursos que portin a terme una

i

gestió de caire mes empresarial i regida tant per criteris d'eficácia com d'eficiéncia. El
funcionament empresarial i la tecnificació de l'organització de les entitats és des d'aquest
discurs, a mes de necessária, és sinónim de qualitat i bons resultáis.
i

"Linea estratégica 5.3.- Introducción, por parte de las ONG, de principios y sistemas de
¡

gestión inspirados en la empresa privada pero adaptados a la naturaleza y papel social del

i

Tercer Sector, como los principios de eficacia y eficiencia, sistemas de gestión y control de

<

!

calidad en relación con sus programas y funcionamiento interno, la planificación económica, la

1

evaluación de proyectos y auditorías, o el trabajo en red entre las unidades y entre los

J

trabajadores de cada entidad." (MTAS, 2001)

>
i

l

\

"Les ONGD son les organitzacions que s'encarreguen de materialitzar sobre el terreny els
projectes de cooperado, i de la mateixa manera com ho facin depén en bona mesura que aquests

í

'•

<
<

projectes tinguin éxit. Formar professionals de gestió interna de les ONGD contribueix a garantir

,

l'éxit de qualsevol projecte de cooperació internacional que es dugui a terme" (tríptic del Curs de

'

Fundació Gerencial a les ONGD. ESAED i Fundació La Caixa)
i

Ert definitiva, veiem com la colonització del moviment de la solidaritat es promoguda des

'

dcí uiscurs deis que aposten per una solidaritat professional i técnica fonamentada en la rao

i

telfeológica, és a dir, una solidaritat basada en els medis-fíns de manera que Tactor s'orienta

,

caf> uns resultáis, escull els medis i calcula les conseqüéncies.

I

I

i

i

10.2. Tendencia vers Vobjecte: L 'ampliado del concepte solidaritat
i

i

Una segona tendencia observada arrel de T interés despertat en la iniciativa pública i privada
envers el món de la solidaritat es manifesta en la popularització i major presencia social del
concepte "solidaritat" a la vegada que el seu significat es tergiversa.

,

En' aquest punt ens proposem ¡Ilustrar com la forma d'entendre la solidaritat en les

i

societats modernes s'ha ampliat i transformat; ha passat a ser el mecanisme básic de
cohesió social a una opció individual arbitraria i "sense esforc".
i

i
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'

A pagines anteriors analitzávem breument la concepció originaria de solidaritat - provinent

;

de¡Padjectius solidus: alió compacte, massís i consistent - i com aquesta amb el pas del
temps s'ha anat ampliant, és a dir, ha anat contemplant mes significáis. D'aquesta manera a

'

les connotacions origináis de solidesa i garanties, se li annexen connotacions febles. La
nova solidaritat, a mes de poder ser una opció individual, no té perqué implicar un grans
esforc per part deis seus agents - fíns i tot pot no costar-te res-.

¡
i

i»

Per exemple, a la web de Creu Roja, per tal de promoure entre la població que destinin el
0'52% de l'IRPF a fíns d'interés social a través d'ONG, es diu: "A la teva declarado de la
renda, declara la teva solidaritat -marcant en la casella corresponent-, no et costa res ".

'
i

Per altra banda, en la página web "Hungersite" de I'ONU, només prement un botó virtual,
una de les empreses que es publiciten donen una tassa d'arrós a algú del món que passa

;

83

fam .

La nova solidaritat mediada i promoguda ofícialment pot limitar-se a la práctica d'una
activitat puntual o a fer un donatiu. D'aquesta manera el que abans es definía
pejorativament com a beneficencia ara també passa a ser solidaritat. Com ens deia un deis
t

'
i

actors, "a la solidaritat se la confon amb caritat".
i
i

i

DP^ deis mitjans de comunicació de masses, com a transmissors de 1'agenda oficial de

<

solidaritat, es proposa a la ciutadania causes amb les que solidaritzar-se, temes socials deis

\

que preocupar-se i discutir, a quines organitzacions, catástrofes o causes aportar part de la
seya renda o en quines poder fer un voluntariat. En definitiva, transmeten com, quan i on es
pot practicar la solidaritat. Un de cada dos francesos dona diners amb motiu de fets que
i

donen lloc a operacios mediátiques excepcionals (Lipovetsky, 1994). És mes, la
médiatització de la solidaritat pot convertir aquesta en un espectacle (com en el cas de les

83

En la mateixa web hi ha un mapamundi en el que uns punts negres parpellegen en diferents llocs del planeta.

Indiquen quan i on es mor de fam una persona.
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telemaratons, deis concerts solidaris) o en un objecte de consum (com en el cas deis
próductes solidaris, el comerc just)84.

El que podría semblar una tasca inassolible per la ciutadania - combatre grans catástrofes
de la humanitat (fam, guerres, epidémies,...)- esdevé paradoxalment quelcom senzill i
practicable grácies a la solidaritat mediatitzada i indolora. Es important que en la societat
del benestar, en la societat de la tecnificació que ens desresponsabilitza de molts afers,
tinguem la sensació de que, sense grans sacrificis personáis i amb un nivell assumible
d'implicació, estem contribuint a resoldre els problemes del món — tot i que aquests quedin
intactes-.

Per altra banda hem assistit darrerament a la substitució de la máxima empresarial business
is business per una mes rentable actualment que ve a dir ethics is good business. Cal deixar
ciar que la solidaritat no és cap fi empresarial -almenys aquest és lateral a d'altres com
l'acumulació de beneficis-, la solidaritat és mes bé un mitjá, una crossa d'alló económic.
Les conseqüéncies d'aquest fet per a l'imaginari col-lectiu de la solidaritat també han de ser
tingudes en compte. Així, des de la publicitat i el marketing social, el discurs de la
solidaritat pot esdevenir un

reclam estétic que simplement permeti a una empresa

augmentar les vendes. Es pot vampiritzar i buidar de contingut així la concepció de la
solidaritat com en el cas d'aquell anunci d'una companyia d'automóbiis tot terreny que
reclamava "solidaridadpara ios que sólo pueden moverse por el asfalto". En d'altres casos
es pot substituir la solidaritat per valors de major centralitat en 1'actualitat com feia un banc
virtual amb un lema que resava ílllibertat, igualtat i rentabilitat"
¡

En) el cas del proliferant mercat financer l'operació de cosmética es tradueix en els
anpmenats fons solidaris. En aquest cas, es pot ser solidan invertint en borsa ja que el

Ens referiem a aquesta concepció de la solidaritat a la carta, arbitraria, com a donatiu, espectacle o article
de consum com a una solidaritat indolora, aquella propia de l'época
t
immersors (Lipovetsky, 1994).

del postdeure en la que estem
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I

bróker de Pinversor fará una donatiu del 0'7 % deis seus guanys a determináis projectes de
copperació. El client o inversor no veurá "afectáis" els seus beneficis amb aquesta práctica
de solidaritat, com solen "garantir" els agents comerciáis de qualsevol banc quan
t'expliquen en que consisteix aquesta mena de fons. Cal ressaltar que les empreses en les
que s'inverteix a través del fons solidaris son les mateixes que les d'altres fons: es poden
dedicar a la producció d'armament, a expropiar terrenys a pobles indígenes per tal de
realitzar pous de petroli o oleoductes, a explotar laboralment a la població deis paYsos del
sud, etc. sense que aixó afecti a la condició de "solidari" adjudicat al fons d'inversió.
i

Per acabar d'exemplificar la solidaritat indolora -o solidaritat insolidária- de la que estem
parlant, volem fer esment a un altre producte també etíquetat de solidari que també está
associat a la banca. Son les "targetes de crédit solidáries", les quals, de nou no demanen cap
esiWc económic a l'agent de solidaritat, és a dir, el posseídor de la targeta. Simplement, es
pot ser solidari anant de compres -i a sobre es poden guanyar punts intercanviables per
regáis-.
JQuadre 8
TARGETES SOLIDÁRIES. UTILITZANT LES TARGETES AJUDARA ELS ALTRES
• ; Sense que aixó us comporti cap cost. Caixa Terrassa cedeix a organitzacions no governamentals* una part
i de les comissions que generen les targetes en utilitzar-les en les compres.
• ! D'aquesta manera, podeu col-laborar en el desenvolupament de projectes agraris, en la formado d'adults i
en rescolarització de joves i infants del Tercer Món, així com en projectes assistencials del nostre entorn.
i

•

(A mes) si utilitzeu la targeta ais comercos també aconsepuireu punts extra que podreu bescanvíar per
productes del nostre cataleg de regáis.

Font: www.caLxaterrassa.es, consultat el 1 de maig de 2001, subratllat propi

Com hem vist en la part anterior, la relativa ais discursos micro o d'actors del moviment,
i
son diverses les organitzacions i individus entrevistáis que assumeixen aqüestes noves
cohcepcions de la solidaritat com a valides o funcionáis i que fins i tot les contemplen en la
seva praxis col-lectiva. Tot i aixó, des de cap deis discursos emesos per membres del
moviment de solidaritat es magnifica ni idealitza la solidaritat indolora, mes bé des
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d'alguns sectors s'és poc crític amb el gir de la solidaritat descrit i la ¡nstrumentalització
que del concepte en fan alguns actors, sobretot des de l'esfera mercantil.

;
[

i

103. Tendencia vers al subjecte: La construcció del voluntariat oficial
i

Durant els 80, a la vegada que es produeix el boom de les ONG's, en Fescenari de la
collaboració social, agafa forca i terreny la figura del voluntari. El seu potencial rol social

>

és |reconegut per Fadministració pública, de manera que es comenca a manifestar així en les

•

liéis autonómiques de servéis socials, en les que el voluntari ¡ les seves entitats son peces
contemplades en l'engranatge de servéis socials públics.
¡

La: major centralitat del voluntariat es consolida en els anys 90 on s'intensifica l'atenció
estatal en aquest fenomen. Sorgeixen liéis del voluntariat a nivell estatal i autonómic,
s'institucionalitzen dies i premis del voluntariat, es creen plans estatals del voluntariat,... En
el context cátala no es conta amb una regulació explícita del voluntariat, tot i que a l'any 91
s'aprova la llei catalana de creado de Flnstitut cátala del voluntariat i posteriorment es
f

,

Q£

reconeix la "Carta del Voluntariat" des del Parlament de Catalunya . A mes, la regulació
estatal afecta a aquelles organitzacions de Catalunya que treballin en aquell ámbit
>

:
'
¡

territorial. En el nostre context, I'ampia participado juvenil en el voluntariat olímpic durant
el» Jocs Olímpics de 1992 va fer encara mes exponencial la popularitat del fenomen. Tot i
que la tasca es centrava en Fámbit esportiu, finalitzats els jocs olímpics va revertir en major
participado de voluntaris ¡ voluntáries en altres ámbits, sobretot socials.
Des del discurs oficial i mediátic es configura l'imaginari d'un subjecte solidan sota el
qualificatiu de voluntariat i que cristal-litza en tota una institució que rep el mateix nom86.
Es el procés que qualifiquem de construcció del subjecte solidari oficial, procés configurat
mitjancant diferents mecanismes de caire institucional (jurisdicción financament, foment,

i

etcí). Volem ressaltar Fimpacte simbólic d'aquest procés de configuració que ha aconseguit

85

"La carta del Voluntariat" sorgeix del I Congrés Cátala de Voluntariat i ha estat reconeguda i adoptada peí
Parjlament de Catalunya en la seva Resolució 98/V a 29 de Maig de 1996
86
Val a dir que voluntariat es pot referir tant a l'activitat solidaria com al coMectiu que Pagencia.
!
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'
!

popularitzar, secularitzar i trobar adeptes entre la població juvenil en una tasca que

(

s'associava anys enrera a la caritat de persones creients i d'edat avancada o a la

!
i

beneficencia del sector femení de la burgesia de la que es criticava pretenia netejar la seva

i
i

consciencia.

i
i

I

Considerem com el principal deis mecanismes de configuració del voluntariat al de la

¡

jurisdicció, tant pels seus efectes punitius com perqué que des de les liéis vigents de

'

voluntariat es defmeíx i delimita la figura i tasca dei voluntari tant a nivell simbólic com

!

i

efectiu. Així, arrel de la normativització jurídica, el que era abans un concepte dífús i

|

pojisémic va concretant la seva significado i delimitant el seu rol social. A través deis
diferents texts jurídics vigents analitzem una configuració que creiem es fonamenta en

i

aspectes com la formalització, la gratu'ítat, l'interés general de l'acció i el foment o
incentivació.

•

i

i

I

'

a); Formalització. Tal i com s'explicita en 1'arricie 8 de la Llei Estatal del Voluntariat, "les
organitzacions que contin amb la presencia de voluntaris hauran d'estar legalment

'

cohstitu'ídes i dotades de personalitat jurídica propia". Aquesta condició és acompanyada a

;

mes per la formalització i burocratització de les relacions de la persona voluntaria amb la

'

seva entitat mitjancant mecanismes com la necessária subscripció del voluntari en una

i

pólissa d'assegu ranees, l'acreditació que habiliti a la persona voluntaria per al

•

desenvolupament de l'activitat, la certificado deis servéis prestats i, fins i tot, la

i

foijmalització per escrit de la relació entre ambdues parts, persona voluntaria i entitat,
mitjancant un contráete previ a la incorporado. Aquesta delimitació de la tasca voluntaria

'

s'exemplifica en la mateixa llei dient que les tasques de bon veínatge no serien

,

cohtemplades en la concepció jurídica.

I

i

i

i

;

i

b)'Gratu*ítat. En els diferents discursos institucionals es recalca que l'activitat voluntaria

!

"és de caire altruista i solidari", es porta a terme "sense esperar res a canvi" o "perqué t'ho

¡

demana el cor". En la Carta del Voluntariat es fa referencia al factor gratu'ítat de la següent
i
manera: "[El voluntariat ha de] realitzar l'activitat a qué s'ha compromés amb

¡

¿

!

i

responsabilitat, bona fe i gratuTtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i

,
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í

respectant les normes internes de funcionament (...) i rebutjar qualsevol contraprestació
económica o material que li pugui ser oferta peí benefician o per tercers en virtut de la seva
actuado".

Així, es destaca i reitera en els diferents texts jurídics que les persones voluntáries no poden

!

rebre contraprestació económica per la seva activitat, tot i que han de ser reembossats per
le, despeses realitzades en el desenvolupament de la seva activitat. Es la concepció de
"patrimoni 0" que l'activitat ha de suposar per a les persones voluntáries: no pot haver-hi ni

,

entrades ni sortides (pérdues o guanys) económiques un cop finalitzada l'activitat en la

;

persona que l'ha portada a terme.

'

Resulta curios que des de la mateixa llei estatal es faci referencia a la prestado social
substitutória. Tot i que aquesta té a veure amb l'ámbit d'actuació del voluntariat, és una

•

prestado que es realitza de manera coaccionada -no voluntaria-, pero si gratuita. D'aquest
aspecte i d'altres esmentats es pot deduir que Pémfasi posat per la llei en la paraula
.

'
i

"voluntan" fa referencia al factor gratuTtat, i no al factor de no coacció com seria

i

semánticament mes corréete. Recordem dones Pinterés de les administracions que
esmentávem en el voluntariat com a sumministrador de benestar a baix - o gairebé nul-

'

coSt.

,

i

i
i

Com diu Madrid (2001), amb la jurisdicció del voluntariat o amb els projectes de servei
civil es demostra que tot i que l'administració apel-la a una societat solidaria, no acaba de

'•

confiar amb - o no acaba d'entendre - la voluntarietat de les persones -amb que aqüestes
vulguin treballar de forma gratuita- i ha de fermar el seu compromís d'alguna manera siguí
i
per a superar la discontinu'ítat deis servéis voluntaris i garantir una dedicado estable. Com
i

diu la Carta del Voluntariat en Papartat de deures d'aquests: "en cas de renuncia [han de]
notificar-la amb antelació o continuar l'activitat fíns que puguin adoptar-se les mesures
nefcessáries per evitar perjudicis greus al servei".
i

c) Incentivado. Es podría entendre la incentivació del voluntariat com un deis mecanismes
per a fidelitzar a les persones voluntáries en la seva tasca. A la vegada es podría considerar

i
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que la premissa de patrimoni 0 o de gratuítat es contradiu en la mateixa Llei Estatal quan en
aquesta dedica tot el Títol IV a les mesures de foment del voluntariat. Entre d'altres, es
contempla a les persones voluntáries com a benefactores d'una serie d'incentius com
bonifícacions en l'ús del transport públic, entrades a museus,.... L'aspecte qüestionable de
la incentivació no és únicament que es pretenguin mediatitzar motivacions solidáries des
de'esferes solidáriament qüestionables, sino que es trenqui amb la tradició de la participado
instituient tendint cap a una participado suscitada, és a dir. aquella que es desenvolupa en
estructures organitzades per una autoritat exterior al grup, sense iniciativa deis
• •

87

partí cipants .
t

La' incentivació promoguda o la participado suscitada no s'entén amb el discurs que
contenen els mateixos texts jurídics al fer referencia a que "el voluntariat es fonamenta en
una decisió lliure i personal motivada per principis de solidaritat i altruisme" (Carta del
Voluntariat, 1995).

En; Pavantprojecte de llei de servei civil de Catalunya es recompensava de la següent
manera el mínim de déu hores setmanals, durant almenys sis mesos, que les persones poden
dedicar a tasques de caire social:
i

"Cal destacar el carácter formatiu que necessáriament ha de teñir el contingut deis programes
del Servei Civil. Suposará, per a les persones que hi participin, una formado personal des de 1'
¡

acció i el compromís amb la comunitat, fet que comportará l'adquisició de nous coneixements i

*

habilitats, i per lant millorar les seves oportunitats i expectatives".

d) Activitat. En les "activitats d'interés general"88 trobem l'objecte d'intervenció del
vo|untariat. La qualificació "interés general" sembla un eufemisme amb el que
i

87

iCleister (1972) citat per Madrid (2001)
"S'entén per activitats d'interés general a efectes del disposat en l'article anterior, les assistencials, de
servéis socials, cíviques, educatives, culturáis, científiques, esportives, sanitáries, de cooperado al
desenvolupament, de defensa del medi ambient, de defensa de la economía o de la investigació, de
desenvolupament de la vida associativa, de promoció del voluntariat, o qualsevol altre de naturalesa análoga"
Llei estatal del voluntariat
88

1
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l'administració promou el treball en ámbits que li interessa a ella es treballin, sigui perqué
son noves necessitats socials que no pensa cobrir o perqué es pensa retirar de la seva gestió.
Ésjmés, segons els diferents texts jurídics, la solidaritat equival a una activitat concreta, que
es pot fragmentar en ámbits d'actuació i que resulta executable en base a programes i

,

projectes concrets. Es promou una solidaritat amb nul-la dimensió política, mentre es

'
i

recalca la seva dimensió "social" o "cívica".

i

¡

i
i

En definitiva, la configuració jurídica del voluntariat així com altres concepcions que des
de discursos oficiáis es fan sobre aquesta figura va en detriment de la seva dimensió
comunitaria i política, de la seva espontaneYtat.
í

i

Mí" enllá de la jurisdicció, els congressos, cursos de formació i els mitjans de comunicació

,

son altres fonts de discursos des deis que es configura activament la figura del voluntariat
oficial. Des d'aquests altres ámbits o espais hi trobem dos repertoris sobre el voluntariat

¡

que a continuació desenvoluparem. Per una banda trobem un repertori discursiu des del que
es parla deis voluntaris com a actors perfectament adaptáis a la postmodemitat o a l'época
del postdeure— és el discurs indolor del voluntariat-. I per l'altra, tot i que pugui semblar
i
contradictori, des deis mateixos centres de poder s'emet un altra discurs en el que es
í

i

magnifica a la figura del voluntari peí seu important paper en la resolució deis problemes
contemporanis o per ser un important transmissor de bons valors, paradigma de la
participado i expressions de solidaritat. És el discurs heroic del voluntariat.
i

/ 0.3.1. Discurs indolor del voluntariat
Ü¿~ del discurs indolor es fa referencia ais voluntaris i voluntáries com a agents d'una
soíidaritat indolora, arbitraria i poc compromesa. Una solidaritat del mínim esforc que de
i

practicar-la et pot reportar fins i tot beneficis: autorealització, diplomes, aprenentatges, etc.

'

Vegem algunes d'aquestes connotacions amb mes detall.

'

Una primera connotado del discurs indolor és que des d'ell es representa el voluntariat com
una bona forma o opció (Tocupar el temps lliure. El voluntariat esdevé l'exercici d'una
'
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activitat o un hobbie al que dedicar unes hores a la setmana. A tall d'exemple, ens trobem
amb el "Programa d'activitats 2001 per a gent gran de la Fundació La Caixa" s'ofereix ais
ancians fer voluntariat al nivell que cursos d'informática i tallers d'escacs o havaneres.

Fer voluntariat, quan així se'l representa, ens permet "ocupar d'una manera semilla i
efectiva el temps lliure " (Revista Voluntarios). El voluntariat esdevé una activitat amb la
qué poder divertir-se, sense que tingui que reportar grans compromisos i sacrificis, una
so(idaritat indolora. En la següent cita es reflecteix la simplicitat amb la que molts discursos
es refereixen al fácil accés al món del voluntariat
i
i

l

"Con una hora a la semana ya se puede ser voluntario" (responsable de l'Oficina de
Voluntariat de la Universitat Rovira i Virgili a La Vanguardia, 5 de desembre de 2000).

és, el voluntan es dibuixa des d'aquest discurs com un executor de Pactivitat, és a
á'J, pot fer la seva aportació de temps solidaria sense haver de preocupar-se d'assistir a
moltes reunions o dedicar-se a la gestió col-lectiva de l'acció. Es una accepció de la figura
voluntaria com a recurs a gestionar. Per exemple Urgell (1994) en el seu "Manual per a la
gestió d'associacions" considera el següent:
i
!
;

"Els voluntaris d'una associació equivalen a uns usuaris o clients especiáis, (...) els dirigents

i
han d'identifícar les seves motivacions i necessitats per així intentar satisfer-les".

I
Des de les polítiques de gestió de voluntariat, considerar la participado d'aquests esdevé
una "prioritaria eina de gestió" . Es concep al voluntariat com a recurs a gestionar, captar,
reclutar, seleccionar, fitxar i contractar90.
i

J

i
En el marc d'aquesta línia en moltes organitzacions s'ha institucionalitzat la figura de
"responsable del voluntariat", així com proliferen el cursos de gestió de voluntariat. Un

89

Llongás en el Congrés Estatal del Voluntariat INCAVOL, 1995, 71
j ^ Aquests conceptes, a mes de poder-se trobar en les nostres entrevistes i grups de discussió, poden ser
llegits en les publicacions d'Urgell (1997), INCAVOL (1995) i la mateixa Llei 6/1996, de 15 de gener, del
Voluntariat.

i
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d'aquests cursos es titula "Suport emocional i motivador a la persona voluntaria". Entre els
continguts d'aquest es treballa la "Dimensió psicológica del voluntariat"91.

Per altra banda, es considera des del discurs indolor que la decisió de fer-se voluntari és una
opció individual, tant arbitraria i personal com la de qui decideix fer un donatiu. Des del
discurs indolor, el voluntariat sembla esdevenir un objecte mes que consumir: es pot
i

consumir voluntariat com es consumeix qualsevol altre producte deis que trobem en el
me'rcat, és a dir, de forma "lliure, individual, segons les nostres necessitats i a la carta"92.
i

"Te gustaría ir a Perú a un proyecto de alfabetización? Cómo se te dan los niños con
!

discapcidades? ¿a lo mejor

lo que te va es el Rock y prefieres dar clases de guitarra a

¡

t

toxicómanos? Existe un voluntario para cada uno. Sólo tienes que saber cuál es el tuyo y

i

1

ponerte manos a la obra" (Revista. Voluntarios n°l)

"(Les de voluntariat) son accions molt diverses i segur que qualsevol persona pot trobar les
I

que s'adeqüi mes a les seves possibilitats o a la seva propia opció" 1NCAVOL, documentació

.

Deis d'aquest discurs, fer voluntariat no sois és senzill, gratuTt i entretingut sino que ens
i
permet aprendre, mantenir-nos actius i accedir al mercat laboral. Com aquella solidaritat
i

indolora que ens podia reportar beneficis materials (fons solidaris, targetes solidáries)
i

quelcom semblant pot succeir si optem per fer-nos voluntaris.
I
I

"El voluntariado es un gesto de aprendizaje, de compartir y de solidaridad; el voluntariado

¡

permite a los jóvenes y a los menos jóvenes adquirir una experiencia de la vida, un espíritu

I

cívico de competencias profesionales. Participa de la transmisión del saber. Mejora el empleo

:

de las personas voluntarias en el paro y permite a las personas mayores permanecer activas"

•

(Recomanació 1496 (2001) del Consell d' Europa)
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Escola d'Estiu del Voluntariat'2002, a vwvw.voiiintariat.org consultat el 4 de juny de 2002.
Entrecomillen aquests qualificatius perqué fan referencia a com des de les posicions liberáis es sosté que
s'efectua el consum, no com creiem es dona en la realitat.

92

;
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Finalment, en quant a dimensió política, des d'aquest discurs se'ns presenta el voluntan
com una figura que pot prescindir de referents polítics, ideológics o religiosos93. Se'l
construeix així com un agent de solidaritat adaptable ais canvis del temps de forma acritica.
Els voluntaris i voluntáries han d'assumir la nova realitat, percebre-la com inevitable i no
qüestionar-Ia. Des d'aquest discurs, els problemes socials de la nova realitat, del context
scV:- els que els voluntaris han d'intervenir son arbitraris i no construí'ts histórica o
socialment.
i
"Tothom ha d'acceptar els canvis profiinds de la societat, en la que els voluntaris son una part
ímportant de la solucíó deis problemes de Tactual conjuntura" (INCAVOL, 1998, Antoni
Comas, Conseller de Benestar social)
i

/ 0.3.2. Discurs heroic del voluntaríat
i
Paradoxalment al poc esforc i compromís implícit en el discurs indolor del voluntariat, des
deis mateixos centres de poder s'emet un discurs de caire heroic envers l'estoica figura de
la (persona voluntaria. Des d'aquest repertori discursiu s'exalta i arropa ais voluntaris i
voluntáries al considerar-los una peca clau del sistema peí fet de portar a terme una
important funció en les societats actuáis. Son a mes agents transmissors de valors
i

consideráis centráis en Pactualitat.

j
i
:

El voluntariado es una pieza fundamental para la construcción de la sociedad civil. Da vida a
las aspiraciones más nobles de la humanidad: la búsqueda de la paz, la libertad, la oportunidad,
la seguridad y la justicia para todas las personas. (MTAS, 2001)

i

L'acció voluntaria és l'expressió d'un compromís lliure i altruista amb la societat, i aixó diu
;

molt a favor de la qualítat humana d'un país, perqué la qualitat d'un país es mesura sobretot pels

1

valors i les conviccions de la seva gent. El voluntariat és la síntesi de valors com la solidaritat i
la cooperació, transformáis en el compromís amb una realitat concreta. (Incavol, 1995, Manifest

93

La revista voluntarios per tal de promoure el voluntariat en el afany de transmetre senzillesa en aquest afer
amb fins motivacionals diu "no es precisa ninguna ideología específica"

I
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i

i

t

!

del I Congrés Cátala del Voluntariat, celebrat a Barcelona els dies 27, 28 i 29 d'Octubre de

j

'

;

i

1995)

;

;

i

Des del discurs heroic, el voluntariat esdevé paradigma de la participado, com també és
paradigma de la solidaritat. La participado voluntaria de la societat civil és un important
indicador de la salut de les democrácies occidentals, deis nostres valors, un "regal de la
ciütadania".

|
•
!

;

i

!

i

f

"El voluntariat és la forma en la que els ciutadans i ciutadanes manifesten la seva solidaritat i la seva

|

participado social" (web de Creu Roja).

'
'
i

!

I
i

!

"Les entitats de voluntaris faciliten i canalitzen la participado ciutadana i garanteixen una

I

,

societat forta, plural i amb capacitat de donar resposta a les seves propies necessitats"

'

I

(INCAVOL, s/p, El voluntariat)

.

Des del discurs heroic es magnifica el potencial del voluntaris en la resolució deis

,

próblemes actuáis: "fent-te voluntan podrás ajudar a milions de refugiáis que fugen deis
cohflictes armáis de tot el món", " treballar pels canvis necessaris en la societat", "lluitar

\

contra la pobresa al món", lfer front a les noves necessitats que van sorgint en una

,

societat canviant", etc.94

'

!

i

En el discurs que es desprén en els mitjans de comunicació, després de transmetre'ns un
mpn catastrófic, ens ofereixen la possibilitat de no quedar-nos impávids i amb sensació de

i
i

desconsol davant la dura realitat. A mes de part deis nostres diners, podem donar part del

,

nostre temps i esdevenir "herois anónims" participant en algún deis projectes d'algunes de

'

les1 organitzacions de solidaritat existents.

i

Expressions presents en el n°l de la Revista Voluntarios.

208

Laj versátil itat de les problemátiques sobre les que el voluntariat pot esdevenir solució des
de| discurs heroic és tal que contempla fins i tot aquelles referents a la necessitat de
consolidado i enfortiment d'identitats coMectives.
i

¡

"El voluntariat és absolutament necessari si volem aconseguir aquesta sostenibilitat del
nostre progrés en general. En el cas de Catalunya, per exemple, la nostra identitat com a poblé"

¡

(Incavol, 1998, discurs de J. Pujol)

"El voluntariat ha significa! un etement essencial en la configurado de Catalunya com un país
'

amb identitat propia" (Incavol, 1998)

I
Es, valora de tal manera al voluntan que mereix que se'l promogui, llo'í i premiT. Les
recompenses adopten forma d'incentius materials com en la llei Estatal o teñen un valor de
cajre mes simbólic. Un deis premis que, de forma mes directe o indirecte, s'ofereixen a les
persones voluntáries fa referencia a l'accés al mercat laboral. En el I Pía Estatal del
Vqluntariat 1997-2000 es recomana ais empresaris, "per les garanties que comporta", que
sefeccionin aquell personal que tingui o hagi tingut relació amb el món del voluntariat.
L'agrai'ment de la societat cap al rol del voluntariat és tal que s'institucionalitzen dies u
anys intemacionals, així com a premis de reconeixement i homenatge. La convocatoria de
Pany 2000 del Premi "Voluntariado" no deixa dubtes del prestigi social que s' atorga a les
persones voluntáries:
i

¡

"Estas personas merecen nuestro reconocimiento y el de toda la sociedad. Estas personas
merecen un premio. Ahora es el momento de ofrecérselo. Si conoces a alguno de estos héroes

l

anónimos, dinos quién es y qué hace, y formará parte de los nominados al Premio al

,

Voluntariado 2000" 95

I

Per la seva banda, el Consell d'Europa proposa crear un festival proper al model
d'Éurovisió, per tal de consolidar i fomentar el voluntariat:
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"[Medida] iv. Organizar un concurso anual europeo televisado, en cooperación con
j

Eurovisión, destinado a recompensar las actividades voluntarias excepcionales realizadas por
individuos, grupos o comunidades;" Recomanació 1496 (2001) del Consell d' Europa

i
i
i

Eii definitiva, veiem com el discurs emés des deis centres de poder vers la figura del
voluntan no és gens homogeni. Tot i que les mateixes fonts emeten discursos que semblen
contradir-se, lMndolor i 1'heroTc, aquests es comptabilitzen en una societat en la que els
deüres amb la coHectivitat s'equiparen al valor que fonamenta ¡ configura el sistema actual:
la llibertat individual.
i

"El voluntariat modern respon a la cultura de la llibertat personal i la cultura deis drets".
:

(Incavol, 1995)

I
i
i

Per altra banda, en els diferents texts jurídics relatius al voluntariat trobem les premises en
base a les quals s'está configurant al subjecte solidan oficial. D'aquestes creiem en son
i

destacables la gratuítat de Pacció, el compromís i continu'ítat en la seva execució i que
aqüestes responguin a activitats "d'interés general", és a dir, a les necessitats socials de
coj-lectíus ais que l'estat no está donant la resposta adequada.
i
i

10.4. Tendencia vers les reiacions. Sinérgies i lluita contra la pobresa.
La quarta i darrera tendencia que pretenem visual itzar la trobem en un discurs de
convivencia i de gran alianca que des del discurs macro es pretén promoure entre les esferes
estatal, mercantil i de la societat civil i, en concret, amb el moviment de solidaritat. Des
d'aquest discurs es suposa que els actors de totes aqüestes esferes pretenen treballar per un
món millor, per acabar amb la pobresa, de manera que la coordinació i sinérgies entre tots
ellfe facilitará assolir aquests objectius.

95)El Premio Voiuntariado'2000 fou convocat per Fundación Telefónica, Antena 3 Televisión i Onda Cero,
en coHaboració amb la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España i el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

¡
i

i
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"Ante esta época de globalización y de cambio continuo, el mundo se está haciendo cada vez
,

mas pequeño, más interdependiente y más complejo. El voluntariado, tanto a través de la acción
individual como de la colectiva, es una forma de (...) establecer contactos, dejando a un lado las
diferencias que nos separan, de modo que podamos convivir en comunidades saludables y

i

sostenibles, trabajando juntos para proporcionar soluciones innovadoras a nuestros desafíos
comunes y para compartir nuestro destino colectivo." (MTAS. 2001)

"En qualsevo! país del món, de cara a la qualitat del país, de cara a la qualitat de la societat, la
;

qualitat social, per exemple, la qualitat cultural, la qualitat medi ambiental, etc., sense aportado

1

de molta, molta, motla gent que es mobilitzi - col-laborant aixó sí, sempre que sigui possible.

i

amb les institucions- aquesta sostenibilitat, en el futur, cada vegada será mes difícil." (Incavol,
1998, discurs de J. Pujol)

i

Des d'aquest discurs la globalització i la pobresa se'ns presenten com a fenómens
inevitables, gairebé "naturals", sense causes ni culpables, pero que des de Pesforc conjunt
podem combatre, si mes no, contenir.

Uri conegut programa de l'ONU, el Global Compact, es mou en aqüestes premisses de
convivencia radical entre esferes. Aquest programa és el paradigma de la tendencia que
i

prétenem explicar:
Butros Galhi - anterior secretan general de l'Onu- al Foro Económic Mundial de 1995 cridava a associar en
major mesura les societats transnacionals a les decissions internacionals, i a reconéixer al seva supermacia
sobre l'esfera estatal (Teitelbaum, 2002). Koffi Annan va recollir aquesta Ilógica i el 25 de juliol de 2000
llertcá oficialment el "Global Compact". Un deis principáis objectius de l'alianca l'expressa el mateix Annan:
"El meu major objectiu amb el GC és donar ais mercats globals una cara humana"96
i

El p C n o preten ser un instrument regulador o un codi d e conducta mes, és m e s b é una plataforma per
promoure el coneixement institucional que "utilitza el poder de la tranparéncia i el diáleg per a identificar les
borles practiques basades en principis universáis" 9 7 . Aquests principis s'extreuen de la declarado universal de
D D H H , deis prinicipis de Rio,... Al G C es poden adscriure govems, empreses i societat civil i tot i no ser mes
qué una declarado de principis que no compromet a res, té una gran impacte en el terreny de lo simbólic:
permet a les ETNs mostrar al públie el seu compormís amb els grans principis universals i el seu interés
primer per la humanitat, igual que estats i organitzacions de la societat civil 98 .

96

Coferéncia de K Annan a Madrid el 9 d'Abril de 2002, a www.un.org
Global Compací, whaí is and isn 't a www.ungíobalcornpact.org
98
Entre les societats q paticipen en auqesta gran campanya de marketing social de l'ONU es troba British
Petroleum, Nike, Shell, Novartis (totes elles amb complets currículums en materia de violado de drets humans
97
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Dávant aquest imaginari construTt des del discurs oficial, el voluntariat oficial practica una

'
i

solidaritat "cívica" i que no crea conflicte, que es porta a terme pels cañáis oficiáis i

,

legalment establerts. La solidaritat desitjada pels centres de poder és una solidaritat que, a
mes de solucionar els nous problemes socials ho fa de forma harmónica i compartint un

i

mateix destí i lógiques amb l'Estat i el Mercat. El voluntaris han de "saber estar al seu
lloc", respectar Tactual ordre establert i facilitar la seva reproducció.

'

El apoyo institucional de todas las administraciones públicas a las organizaciones no
gubernamentales y al voluntariado para que desempeñen adecuadamente el papel social que les
corresponden. (MTAS, 2001)

Finalment, destacar que des d'aquest discurs, -com venim reflectint en anteriors discursos

í

exposats-, la convivencia radical, a mes de permetre sinérgies, comporta ampies avantatges
per tothom que s'hi adscrigui, també en el terreny de lo materia!.

j

"Para las metas del Tercer Sector, dicha colaboración [amb el mercal] puede suponer la

j presencia de unos profesionales que les ayuden extraordinariamente a desarrollar su trabajo
<
) habitual, puede suponer también la diversifícación de sus ingresos, y con ella, lograr

i
i

i

j

independencia, así como la posible realización de actuaciones de mayor envergadura y mayor

'

solidez. Para el sector empresarial la colaboración puede significar la opción por una estrategia
de maximización de los márgenes de beneficio que se dan en la actualidad, el aumento de la

I
•

i

|
i

I

utilidad de un bien o un servicio y de la satisfacción de los clientes al elegirlo y consumirlo, así
i

:

como un refuerzo de la motivación del personal y el conocimiento de una forma distinta de
trabajar en que la flexibilidad, la orientación hacia los objetivos y el trabajo en equipo son

'

prioritarios, afianzando, en definitiva, la configuración de una imagen más humanizada de la

'

empresa ante su propio personal y ante la sociedad."(MTAS)

.

i

1
;

i

i rrtediambientals). També h¡ participen 9 ONG entre les quals hi ha Amnistía Internacional. (Teitelbaum,
2002)

I
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11. Conclusions
i

11.1. Implicación* pol¡tiques

En les pagines anteriors hem proposat contemplar el moviment de solidaritat com integrat
per ires models de solidaritat ideáis: el técnic, el voluntarista i el polític. Hem analitzat
dohes, com des del mateix moviment discursos i praxis diferents desembocaven en
diferents concepcions de l'activitat, de la solidaritat, de la pobresa, del fer organitzatiu, etc.
Per mitjá d'aquesta carácterització, hem pretés demostrar com, tant des del Mercat com des
de l'Estat, s'establien relacions amb el moviment de solidaritat, un tipus de relacions que
resultaven diferents en funció de a quin model s'adrecaven.
<
Hem volgut també ¡Ilustrar com aqüestes relacions entre els tres actors, teñen un resultat
constitutiu: construeixen i redefmeixen el moviment de solidaritat. Aquesta construcció
actúa, per una banda, acotant el moviment de solidaritat, circumscrivint aquella solidaritat
que ha de ser lloada, fomentada i premiada a practiques que s'aproximen a les que definíem
i

en^l marc del model de solidaritat técnic, definint el que seria la bona práctica, la práctica
corréete d'excercir la solidaritat. Tant el model polític -representant d'aquella solidaritat de
cafre polític i universalita- com fíns i tot el model voluntarista -imatge de la solidaritat
i

comunitaria i no tecnificada-, son refusats, banalitzats, no promocionats i, fíns i tot,
rerlrimits -en el cas del polític- pels mecanismes exposats a la PART III. Volem mostrar
qub quan s'exalta la solidaritat, i la participado, s'exalta un tipus de solidaritat i un tipus de
participado concretes: mes instrumentalitzables, controlables o menys subversives.
i

i
Per altra banda, l'acció d'Estat i Mercat son elements importants que ajuden a entendre el
perqué, de la pluralitat de discursos que hem identificat dins el moviment de solidaritat,
alguns deis quals han arribat a convertir-se en dominants i gairebé hegemónics. Recalcar
aqúest element és important perqué els discursos son construccions de la realitat, i el fet de
que un tipus de construcció s'imposi sobre altres no és neutre; té, sempre, unes
i
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implicacions polítiques i uns interessos concrets que resulten beneficiáis (Parker, 1992). Es
en.aquests termes que, per exemple, parlem de la construcció del voluntan oficial.
:

j

Els discursos des de les esferes de poder vers la solidaritat i la seva agencia des de la
societat civil reflecteixen un model d'organitzar la societat, les polítiques envers la poblado

'

empobrida, i el paper de l'Estat i el Mercat al respecte. Son els discursos que, per exemple,
justifiquen un model d'Estat del Benestar pluralista, la privatització de servéis de la xarxa

!

dej protecció pública, la devaluació deis drets de ciutadania o la participado política
'
mediatitzada i restringida, d'entre d'altres. Entra en aquesta lógica un discurs que no percep
la pobresa com un problema estructural del sistema económic en que vívim i que, per tant,

i
I
,

i

i

cotícep que pot ser erradicada per mitjá de polítiques concretes com la formado, la creació
¡

i
i

de¡llocs de treball, o el treball sobre individus que d'alguna manera son "responsables" de
la seva situació; o un discurs defensa un tipus d'activitat en forma d'intervenció social,
I
técnica, standaritzada i professional, com vertaderament útil en contra de l'acció social de la
mateixa comunitat o la denuncia constant d'alguns "idealistes"; o un discurs que anteposa

j

i
<
i
¡

'

els "resultáis" a la "bona voluntat"; o un discurs que planteja que la societat civil

I

organitzada en ONG's ha de complementar, junt amb les administracions i les empreses,

i

aquellos necessitats que l'Estat "ni pot ni deu" satisfer; o, fíns i tot, un discurs que assegura

'

I

i

qufe per ser sohdari en tens prou amb un parell d'hores setmanals o amb teñir una tarja de
credit, etc, etc.
i
i

'
'
i

A™b major detall, veurem ara com la intervenció de l'estat i el mercat i els seus discursos

',

i

teñen importants implicacions en tres ámbits importants referents al món de la solidaritat: a)
!

'
I

la ireconfigurado del teixit associatiu i de la societat civil, b) les garanties socials de la
ciutadania, i c) la preeminencia d'una solidaritat de tall liberal

¡
I

11.2. Implicacions en la configurado del moviment de solidaritat: reconfiguració del

\

i

teixit associatiu i de la societat civil

\
i
i

Hem vist com ais anys 80 augmenta el teixit associatiu en el nostre context de forma
I
exponencial respecte a décades anteriors. Entre altres factors condicionants hi trobem que
i

214

i
I
!

era una época de transició política en la que es ressaltaven els drets polítics respecte a
reboca de dictadura anterior, que es dissenyen i configuren uns servéis socials universals
que contemplen la participado de la ciutadania i que augmenta la sensíbilitat vers qüestions
relácionades amb la situació deis paísos del sud. Aquests i altres factors comporten a mes
d'un augment del teixit, la gestió de pressuposts de cada cop mes elevats per part de les
entitats que el composen.

Enltre els mecanismes de capitalització de les associacions destaca el financament públic,
sigui via subvencions i convenís públícs per a la cogestió de servéis socials o de cooperació
al desenvolupament. S'ha de teñir en compte la manca de control públic, de transparencia i
artyitrarietat present en els mecanismes d'adjudicació de servéis i diner públic a les
as^ociacions, a l'hora d'entendre algunes de les implicacions que a continuació detallem. Al
financament s'hi suma la creació d'un marc jurídic de cada cop mes concret vers temátiques
relácionades amb la participado amb fins solidaris com el voluntariat, la cooperació o
l'a'ssociacionisme. Vegem les principáis implicacions substanciáis (polítíques, ídeológiques
i materials) al respecte:
i

1): Una primera implicado té a veure amb que davant factors com la dimensió assolida peí
i

! financament públic o la regulació estatal, la frontera del tercer sector amb l'Estat, entre
i alió públic i alió privat, el governamental i el no-governamental, la iniciativa
í institucional i la instituient, es difon.
¡

1)1 Arrel de la cogestió que esmentem, en moltes ocasions, les organítzacions de solidaritat
] passen a ser gestores de polítiques publiques que no han definit, en detriment de la
possibilitat de gestionar un projecte propi i/o amb autonomía. Com diu Casado (1995,
i

¡ 100-101) "no es fomenta així el desenvolupament de les [organitzacions] sínó que
1

s'está aplicant una borsa de gel a la seva creativitat per aprofitar els seus recursos en pro
de la iniciativa pública"99.

"¿asado, 1995, 100-101
i

!
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!

i
i

í
l

2) La forma d'estructuració de les organitzacions de solidaritat per tal de gestionar servéis
i socials moderns o cooperació per al desenvolupament, així com per administrar mes

:

1

¡

capital i altres recursos, ha implicat que decreixi la tant apreciada democracia interna de
les associacions al adoptar funcionaments interns clarament burocratitzats.

!

!

:

i

i

t

3) i Pero a mes de la lógica político-administrativa de la burocracia, de cada cop mes, les
;

grans organitzacions de solidaritat adapten les seves lógiques i llenguatges a les del

| Mercat.

'
i

A prinicipis del 2002, Me Kinsey realitzá una auditoria a una gran ONGD catalana, -que a diferencia
de a les multinacionals amb les que sol treballar aquesta consultora no els h¡ cobra res-. Algunes
conclusions derivades de Fauditoria foren que a mig termini, Factivitat de FOng s'havia d'expandir
cap e! sector de comer? just a la vegada que hauria de retallar inversions en el poc rentable sevtor de
"sensibilització" o educació peí desenvolupament. Una setmana després sorgia un nou lloc de treball
per a la seu central de Fentitat: es demanava la incorporado d'un gestor de canvis
fwww.hacestaIta.com consulta! el 3 de juliol de 2002)

i

4) ¡ Tot i que puguí créixer el teixit d'organitzacions de solidaritat de la societat civil, aquest

i

í

i

\ teixit s'ha atomitzat i desintegrat degut a que els seus components han de competir per

,

i recursos limitats i adoptar lógiques corporativistes, tot i que aixó suposi allunyar-se deis

'

i seus objectius fundacionals.

i

5) ¡ Pero també s'atomitza el moviment en una altra sentit, ja que en detriment de la figura
i
! de l'associació, d'alló col-lectiu, des del discurs oficial agafa centralitat la figura del
i

I
!
I

voluntan, és a dir, de l'agent de solidaritat individual.
i

i

i

6) i Aquest actor, des de la seva configuració oficial i jurídica, conta amb unes

,

; competéncies molt encorsetades i que li manlleven espontane'ítat. Estat i mercat han
¡ participat massa en la configuració pública del voluntariat en detriment de la seva

;

!

i

' dimensió comunitaria i instituient. Així enlloc de suposar l'anomenat boom del

¡
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I

! volunlariat un enfortiment de la societat civil o un triomf de la ciutadania, pot resultar
' una corretja de transmissió deis interessos estatals i del mercat100.

7), En aqüestes noves organitzacions de solidaritat, les persones no remunerades,

'

i

' voluntaries o les que composen l'anomenada base social, perden forca en favor deis

!

i tecnics. La seva vinculació de la base amb l'organització és de cada cop mes
instrumental i menys política101. Un estudi de Soler Javaloy i Bueno Bueno reflecteix
! que el 79'6% deis voluntaris socials que consultaren es dediquen únicament a executar

:

I l'activitat, al treball amb les persones, i només un 12'6% les compagina amb tasques

,

! d'organització i gestió102. En definitiva, en el moviment de solidaritat construí! des

'

de dalt, podríem dir que de cada cop hi ha mes tercer sector - en quan a
1

creixement de l'activitat económica- a costa de menor volum de base social.103
i

i
8); A mes de perdre l'autonomia que suposa no gestionar un projecte propi, les
; associacions perden capacitat de crítica i denuncia. Moltes d'elles supediten la seva

'

Í activitat a alió financable. Es el que es qualifica com el comportament de l'agricultor:
!

i

|04

; "primer veure quin producte tindrá millor sortida al mercat i després plantar"

.

I

|

i
i

9) ¡ La seva activitat es supedita i es veu condicionada peí manteniment de la seva de cada
I cop mes complexa estructura: algunes organitzacions de solidaritat compromeses en el
manteniment de determinades instal-lacions, personal, activitats o servéis, depenen
: inexcusablement del corresponent financament que només troben en convocatóries de
j subvencions o concursos públics que solen estar fortament condicionáis105. De no ser
. així, han de recorrer a grans campanyes publicitáries per captar fons en les que oferir a
100

C o m també diu Madrid, 2 0 0 1 .
C o m també diu Serrano, 2 0 0 1 .
102
'Aquest menor grau d'implicació comporta que el temps de permanencia en les associacions sigui de cada
101

cop mes volátil. El 64% d'organitzacions de voluntariat manifesten amb preocupació la inestabilitat en la seva
plantilla de voluntaris i voluntaries, el qual dificulta la seva activitat (López Maderuelo, 1999).
[ °.cgon Panálisi de Serrano (2001), del 1.700.000 persones que col-laboren amb alguna ONGD en el
context espanyol, només 45.000 ho fan directament.
104
Madrid, 1999
105

¡Com també diu Casado, 1995.

;
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i
i
(

; la ciutadania una proposta de solidaritat mercanitlitzda que pot resultar incongruent amb
! el missatge de Pentitat o la diagnosi del problema.
i

!

"Mans unides amb la seva campanya "les injustícies d'avui son les guerres de demá" intenta

!

sacsejar les consciéncies deis ciutadans i ctutadanes per tal que es tradueixin en donatius". Font:

•

La Vanguardia, 11 de febrer de 2001

'
i

i

*

i

i

¡

i

10) Així, al orientar la seva activitat cap alió subvencionable o financable, moltes
1

i

organitzacions tot i realitzar una diagnosi de caire estructural deis problemes pels que

¡ treballen, s'ha de conformar en executar activitats centrades en les conseqüéncies o en
I les persones que pateixen els problemes. Disminueix dones la capacitat de crítica,

,

¡ reivindicació o denuncia, disminueixen els recursos destináis a fer pressió política o
|
'• sensibilització, a la vegada que augmenta la incongruencia entre diagnosi, proposta i
i

'
i

, activitat. Joan Gomis, qui va ser president de la Federació Catalana d'ONGDs adverteix
| que "el financament públie (...) pot suavitzar les reivindicacions, posar sordina a les
i protestes i denuncies, transigir mes o menys amb interessos discutibles deis poders
i polítics i económics, i al cap i a la fi es conformen a posar pegats a grans problemes (...)
I I una vella sentencia en el camp de la solidaritat diu que cal atendré alhora les causes i
ielsefectes"106.

,

¡

i

;

"El Govern decideix reduir un 30% les subvencions a l'ONG Intermón OXFAM". Deis

i

projectes que mes ha retallat son educació peí desenvolupament i prevencíó de "catástrofes".

!

Ignasi Carreras, director d'Intermón, es demana si aquesta reducció es deu a que han declinat a

¡

participar en el Consell de Cooperació fíns que no s'arribás a un acord entre Govern i ONG

I

sobre qui escull les ONG que haurien d'estar en el Consell. (la Vanguardia el dissable 5 de maig

i

de 2001)

!

i

11) S'institucionalitzen les organitzacions i també les mateixes relacions institucionals de
• les organitzacions, el qual bloqueja en certa mesura el camí al canvi social, el qual amb

Í3omis, 1999, 102
|

"
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I

¡ poques excepcions, acostuma a estar subjecte a certes formes i pautes que les entitats al
• perdre espontane'ítat i capacitat de mobilització solen respectar107
i

12*| Com venim dient, la gestió de benestar i solidaritat és indisociable a la
• professionalització de la tasca de les organitzacions de solidaritat que hi participen. La
1

colonització de la solidaritat en forma de tecnifícació impregna el discurs deis actors
que participen en la gestió de polítiques publiques aixó com deis actors que la

i Dromouen. En conseqüéncia, la configurado actual del moviment de solidaritat traba el
¡ major grau de reconeixement i suport institucional en el model de solidaritat que hem
• defínit com a técnic, és a dir, amb unes organitzacions fortament institucionalitzades i
• modernitzades, amb una activitat centrada en la intervenció social i en les que hi
i

, treballa de forma no remunerada un col-lectiu que tendeix al voluntariat configurat
f

i oficialment.

13) Des d'aquest marc d'acció col-lectiva, la solidaritat que es potencia i es promou será la
I d'una solidaritat feble i indolora en detriment de la dimensió comunitaria i política que
! s'exalta des deis models minimitzats (el voluntarista i el polític). L'acció en el marc del
i

! model polític molesta ais cercles de poder, sobretot el sector que sosté discursos i
practiques que no resulten fiacilment fagocitables. El voluntarista, tot i que no molesti
i

. especialmente no resulta funcional al sistema al no estar prou tecnificada la seva tasca
i

per a gestionar benestar.

| 11.3. Implicacions en la ciutadania. Despotisme solidan igaranties socials
I
L'¿cció col-lectiva o participació des d'un sector del moviment de la solidaritat, tal i com se
l'ejstá configurant des de dalt, pot teñir dues implicacions de cara a la ciutadania que cal
considerar.

107

Com també afirma Miguélez, 1996.
¡

'
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l.lLa primera implicació consistiría en que des d'un sector del moviment de solidaritat es
promouria una activitat orientada per una lógica de la integració acrítica o una mena de
"tiranía de la normalitat". Es promouria dones, des d'una perspectiva funcionalista, la
i

inserctó de les persones excloses en una societat o comunitat concreta sense que es plantegi
la inclusivitat de la mateixa societat. No es contemplaría dones que la inclusíó social, sovint
mediatitzada peí factor treball, no només dependria de la formado o hábits per a treballar

¡

de' la persona exclosa, sino de les estructures productives. Son així molts els analistes
socials que com Beck constaten que la plena ocupació és impossible en un sistema de
i

producció que, com Tactual, es caracteritza per la major robotització de feines i per la
i

i
;

internacionalització del treball.
¡

í

:

DaVant diferents problemátiques socials, la intervenció dominant es caracteritza per la seva

'

manca d'orientació comunitaria, per fragmentar problemátiques coMectius en tractaments

;

individuáis o voler donar solucions immediates, normalment per la via económica, davant
i

prpblemes que son estructuráis. Així, tot i que revestida de técnica, des d'un important
i

i

sector del moviment de solidaritat es fa una feina de contenció deis problemes socials,
i

',
.

enjloc de buscar i promoure alternatives reals per al creixent nombre de persones en
sítuació d'exclusió. Aquest és el motiu peí qual des de la sociología alguns autors parlen de

'

la jntervenció social com a 1'activitat d'una mena de policía tova.
!

I

i

En la línia del que venim dient, la intervenció dominant com a paradigma de la solidaritat

|

i

promoguda, financada i lloada des d'esferes com la mercantil i estatal, es regeix per la que

!

hem qualificat com a tiranía de la normalitat. Des d'aquesta lógica es considera que
determinats coMectius socials teñen una serie de necessitats a cobrir per a normalitzar la
seva vida, encara que no les manifestin o no sápiguen que les teñen ("necessitats latents"

:

qué li diuen). Una petita reflexió cal fer respecte a les necessitats que es suposen inherents a

\

la pobresa i que no sempre teñen en compte moltes i molts interventors socials:

,

POBRESA: El constructe i concepte de pobresa és sobretot comprensible en societats capitalistes, almenys
des de la dimensió de problema social o associada a necessitats. En altres societats aquesta concepció adoleix
I

defcentittal i com la plantegem nosaltres, és a dir, com l'abséncia de la sufícient riquesa per a poder consumir
l

I
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o teñir relacions mercantilitzades. En altres époques per exemple, com en l'Edat Mitjana, la pobresa era un
signe de prestigi o una virtut, de forma que no tenia les connotacions negatives i d'exclusió que té aquí i ara.
j

Pero amb la modernització, amb la "gran transformado" que descriu Karl Polanyi la instancia económica que
estava abans supeditada a la religiosa i política, esdevé la dominant, de manera que la qualificació económica
de la pobresa va passar a ser la mes rellevant (Caritas i Foessa, 1998)108.

Avui assistim a com des de la mateixa intervenció social dominant i des del coneixement

i

científic en general es delimiten, descriuen, observen, mesuren i construeixen els

i

prpblemes, que la mateixa ciencia s'encarrega de pal-liar amb els métodes i técniques que
de$envolupa (Montenegro, 2001).
i

2. La segona implicació per a la població arrel de la configuració de nous rols en el marc
i
de| moviment de solidaritat, té a veure amb la graciabilitat del que fa un temps es
cohsideraven garanties socials. Es a dir, la retirada de l'estat del benestar está contribuint a

'
'

i

que les situacions de pobresa es solventin de cada cop mes des de l'esfera privada,

i

,

precaritzant-se així tota una serie de drets de ciutadania. Es a dir, la cessió en la provisió de

'

r

servéis per part de l'Estat no és neutre peí ciutadá, tradueix en un descens en la protecció
¡

'
i

d'aquest, una retallada deis seus drets i, per tant, del seu status de ciutadania. La persona
I

i
|

que abans accedía a un seguit de prestacions - drets en quant a ciutadá (reclamables davant
els poders públics), ho fa ara, quan accedeix a un servei ofert des d'una organització de

'

solidaritat, com a client. Aquest canvi d'status (de ciutadá -subjecte de drets- a client -

i

i

i

subjecte de necessitats) pot teñir, fíns i tot, un component estigmatitzant109.
i
Els drets socials esdevenen així de cada cop mes conceptuáis i menys efectius. En societats
liberáis com la nostra a mes de que hi pugui haver mes situacions de pobresa per la menor
distribució de la riquesa que s'efectua, aqüestes situacions son mes visibles al contar les

108

ÍNo é s casual que les mateixes persones pobres, n o sempre es percebin com a tais. Segons 1'informe d e
Caritas i Foessa de 1998, el 10,5% de les persones en situado d'extrema pobresa no es senten pobres, sino
mes bé membres de la categoría definida des de l'estudi com a "classe popular". El mateíx passa amb el
15,Í3% de les persones en situació de pobresa greu o amb el 29'2% d'aquells que económicament es troben en
situado de pobresa moderada.
109
'Un exemple, podria ser el deis programes de formado per persones amb risc d'exclusió social, que en
molts casos s'ofereixen per mitjá d'entitats solidáries (ADSIS, Fundació comptal, PRAHU...), i que hom
podria concebre com una responsabilitat de ['administrado.
1
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persones pobres amb menys garanties socials i precaritzar-se els servéis que les cobrien. En
definitiva, aquesta precartització és la conseqüéncia lógica de que els servéis socials es
gestionin de cada cop mes des de les proliferants organitzacions del tercer sector amb
recursos molt mes escasos que quan la gestió era pública110.

i 11.4. Les dues cares de la solidaritat. De la solidaritat estructural a la solidaritat
>

i

!

liberal

AÜanalitzar el concepte de solidaritat des deis discursos de diferents actors - de l'estat, del
mercal i del moviment de solidaritat- ens trobem amb que tot i el ventall d'accepcions del
concepte aquests es poden sintetitzar en dues: a) l'accepció liberal, aquella que fa
referencia a una solidaritat feble i arbitraria, i b) l'accepció originaria, que fa referencia a
unk solidaritat forta i estructural. Aqüestes dues accepcions impliquen dos plantejament de
lVroió col-lectiva en el marc del moviment de la solidaritat que, com veurem, son molt
diferenciades. Básicament, en la primera la solidaritat es materialitza en una activitat
concreta (projecte de solidaritat, voluntariat, donatiu,...), de manera que la solidaritat
equival simbólicament al mitjá, a l'acció en qüestió. I en la segona s'emfatitza la
solidaritat com a fita, I'activitat o acció col-lectiva seria el mitjá per assolir una societat
solidaria.
i
i

1. • Solidaritat liberal

i

i

1

1

La solidaritat és un element básic per a la cohesió social. Resulta difícil concebre una
societat sense solidaritat. La solidaritat és dona entre iguals; defineix el "nosaltres" i crea
altéritats en qualsevol mena de societat: rural, tradicional, comunitarista, anarquista, etc.
Pero el discurs solidari que volem dibuixar en aquest apart és el dominant actualment, és la
i

scVdaritat del neoliberalisme i la postmodernitat: la solidaritat de la societat de l'individu,
de l'interés propi, de la societat que exalta els Egos i l'autorrealització, la solidaritat de la
110

No ens fiquem en el debat de si és mes óptima la gestió pública o la privada en la que han entrat alguns

!
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llibertat sobre la igualtat, de la mercantilització de les relacions personáis i, fins i tot de les
mateixes relacions de solidaritat.

Ens trobem amb un model de solidaritat per a una societat que s'ha tornat massa gran,
global i impersonal; una societat on creix la soledat i decreixen els elements identitaris, on
certs valors son mes retórics que altra cosa i on alió públic i comú s'ha buidat de contingut.
És.la solidaritat d'una societat que no és solidaria1".

En: aquest context emergeix un model de solidaritat que permet al ciutadá

'

permutar

1'inevitable sentiment d'injusticia, de malestar, de culpa i de compassió davant la
i

contemplado del patiment alié, en un sentiment de satisfacció i d'autocomplaenca que
genera la facilitat de ser solidan amb actes tant quotidians com pot ser comprar amb una
targeta de crédit solidaria. A mes, la presencia d'una serie d'actors de la solidaritat que
acíuen de manera visible, de desplegaments d'ajuda humanitaria, permeten tranquil-litzar
cohsciéncies, sobretot si es pot col-laborar amb la causa, tot i que sigui a cop de talonari i
sense moure's de la butaca - de manera confortable i a l'instant-.
i

i

Esi reconcilia des d'aquesta perspectiva la virtut i Pinterés, el sacrifici i el plaer, la
¡

comoditat i qualitat de vida amb l'interés per l'altre, el deure i la felicitat. La lógica del
mercat regida per Pacumulació de capital i la competí ti v i tat -entre persones, entre
í

empreses, entre pa'ísos,...- i la llei del mes ric també es fan compatibles amb la lógica de la
solidaritat i de la cooperació entre les persones.
I

Acuesta solidaritat, estigui agenciada des de la societat civil com des de institucions d'altres
esferes, no pretendrá canvis profunds en l'ordre establert, en el poder polític i económic o
en'els privilegis de determinades élites. La solidaritat mediatitzada i en la que se'ns proposa
participar no sois no comporta transformado sino que resulta funcional al sistema actual en

autprs.
111
Com diría Madrid (2001), l'ús de grans paraules sol servir ais díferents régims establerts per a generar pau
social. Durant la postguerra es parlava de germanor per acallar la lluita de classes i ara sembla que amb
futifcions similars es parla de solidaritat o de responsabilitat social, tot í que massa sovint de forma acrítica i
retórica.

I
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quan a la seva reprodúcelo. La solidaritat s'entén des d'aquesta perspectiva com una serie
de practiques i instítucions amb la funció de mantenir l'ordre social, polític i económic tal i
corn está establert, de contenir problemes. Els canvis que es promourien des de l'acció
i

co|-lectiva que s'emmarca en aquest model de solidaritat farien referencia a factors
conjunturals i a externalitats per tal de restablir Pequilibri del sistema. La ¡ntervenció i
acció solidaria serviría dones per a la integració de lo desviat a la pauta general (inserció de
Coi ícetius margináis), o bé, per a pressionar per a la transformació de determinades
i

instítucions de manera que puguin equilibrar els desperfectes del sistema (pressionar per la
condonació del deute extern, per la democratització d'organismes internacionals,...).
i
i

S'na d'entendre el sorgiment d'aquests actors en un context social de tall liberal i una época
de'desmobilització, d'individualisme i marcat narcicisme; en una época en que la felicitat,
]
l'h'edonisme i l'egoisme, no sois están despenalitzats i legitimitas sino que es troben per
i

sobre deis deures en Péscala de valors de la majoria de la poblado. L'important no és la
compassió o el desig d'ajudar ais demés, sino la recerca d'un mateix i 1'autorreaützació"2.
i

I
Si jen les economies post-industrials, l'Estat no pot seguir garantint en els mateixos termes
el fbenestar deis seus ciutadans i ciutadanes, si en el capitalisme avancat és suficient que
l'fístat procuri crear les condicions per al creixement económic -vigilar el compliment de
cufuractes, garantir la propietat privada (Banc Mundial, 1996)- l'acció col-lectiva amb
objectius solidaris que

es promou combrega amb tesis tant desmobilitzadores i

i

controvertí des com la de \aj¡ de la historia de Fukuyama.
I
i

i
¡

"Les ideologies ja no conten, han mort les utopies promeses i la Historia ja ha acabat... La

.

societat civil crea un capital social en forma de recursos

1

administracions, de servéis d'ajuda voluntaria, de xarxa d'organització i relació mes o menys

humans, de estalvi a les

1

¡

espontánies, d'associacionisme i iniciatives basades en la cooperado i en la confianca. Aquest
capital social és útil per a la consolidació económica del capitalisme i els seus govems, ja que

;

incrementa la productivitat i suavitza les friccions que genera la gran máquina del capital""3

Com diu Lipovetsky, 1994
I

f

224

Erí aquest context s'erigeix el paradigma de Facció col-lectiva solidaria, és a dir, el
vojuntariat. Aquest, segons la seva concepció oficial, no entra en contradicció amb els
valors i lógiques dominants en societats liberáis, en la que es reconcilia la cultura de la
llibertat personal i la cultura deis drets114.

La contraposició de dues lógiques a la que abans feiem referencia es reflecteix en la historia
i
de!molts voluntaris i voluntades: una lógica dominant present en el treball, lleure i consum
en! la que es construeix seriosament la historia, regida per valors de competitivitat,
rendibilitat, eficacia,... i la lógica del voluntariat regida, almenys retóricament, per valors
opbsats, pero que al ocupar només les estones lliures, resulta marginal i poc perillosa per al
i

domini de ¡'anterior115.
i

El,voluntariat que es dibuixa oficialment pot ser una reconciliació amb l'individualisme,
una via per a Fautorrealització, per a la terapia o per a trobar grups de referencia en
i

societats despersonalitzades. Comporta una solidaritat definida i autodefinida com apolítica
o 'sense vinculació i ideológica, distanciada de maximalismes i horitzons llunyans,

i

desafectada de grans ideáis. Per altra banda, hem vist com des deis discursos dominants,

i

Facció voluntaria es banalitza en Factivitat, en alió concret i en la recerca del resultat
im'mediat. Avui dia es practica el volunteering com qui practica el puenting, el rafting o el
footing116.
t

I

A diferencia de la solidaritat religiosa coaccionada per FEsglésia i els seus "manaments", la
del voluntariat és una solidaritat liberal, sense obligació ni sanció - tot i haver vist que pot
estar premiada i incentivada-. La liturgia del deure i de les obligacions moráis torna
inádequada per a una cultura hedonista, en la que s'exalta a Findividu, en la que la

113

fukuyama, 1997
Recordem la máxima inclosa en un deis texts analitzats en aquest treball: "El voluntariat modern respon a
la cultura de la llibertat personal i la cultura deis drets". (Incavol, 1995)
. Son diversos autors que han escrit sobre el tema i perceben aquesta parcelació del voluntariat amb la vida
quQtidiana (Domingo Moratalla, Velloso, López Maderuelo, Diez, Lipovetsky).
116
Ais EUA, tot i ser un país on l'individualisme és un valor fortament arrelat, el 54% de la poblado practica
volunteering una mitjana de quatre hores setmanals (Gallup, 1990 citat per Beck, 2000).
114

i
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;
i

i

i

i

'

i
i

i

!

l

participado i práctica de la solidaritat respon a una opció merament individual, tal i com ho
sostenen autors de tall liberal:

;

"[l'Estat mai] pot usar el seu aparell coactiu amb el propósit de fer que alguns ciutadans ajudin a

i

uns altres. (...) La solidaritat és allá on ha de ser, com a possibilitat sempre oberta d'un individu

;

o d'un grup d'atendre o d'ajudar a un altre o altres individus"."7

2. • Solidaritat originaria
i

Peí que venim dient, el model de solidaritat cap el que tendim s'allunya d'una solidaritat
i

mes estructural. Es mes bé una solidaritat arbitraria i lliure, una solidaritat com a opció
individual. L'aculturació en les societats modernes, la crisi deis grans ideáis i de la
i

prt*icipació autogestionada, la crisi fiscal suposen barreres gairebé insalvables per ais
mecanismes tradicionals de cohesió social que es relacionaven amb adscripcions com la
clásse, o la comunitat -estat del benestar inclós-. La solidaritat ha tingut tradicionalment
molt a veure amb la definido de les ¡dentitats i les alteritats; una persona era capac de
respondre solidáriament per un altre que consideres "deis seus" (cátala, musulmá, proletari,
"eí meu germá", un ésser huma,...). La solidaritat entesa així implica ser i sentir-se
responsable del sofriment de l'altre.
i

L'acció col-lectiva en el marc d'un model de solidaritat forta, a diferencia de l'anterior
acíepció, pretén transformar la realitat actual i construir mecanismes efectius de solidaritat
estructural. La intervenció o l'acció en el marc d'aquest model no es plantejada com la
transformado d'elements disfuncionals del sistema -siguin persones, grups o institucionssirió cap a la transformado estructural i profunda del mateix sistema.

Un model de solidaritat estructural implicará la construcció d'una realitat que encara avui és
inejxistent o marginal. S'hauran de crear noves bases materials, radicalitzar el sistema
pojític i democrátic i, en definitiva, lluitar per una societat mes inclusiva.
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L'.jci de les iniplicacions de la convivencia de les dues accepcions de solidaritat en un
niáteix moviment és que, per sobre de models i altres clivelles que hem analitzat, es crea
unk fractura en el marc del moviment que fa que aquest adoleixi d'una cohesió tal com per
a que puguem parlar d'un moviment social des de la seva concepció de xarxa articulada.
l

La'clivella mes important es troba dones en el mateix objecte del moviment: la solidaritat.
Ai?ü, tot i que els actors treballin per objectius solidaris, les concepcions d'aquests objectius
arriben a resultar incompatibles.

¡ 77.5. De l'assimilació a les resisténcies

!

i

i

¡

i

Apabem d'exposar una serie d'implicacions polítiques relatives a la intervenció de l'estat i

i

eí jiiercat en el món de la solidaritat. Aqüestes, entre d'altres, agreugen la fragmentado del
moviment i l'atomització deis seus actors. Pero per completar aquesta lectura parcial del
moviment de solidaritat, i com ens diu Panálisi de discurs, cal contemplar els discursos de
resisténcies al discurs dominant, hem de contar amb les diferents posicions de subjecte deis
participants que, com veurem a continuacio, no son éssers passius que es limiten a reproduir
¡
el qiscurs oficial.

Aifibem a aquesta conclusió com a resultat d'articular els discursos micro amb els
diácursos macro. Tot i que hem comprovat com els discursos macro vers la modernització
deila solidaritat, el seu afebliment o el de la convivencia radical permeen amb un important
sector d'actors del moviment, un discurs de resistencia vers les tendéncies analitzades. A
continuacio presentem alguns d'aquests repertoris de resistencia.

]. Resisténcies a la configurado del voluntariat oficial
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Nozick, a F. Jaume BofíH, 1999

!
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i

La; configurado del voluntariat oficial, sobretot arrel de la seva jurisdiceió, ha sigut
percebuda per membres i estudiosos del tercer sector com una injerencia, una "perversió per
al jñntit moral i polític del voluntariat"118 o una "forma de manllevar-li dimensió crítica"119

La| legislado vigent del voluntariat a l'estat espanyol (Llei 6/1996 de 15 de gener) ha sigut
qualificada d'excessivament intervencionista i criticada com una via de control i
indorporació del voluntariat a les estructures estatals. Segons la Plataforma para la
Premoción del Voluntariado: "e/ que ens preocupa del desenvolupament total de la llei (és
que) pot ser realment un element conciliador del treball voluntari amb les institucions i no
mótiu dejricció "' .
I
i

A 'mes de la legitimació i encobriment de conflictes es percep que arrel de la llei, el
voluntariat pot ser instrumentalitzat per fins económics:
I
1
!

"Un altre greu inconvenient és la comparado del voluntari amb l'objector de consciéncia; i un

i

i

tercer, que per acceptar-lo s'hauria d'estudiar i matisar molt, és el que preveu que les

'

administracions publiques puguin disposar de voluntaris, la qual cosa pot donar lloc a la má
d'obra barata i a la substitució de llocs de treball". Lluís Martí i Bosch. President de la
Federació Catalana de Voluntariat Social

Tafribé es considera que la legislado perverteix la concepció del voluntariat al voler
incentivar-lo i recompensar-lo.
i
i
i

!

"Es vol prostituir tant el mot "Voluntariat" que ja no podrem anomenar voluntaris ais que

í

veritablement ho son. El Proyecto de Ley té un article nefast que ofereix tota mena d'incentius a

•

qui es fací voluntari, de manera que ser voluntari esdevé una forma segura d'assolir determináis

•

beneficis. Aixó és, naturalment, la negació del principi altruista que mou al Voluntariat. De fet

í

pensó que el Voluntariat no necessita cap llei que enquadri i reguli, estretant els camins, la lliure
participado ciutadana en la millora de la qualítat de vida del nostre món." Lluís Martí i Bosch.

I
,

President de la Federació Catalana de Voluntariat Social
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Madrid (1999)
" 9 Navasi Fouce
120
fundado Bancaixa (1995), 239
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Ve'iem en l'anterior apartat com sobretot des del sector voluntarista existia certa
i

incomoditat amb tot el món del voluntariat que es promou, recompensa i lloa. I com en
general existia un discurs de rebuig cap a les noves connotacions que está adquirint la
paraula i com ser voluntari está capitalitzant el fet de ser solidari. Es percep a mes com a
positiu des d'aquesta mena de repertori de resistencia que l'esperit crític és vagi
desenvolupant progressivament entre els membres del moviment de solidaritat i que
de! cada cop les persones posin mes condicions per a participar, tot i les condicions
favorables i incentius promoguts des d'algunes institucions.
¡

11.5.1. Resisténcies a la modernització i la tecnificació

i
Les resisténcies a la tecnificació es basen en el fet de, sobretot, no voler limitar l'acció
solidaria cap uns resultats mesurables i concrets. Des d'aquest discurs es planteja

la

solidaritat com un camí i un procés abans que com una activitat concreta amb objectius
assoübles a curt termini.
I
i

Esi considera que el léxic empresarial inherent a la modernització (eficacia, qualitat total,
f
etd.) no és apropiat peí món del solidaritat. La solidaritat no es pot regir per barems
quántitatius o d'eficácia. De fer-se així, la solidaritat es banalitza en el camp de lo
ecónómic i corre el perill de que les finalitats de les organitzacions de solidaritat es
su^editin a lo possible i a lo financable.

Des del discurs de resistencia a la tecnificació, es sosté l'argumentació de que no ens hem
dejsentir orgullosos de que augmenti el nombre d'organitzacions de solidaritat, de que el
sector es consolidi i assumeixi majors responsabilitats, de que les organitzacions
incjrementin el seu pressupost, el seu eos técnic i millorin la seva infrastructura. Que el
seétor creixi i tingui un rol social mes preponderant, no indica una millora social, sino mes
béjuna involució. Així, a diferencia d'altres repertoris que fan referencia a l'auge en el
món de la solidaritat, del fenomen i la moda del voluntariat com si de virtuts de la
i

societat actual es trac tés. d'un "exercici de civisme" i una "ni ostra de maduresa de la
i

i
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nostra democracia", es sosté des del repertori de resistencia que aquest auge, en el
fons, és un símptoma de que quelcom falla, el resultat de la manca de solidaritat
estructural i una externalitat mes de Tactual model de desenvolupament.
i

Mes enllá de la idoneTtat de professionalitzar-se o no, des d'aquest discurs es perceben
certes paradoxes en quan el nou camp académic, professional i económic generat entorn del
i

voluntariat, de la pobresa i l'exclusió. Es qüestiona una "tecnificació de la solidaritat"
generadora de dinámiques, estudis, másters, investigacions, congressos, programes
d'lntervenció, ¡nstitucions, voluntaríais, llocs de trebatl, etc. És la paradoxa de la creació
de riquesa a partir de la pobresa: la solidaritat com a modus vivendi o, fíns i tot, com
a forma de fer negoci per a uns quants.
i

i
¡

¡

11.5.2. Resisténcies a I 'afebliment de la solidaritat

i
]
i

Tot i que un sector important del moviment desproblematitza, legitimant així, Pampliació
dejla concepció de la solidaritat, des d'un altre sector del moviment es critica durament la
!
noya concepció indolora i blana de la paraula. Des d'aquest discurs es lamenta que els nous
usos de la solidaritat, potenciáis per agents extems al moviment, impliquin la desvirtuado i
mercantilització d'un valor amb el que es senten fortament identiflcats. Veuen com la
i

solidaritat ha agafat major centralitat en la societat, pero només a nivell conceptual i sense
que aixó signifiqui que la societat sigui efectivament ni mes justa ni mes solidaria.
i

Des d'aquest discurs es considera que la solidaritat és un concepte del que s'ha apropiat el
discurs oficial i que se l'ha buidat de contingut. De 1'apropiació del discurs de la
solidaritat se'n deriva una disfunció que definim com a narcotitzant, és a dir, de tant sentir
parlar-ne des d'una concepció feble, acrítica i retórica es dificulta la seva associació a un
valor fort i sólid. Davant aquesta situació, des d'aquest repertori es pretén o bé recuperar les
i

connotacions fortes, de solidesa i compromís del concepte de solidaritat, o ben al contrari,
!
dejxar d'identificar-se amb aquest.
i
4. Resistencia a la convivencia radical
\
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Des de la majoria de repertoris deis actors del moviment es considera la solidaritat

i
d'émpreses i de govems com a interessada, sense que aixó impliqui no voler mantenir
i

relácions amb aqüestes institucions. En canvi, des del repertori de la resistencia s'expressa
un'rebuig a establir aquesta mena d'aliances per la que es considera una instrumentalització
del moviment i del món de la solidaritat en general. La solidaritat que es promou des de les
i
Obres i Fundacions socials de grans empreses es fortament criticada des d'aquest repertori,
se la considera com mena de maquillatge d'interessos i contradiccions.
¡

i
i

La principal crítica que es fa des d'aquest repertori a la tendencia a Palianca global, a mes
ci^iiq pretensió de construcció d'imaginaris esbiaixats, és que al pretendre reunir en un
máteix espai a diferents actors entre els quals hi ha grans desequilibris de poder, com
succeeix per exemple entre les empreses transnacionals, per una banda, ¡ la majoria de les
organitzacions de la societat civil, per l'altra, s'afavoreix la consolidació de la
i

preeminencia del mes poderos, legitimant-se a mes determinades decisions per la
i
plaralitat d'actors existcnt en l'espai en que aqüestes es varen prendre.
i

En¡ conclusió, tot i que son tendéncies existent, ni la confíguració oficial d'un subjecte
solidari, ni l'afebliment de la solidaritat s'esta realitzant sense resisténcies des de la propia
societat civil. La historia mes recent del moviment de solidaritat ens demostra, com en
i

el cas de la frustració del p rojee te de llei per a un Serve i Civil a Catalunya, que les
i

construccions up-down, fetes des de dalt no sempre quallen.
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12. A mode d'epüeg: De les resisténcies a una solidaritat instituient
i

Al! llarg del treball hem vist com els interessos existents vers el món de la solidaritat i la
cojonització i tecnificació de la seva acció, juntament a actituds ¡ divergéncies deis propis
actors del moviment fan que difícilment es pugui parlar del moviment de solidaritat — tal i
com Phem treballat- com un moviment social deis que existeixen o han existit (moviment
social clássic, nou moviment social o novíssim moviment social).
Arrel de ('evidencia d'algunes de les implicacions esmentades, son diversos els autors que
han fet referencia al moviment de solidaritat com "el mes integrat deis moviments socials"
(¡barra, 1999), el mes funcional al capitalisme (Petras, 1997) o el mes insitucionalitzat
(Pont Vidal, 1998). Per exemple, Pedro Ibarra considera que aquest moviment no es
confronta al sistema i afegeix que a diferencia d'altres moviments, en el de solidaritat,
Pestratégia del diáleg predomina sobre la de protesta, que no es qüestionen els valors
doíninants i es fa una identifícació difusa deis culpables de la situació que s'intenta pal-liar.
i

Fitialment es demana si el moviment de solidaritat "no está realitzant una funció d'equilibri
social, de regulació del mercat, no tant dirigit a la continu'ítat progressista de la societat sino
i

a líestricta conservado de l'ordre social establert" (Ibarra, 1999, 241)

Pero tot i poder estar d'acord amb alguna d'aquestes afirmacions creiem que no fan justicia
arrlb la totalitat del moviment de solidaritat. Creiem que les conclusions extretes per aquests
autors s'han fet sense contemplar el moviment de solidaritat en ['amplitud i diversitat que
holhem fet nosaltres. Si bé es veritat que els sistemes polític i económic han demostrat gran
canacitat per a sotmetre a aquells subjectes socials amb capacitat de generar contrapoder,
entre ells els agents de solidaritat, aquesta submissió no s'ha produ'ít de forma absoluta. Des
deis discursos que denoten escepticisme cap al potencial transformatiu del moviment de
i

solidaritat pareix no contemplar-se la capacitat emancipatória de tot subjecte social.
\
i

Eri apartats anteriors hem vist un primer indici d'emancipació en els discursos de
resÜsténcies. En aquest, a mode d'epíleg pretenem demostrar tant les limitacions del
232

moviment de solidaritat per a ser considerat moviment social, pero també apuntar
poícncialitats i alguns elements que s'haurien de contemplar per a la construcció d'un
moviment, encara avui marginal, amb capacitat de generar contrapoder, és a dir, solidaritat
. i. . .
instituient i estructural.
i

i 12,1. La Solidaritai, en moviment?
i

En la teoría deis moviments socials hi trobem una serie d'elements analítics que ens
permeten emmarcar l'acció col-lectiva que venim estudiant en el paradigma deis moviments
soeials, així com valorar els límits del moviment de solidaritat respecte a practiques
eféctivament movimentistes. Ho farem relacionant una de les definicions -en forma de
caracterització- feta per un deis teórics de moviments socials- Laraña (1999) - i els resultats
i

obiinguts amb el nostre treball de camp:
i
i

1; Els moviments socials es caracteritzen per Ireballar un ámbit temátic transversal. Hem
> pogut comprovar com és important no considerar la solidaritat com un ámbit temátic en
j si mateix, de tal manera que el nostre moviment s'hauria de dividir, almenys, en dos: el
j de solidaritat internacional i el de solidaritat en ¡'ámbit local. Aquest darrer seria a la
í vegada Pámbit mes indefinit i que, per la trajectória histórica de l'acció col-lectiva des
I del que s'ha treballat, es podría subdividir en altres ámbits sectorials consolidáis com
i els de la immigració, la marginado, l'atur, etc.
i
I

I

2) ¡ Els moviments socials es caracteritzen per objectius de transformado mitjancant el
t

confítete. Al respecte, hem pogut comprovar com algunes practiques deis actors del

¡ moviment de solidaritat no sois no creen conflicte, sino que l'encobreixen, de manera
\ que des d'un sector del moviment mes que per la transformació social es treballa, de
i forma inconscient o no, per la contenció deis problemes i per la reproducció. Des
! d'aquesta perspectiva, un sector del moviment de solidaritat i la seva activitat
i

I esdevindrien una de les solucions creades, reconfígurades o potenciades peí sistema per
¡ tal de solucionar les seves própies crisis.
233

:

" [En quan a la immigració] pensó que les entitats feim una feina molt important de contenció

-

amb totes les dificultáis que hi han. Mentre están a una entitat o l'entitat fa una activitat per ells,

l

i

fa un projecte o dinamitza també en temes de lleure, aixó és una cosa que fa contenció quan una

!

persona té una dificultat, seguríssim, seguríssim"

3)1 Una estructura flexible i fluida que tendeix a l'horitzontalitat i a la baixa
especialització. En aquest cas hem pogut veure com, tant amb dades quantitatives com en el
treball de camp, la tecnificació i professionalitat és molt alta entre un ampie sector del
moviment. Son molts els actors que s'organitzen a mes de forma col-lectiva, vertical i
estratificada. En el nivell de relacions entre organitzacions es constata una manca de
coordinado i relació entre els actors per tal de que es pugui parlar d'un moviment social des
della seva concepció clássica de xarxa d'actors articulada. Aquesta manca de coordinado és
la jconseqüéncia natural de que no tots els actors treballen per la mateixa mena de
i

solidaritat, pero també resulta deis prejudicis i desconeixement entre els mateixos actors
del moviment.
I
i

¡

"No puc ser solidaria perqué no conec el seu problema les seves vides ni tot [deis que es

|
i:

manifesten], en canvi si hi ha una cosa concreta si que puc fer-ho, de dir no, no, no... aixó que
deieu, es manifesten per una cosa que encara que pensó que tampoc no és tan important, pero

l

I

pensó, si tots aquests ho veuen... potser jo ara no ho he vist gaire bé, dones també m'afegeixo

•
i

amb aquests, és una cosa bona i que a mi m'alegra de fer-ho. No sé, no em ser explicar massa."

!

"Jo el que te diré és que ens costa molt treballar en un mateix projecte gent que és en contra del

¡

sistema i gent que no estem en contra del sistema. Amb el qual no vol dir que els que esteu en

i

contra ho esteu de tot ¡ els que no estem a favor de tot. Jo reconeixo la meva dificultat per

i

j

treballar amb gent que esta radícalment en contra del sistema, no per la ideología, sino peí

,

métode, perqué son aproximacions diferents."

i
i

4)\Un repertori de practiques no institucionals. En e! cas del moviment de solidaritat, la
gestió de polítiques publiques, la cogestió de servéis públics en la que han entrat molts
actors - i el fet addicional de que alguns d'ells han estat creats directament per a aquesta
i

finalitat- ha suposat una fusió entre lo institucional i lo instituient. D'aquesta manera les
practiques no institucionals, els repertoris de mobilització i 1'espontaneTtat han anat perdent
i
!
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centralitat en el gruix del moviment. Sovint arrel del desconeixement de determináis
repertoris o per la seva desconfiguració peí filtre mediátic, s'associa acció directa,
desobediencia o mobilització de carrer, per part d'alguns actors, a actituds i conductes
d'énfrontament directe - contundent amb el poder o els seus instruments.
i
I

;

"- S'hauria de fer mes, tot el que siguí sortir al carrer.

i

\

- Pero de manera pacífica

:

- Pacífica ciar, el que passa que una cosa que és pacífica els polítics la polititzen.

i

- I els que no son polítics, totes

i

l'antiglobalització i tot aixó, "no és que aixó és que els policies", pero es que hi ha cada

í

genteta que déunidó, deunidó, n'hi ha molts que anaven molt pacíficament, volien expressar el

\

que volien expressar, pero després al darrera venen els que rebenten les manifestacions" (MHS

J

Voluntarista)

aqüestes manifestacions que hi ha hagut per

i
:

5) | La utilització de recursos de mobilització de ciutadans-activistes ambforts engranaíges
i simbólics. Finalment, hem pogut comprovar com moltes de les organitzacions que
composen el moviment analitzat teñen déficits en l'anomenada base social —algunes
í

g

; organitzacions de solidaritat en forma d' empreses de servéis ni s'ho plantegen-, i
1

d'altres conten amb la base social només per a activitats puntuáis. Arrel del qüestionari
que hem implementat es dedueix que per a un sector important del moviment és mes

• important la professionalitat d'una organització que no la seva base social.
La! hipótesi que hem intentat corroborar en la part anterior del treball era que, a mes de
terjdéncies o trajectóries históriques del moviment de solidaritat, la intervenció de l'Estat i
el Mercat en el moviment dificulta aquesta comprensió del moviment de solidaritat, en la
seva amplitud, com a moviment social.
¡

I

Per altra banda hem vist com existeixen, i son molt presents, els discursos de resistencia des
del moviment vers la intervenció estatal i mercantil. Pero per a que aqüestes resisténcies
passin de la defensiva a l'ofensiva o a la construcció d'alternatives reals calen practiques
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emaneipatóries en el marc de l'acció del moviment. Per a que un moviment siguí
efectivament emancipatori ha de contar, entre d'altres, amb les següents característiques'21:

i
1) j Pretendre neutralitzar relacions de poder especifiques inscrites a determinades
1 estructures polítiques, económiques o culturáis.
i
2) Treballar per una societat mes inclusiva i per la radicalització de la democracia.
3) i Assumir la seva dimensió política.
4): Tendir a l'ampliació de les seves bases. En el cas del moviment de solidaritat, hauríem
I de destacar la necessitat de participació activa de les persones excloses.
!
En el cas del moviment de solidaritat amb el que hem treballat existeixen una altra serie de
línjiits que dificulten, ja no la concepció movimentista, sino la connotació emancipatória de
l'acció col-lectiva que promou. D'elles destaca la manca d'assumpció política de la seva
ac<tió per part d'un important sector. Els actors d'aquest sector no sois es consideren poc o
gehs polititzats sino que perceben que fer política és incompatible amb el treball per a les
transformacions concretes i de l'entorn mes proper. La política es preocupa des d'aquest
discurs per objectius excessivament maximalistes.
i
i
íl

[La solidaritat ] és un esfor9 col-lectiu que vol dir arremangar-se, aixó de vegades costa, és

i

mes fácil posar una pancarta que estar cada dia aquí i aguantar molts nanus, gent en atur i els de

¡

la unitat d'escolarització compartida que tots teñen problemes de violencia, de salut mental,

|

aixó el dia a dia és molt dur."

I
!

Finalment destacar una de les mancances mes generalitzades detectades en el si del

i

moviment, la gairebé nul-la participació des de la periferia, sobretot entre les organitzacions
d'ámbit local. Des del moviment de solidaritat mes polititzat es dona veu ais sense veu i,
finís i tot, oída ais que no volen escoltar, pero com es pot treballar contra l'exclusió i per
una societat mes inclusora si no és inclusor ni el mateix moviment o les organitzacions que
tréballen amb aquest objectiu?122
121

Extret de Godas, X., s/p
En el nostre context podem trobar, tot i ser minoritaris, una serie de collectius d'ajuda mutua, d'intercanvi,
d'organització de persones aturades, etc. que responen a aquesta idea de "participació des de la periferia". No
122

!
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! 12.2. Aportacions de Vestudi: cap una solidaritat en moviment
i

Una de les possibles aplicacions d'aquest estudi seria la d'aportar una serie d'eines que
facilitin ais actors l'análisi deis factors contextuáis que condicionen la seva acció.
i

I
Des d'aquesta perspectiva, mes enllá de les nostres interpretacions, la simple exposició deis
discursos reforcé la consciéncia entre el lector del component de construcció social
d'áquests, és a dir: a) com els discursos mantenen i promouen certes relacions socials i de
poder; b) com reprodueixen la base material d'algunes institucions - com el mercat, el
v^¡"ntariat,...-; c) com teñen importants efectes ideológics, com en el cas de la
representació mateixa de la solidaritat.

i
i

L'análisi del discurs que hem aplicat a l'estudi del moviment de solidaritat pretenem
serveixi, tal i com ens plantejávem al iniciar la recerca, com a element fonamentador en
l'intent d'elaboració d'una teoría critica del món de la solidaritat, és a dir, un conjunt
d'dlements teórics i práctics per tal de posar de manifest els mecanismes "no-evidents" de
dominació que están a la base de la societat. Amb aquesta pretensió vers el món de la
solidaritat pretenem reflectir aquí beneficien els discursos macro o dominants; per qué es
promou, financa i lloa a un sector del moviment i es silencia un altre; quins interessos hi ha
i
darrera el constructe de la solidaritat i algunes de les seves accepcions; a quin model de

i.
societat responen aqüestes construccions; etc.
i

A 1-r.és, la compilado i ordenació de discursos realitzada ens permet, a part de les
di pergeñe i es, veure les similituds i potenciáis sinérgies entre aquells actors del moviment
que vegin necessária una acció col-lectiva de caire emancipatori i movimentista en el marc
dej la solidaritat. L'exposició deis discursos denota que per a tal efecte s'hauria de
transcendir la barrera simbólica que son les entitats a les que pertanyen els individus o els
prejudicis existents entre aquests. L'accés a aquest treball per part del actors del moviment
,
elsj hem inclós entre la nostra mostra perqué ens voliem centrar en aquella solidaritat entesa com ajuda a

!
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de:solídaritat pot permetre l'establiment de ponts de diálegs, conéixer el discurs i la visió de
l'altre, les raons per les que es troba mes proper a un model que a un altre i quines son les
condicions que han possibilitat la seva posició de subjecte.
i
Vistes les divergéncies, limitacions i incompatibilitats en el marc del moviment de
solidaritat una propera línia de recerca que podría obrir el nostre treball consistiría en la
sistematizado d'un repertori ideal d'intervenció-acció, a partir de dues consideracions:

i
- ¡ Considerar experiéncies de solidaritat que transcendeíxin l'ajuda a tercers, és a dir,
i

d'ajuda mutua, ja que son les que mes efectivament assoleixen la participació de la
; poblado en situació d'exclusió.
- ¡ La visió mes complexa de que tant les eines d'intervenció técnica, de l'acció social ¡ de

'

•

'• l'acció política poden resultar valides per a generar propostes de participado Ínstitiuent
1

,

i transformadora123.

i

i

Considerem que la intervenció social, aquella fonamentada en la ciencia i la técnica, no té,
peh se, que reproduir enlloc transformar, - tot i que la intervenció dominant en el moviment

'

estudiat no tingui gaire present aquest element -. És mes, des de la creenca de que no té
perqué estar renyida la ciencia i la planificado de la intervenció amb l'espontane'ítat de
l'abció, els resultáis concrets i els horitzons llunyans, la visió global amb el treball
comunitari,... es podrien analitzar experiéncies que tot i fonamentar-se en el coneixement
técnico-científíc busquessin l'autogestió i l'autonomia, el sincretisme entre el micro i lo
macro i, sobretot, una solidaritat forta en Fentorn en el que es desenvolupen (1' experiencia
del Moviment sense Terra de Brasil podría anar en aquesta línia). A partir d'aquesta análisi
:

i

ens podríem aventurar cap a la definido de formes d'intervenció-acció en el marc del
moviment de solidaritat que ens permetessin avancar cap a un subjecte col-lectiu solidari
com a agent efectiu de transformado social.

tercers.
123
[Tot i 1'interés analític i teóric deis models sistematitzats en aquest treball, fragmentar la realitat de l'acció
en tres repertoris estañes no resulta adequat.
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! 123. Reflexió final
Mentre realitzávem aquesl estudi i teoritzávem sobre el potencial emancipatori del
móviment de solidaritat, la historia se'ns ha avancat amb l'inici d'un nou cicle de protesta a
escala mundial que trencava amb l'eclipsament d'iniciatives populars i el monopoli que de
Parena política detentaven els partits polítics en les darreres décades. Aquest cicle de
i

móbilització, confígurat per actors i espais poc institucionalitzats i burocratitzats -entre ells
alguns actors del móviment de solidaritat-, demostra que la iniciativa política també pot ser
liderada des de l'esfera de la societat civil. Aquí resideix un deis primers objectius deis
moviments socials que integren aquesta protesta: intentar que el sistema polític no estigui
únicament protagonitzat peí poder administratiu, sino que també peí poder, i legitimitat per
a exercir-lo, que resideix en la societat civil.
i
Per altra banda, sense menysprear el progrés técnic i el seu revertiment en el móviment de
I
soíidaritat, com en altres moviments socials, la dimensió política i espontane'ítat de cap
móviment que pretengui ser vertaderament transformatiu pot ser menystinguda, de manera
que les lluites i conflictes socials son necessaris. Entre les estratégies per les que els
moviments socials poden assolir els seus objectius podríem esmentar la desobediencia civil

i
- -desconeguda per un sector del móviment de solidaritat- la qual al ser una transgressió
simbólica de les regles, massiva i pública, conta amb un important potencial com per
foijnentar el debat públic o demostrar la forca deis arguments i la rao (Habermas, 1992).

j
Des del nou cicle de protesta i de móbilització del que parlem, de presencia internacional,
s'Hauria de treballar per Pampliació de la móbilització sobre bases solides - és a dir, mes
enjlá del sumar per sumar-. Aixó comporta una tasca de politització de la gran massa de
població despolititzada, el despertar l'esperit i la consciéncia crítica, la racional itzac i ó i
capacitado per a la interacció, la radicalització de la democracia i la construcció col-lectiva
deíconeixement, discursos i propostes.
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La necessitat d'un canvi radical- democrátic per tal de que la forca d'integració social que
és la solidaritat s'imposi al Diner i al Poder administratiu124 és també el crit de la majoria
de les organitzacions i moviments que composen aquest nou cicle de protesta.

En definitiva, la tant "desitjada" integració social d'una societat tant complexa, desigual i
desintegrada com Tactual no podrá desenvolupar-se des del patemalisme de l'Estat i el
Mercat, "passant de llarg entre el poder comunicatiu del públic deis ciutadans" (Habermas,
1992, 432), ni amb instruments com la intervenció social dominant o invencions com la
neo solidaritat o el voluntariat oficial, sense considerar la necessitat de la solidaritat
estructural, o el que ve a ser el mateix, la necessitat de reconeixement - de les miñones,
de la dissidéncia, de la poblado exclosa i afires subjectivitats- i la necessitat de
redistribució -de ríquesa i de poder polític-.

124

Habermas (1962) citat per Madrid (2001)
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ANNEX1: Contextuaützació histórica del moviment de solidaritat1

i
Póssiblement la complexitat de les preguntes i respostes envers el moviment de
solidaritat teñen a veure amb la tradició histórica de les practiques de solidaritat
organitzada en el nostre context.
i

i
Així, que la societat civil s'organitzi amb fíns solidaris no és un fenomen nou. De fet,
podem considerar les organitzacions de solidaritat com una de les formes mes antigües
d'prganització de la societat, la qual está constantment en procés de reconfiguració.
Casado (1999) afirma que tant romans com germans, en pie auge deis seus imperis,
iniciaren la tradició associativa tal i com la coneixem actualment. Ambdós pobles es
serien de l'associacionisme tant amb fins mutualistes com per influir externament en
afers polítics o aspectes socials.
i

La dominació musulmana no deixá senyals d'aquesta tradició que no es reprendria fins
arribada l'Edat Mitjana. Al s. XII sorgeix l'associacionisme, tant de cooperació mutua
i

cojm verticalista, organitzat normalment al voltant de la parroquia i del monestir, en
¡

mans d'ordres religioses com els dominicans i franciscans. Aqüestes ordres
paraHelament a la funció social complien una rnissió relativa al cultiu espiritual i
re,vangelització. Les formules organitzatives predominants de l'época eren les cofradies
i 'i*? germanors religioses.
i

Pero un altre actor amb fins religiosos al marge de l'Església sorgeix en aquesta época:
le? Ordres de Cavalleria, que a mes de la seva acció béllica a favor de la Cristiandat
tenia una ftinció protectora de peregrins i malalts. Tant l'acció i funció deis actors
religiosos com de les ordres de cavalleria formava part de l'engranatge del régim feudal:
"les seves funcions religioses, culturáis i socials anaven associades i estaven
sobtingudes per la propietat i explotació de bens económics, així com per la dominació
ddl poblé "llano". En l'exercici de tais relacions no deixaren d'incórrer en abusos propis
d'aquell sistema" (Casado, 1999, 27)
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Ressenya histórica fonamentada amb els treballs de Béjar (2001), Casado (1995), Casado (1999). Giner
i Sarasa (1997), Madrid (2001), Serrano (2001), Institut DEP (1996). Ministerio de Trabajo y asuntos
sociales (2001), Gomis

Eñ l'Edat Moderna sorgeixen noves ordres de frares i religioses com la Compañía de
Jesús, Sant Joan de Déu, les Filies de la Caritat,... que combínaven la difusió de la Fe
amb l'acció social. Pero la solidaritat es secularitza arrel de la iniciativa ¡Mustiada i civil
i

dqs de la qual es contempla també l'associacionisme d'intervenció com un mitjá mes
pdr assolir els seus objectius polítics. Destaca la fimdació, sota l'auspici de Caries III, de
\a\Societat Económica "Matritense" d'Amics del País, associació actualment activa i
present en la ciutat de Barcelona. Tinguem en compte que era una época en la que es
cojmencen a crear nuclis urbans superpoblats on creixia la miseria, Palcoholisme, la
prpstitució i tota una serie de "vicis" i noves problemátiques socials que pretenen
solventar societats fílantrópiques, tant laiques com religioses. L'objectiu, combatre la
dejsmoralització de les masses (Lipovetsky, 1994).
Eii aquest context, un sector important de les associacions religioses comencen a ser
!
reprimides al s.XVIII al incomodar ais polítics illustrats peí seu excessiu poder i
i

i

autonomía en una conjuntura que es caracteritzava per l'ascens del poder estatal. Pero
les de caire assistencial sortiren prácticament indemnes d'aquest conflictes al ser
tolerades pels il-lustrats.
i

La Llei de Beneficiéncia de 1822 tenia com objecte institucionalitzar la intervenció
publica en Patenció ais necessitats. En ella es promocionava a la Germanes de la
Cgritat.

Fou durant la segona república l'únic període en que es restringí Pámbit d'actuació de
les entitats religioses de beneficencia, pero instaurada la dictadura franquista
s'adoptaren polítiques per a restituir-Íes.

j
Ja en el període dictatorial, Acció Católica (fundada a fináis del XIX), esdevingué una
institució fonamental en l'ajuda altruista. Aquesta s'estructurava en agrupacions
gejnerals de base parroquial i en branques sectorials en funció d'edat, sexe o professió.
Pero les lluites ideológiques i de poder també eren presents entre Estat i Església.

í

Idéológicament, Falange defensava una idea de justicia social a la vegada que criticava
diirament la beneficencia á'Acció Católica, així com de les entitats religioses en
general. Pero el conflicte, tractat amb gran diplomacia deriva cap a una

«

coiiiplementareTtat entre les dues institucions: "que detrás de nuestra Justicia Social
vaya vuestra Caridad cristiana" (Madrid, 2001, 20), es proposava des d'Auxilio Social
(organització altruista estatal) zAcció Católica,
I

I

I

Seguint amb els conflictes de poder entre l'Església i l'Estat, dir que el
désenvolupament de models assistencials públics era vist com una intromissió per part
de la jerarquía eclesiástica. Salomónicament, des de l'Església es reconeixia que en
resfera social l'Estat tenia legitimitat per imposar obligacions legáis com els tributs,
pejró que l'església s'encarregaria de canalitzar els recursos voluntaris:

"Els medis de coacció espiritual i de consciéncia deuen quedar com a missió única
de l'església, exigint ais fidels que compleixin amb el seu deure de consciéncia de
comunicar voluntaria i cristianament els bens per atendré ais pobres, evitant que
tingui que exigir-ho obligatóriament l'Estat"2

Així i tot, des de l'Estat també es participa en la incentivació de Pacció voluntaria amb
i
el ¡ciar exemple del Servicio Social de la Mujer, creat al 1937 i que poc després passaria
a 'ser obligatori. Segons un deis seus responsables, el fet de fer obligatori el servei
pervertí la filosofía d'un projecte "prometedor i bonic, (...) que passá a ser burocracia
bajnal, recurs al marge, rutina i propaganda dolenta . S'obrí dones un debat estratégic
vdrs si era millor la obligatorietat o la voluntarietat en les persones que havien de
practicar la solidaritat i Taltruisme.

i
Tót i que en l'etapa dictatorial naixeren algunes de les grans ONG actuáis com Caritas
(1?42), Misión y Desarrollo (1956, ara Intermon-Oxfam) o Mans Unides (1960), els
quaranta anys de dictadura suposaren un evident retrás respecte a l'evolució del
i
mpviment associatiu respecte a altres paísos europeus. Curiosament, en el nostre entorn
s'ha passat per les mateixes etapes que a la resta de paísos d'Europa, tot i que de forma
mes accelerada . Tinguem en compte si mes no que fins l'any 82 l'estat espanyol era
2

darcía Valcarcel, director Gral. de Caritas a 1960) citat per Madrid, 2001, 22
Farautes de Doionisio Ridruejo, un deis promotors del Servicio Social a Madrid, 2001,25
4
Quines son aqüestes etapes? En el cas de les organitzacions de solidaritat internacional es parla de
quatre generacions: la primera de caire assistenc i alista (45-60), la segona orientada al désenvolupament
local del sud i la sensibilització en el nord (60's), la tercera té com objectiu el partenariat amb el Sud i la
denuncia de les causes del désenvolupament en un moemnt de recessió económica (70's) i la quarta i
actual: la de l'empowerment i la pressió política.
3

beneficiaría de cooperació internacional. Així, durant el postfranquisme, que s'obre un
npu ámbit d'acció entre les organitzacions de solidaritat: la cooperació al
i

de^envolupament.
Éa en la primera etapa postfranquista,

coneguda com a Transido, i amb el

reconeixement d'unes determinades llibertats que comporta, quan es produeix una
considerable proliferació d'associacions i fundacions amb diversos fins, entre els que
i

destaquen els altruistes. Amb l'entrada en vigencia de la Constitució de l"any 78, només
en tres anys, del 78 al 80, es registraren quasi el 20% del total d'associacions creades en
el¿ vint-i-quatre anys de vigencia del registre d'associacions (és a dir, des de la llei
d'associacions de 1964).

i
Alies entitats de solidaritat d'origen católic (siguin d'ámbit local com internacional),
qi|e encara avui son mes de la meitat en el nostre entorn, s'afegeixen altres tipus
d'fentitats com: organitzacions transnacionals (Save the Children, Oxfam, Metges sense
F^nteres), entitats d'origen empresarial (Fundació Ronald Me Donald, F. Telefónica, F.
Répsol), d'altres creades per partits polítics (Codespa) i sindicáis (Fundación Largo
i

Caballero, Pau i Solidaritat), comités de solidaritat i altres associacions de base, etc. Es
sumen a aquesta diversitat organitzacions vinculades a religions que no son la católica
com l'adventista (ADRA) o la Fe Bahá'hí.

9

i

í
En definitiva, aquest no massa metódic recull historie ens permet visualitzar els
ancestrals orígens i complexa composició del moviment envers el que pretenem
treballar, definir i explicar tota una serie de processos.
i

!

A! continuado ens centrem en la historia contemporánia de dos elements signifícatius
deil moviment de solidaritat en el seu moment actual: el voluntariat i la vessant mes
I
re ¡vindicativa del moviment., per a exposar finalment unes dades envers Festat actual
d->l moviment.
i

¡
i

La figura del voluntariat
i
i

i

En els anys 80, a la vegada que proliferen les organitzacions solidáries, en Fescenari de
lajcoMaboració social agafa forca i terreny la figura del voluntari o voluntaria. El seu rol

1

social comenta dones a ser reconegut per l'administració pública. Una de les primeres
manifestacions al respecte la trobem en les liéis autonómiques de servéis socials, en les
i
qiie el voluntan i les seves entitats son peces contemplades en Pengranatge de servéis
socials públics, tot i que amb el requisit de professionalitat i el detriment de practiques
bepéfiques i voluntaristes5.

La major centralitat del voluntariat es consolida en els anys 90 on s'intensífíca l'atenció
i

estatal en aquest fenomen. Sorgeixen liéis del voluntariat a nivell estatal i autonómic,
s'institucionalitzen dies i premis del voluntariat, es creen plans estatals del voluntariat,
et¿. En el context cátala no es conta amb una regulació explícita del voluntariat, tot i que
a j'any 91 s'aprova la llei catalana de creació de l'Institut cátala del voluntariat i a l'any
(Q

s'expedeix la Carta del Voluntariat del Parlament de Catalunya. L'ampla

participació de joves en el voluntariat olímpic (1992) fa encara mes exponencial la
pqpularitat del fenomen. Tot i que aquest es centrava en l'ámbit esportiu, finalitzats els
jocs olímpics va revertir en major participació de voluntaris i voluntarles en altres
ánjibits, sobretot socials6.

El sector reivindicatiu del moviment
i
ti

Fihs ara hem fet referencia al sector mes formalitzat del moviment de solidaritat. En

I

qúan al de caire mes reivindicatiu o mobilitzador, es difícil poder precisar de la manera
qiie ho hem fet amb l'associatiu7. Així, els orígens histories de mobilitzacions amb fíns
sojlidaris son confusos i poden incloure una ampia diversitat de mobilitzacions: la

tFront a la dispersió i escasa racionalitat de les actuacions benéfiques es procurará un conjunt
perfectament defínit de prestacions i servéis, establert després deis oportuns processos de planificado
sotmesos en la seva gestíó a un sistema reglamentat, i en el que concurreixen els nivells de qualitat i
profesisonalitat que ho fagi efectiu per al fi previst" (Llei aragonesa de servéis socials, Madrid, 2001, 46).
6
A mes de que foren moltes les organizacións de solidaritat que es beneficiaren de l'augment de
voluntaris després del 92, també aparegué una peculiar entitat: Voluntaris'2000. Aquesta és una entitat
que a l'any 97 contava amb 9.215 voluntaris que es dediquen a "organitzar, ajudar i col-laboraren la
preparado i en la realització de manifestacions esportives, culturáis i cíviques de tot tipus, amb
ir.J_pendencia de qui les organitzi" com la Marató del Corte Inglés, el festival de teatre GREC o la
marató de TV3. Entre el 90 i 95% del seu pressupost el finansa FAjuntament de Barcelona.
(V|OLUNTARIS'2000, Dossier de Formado Básica, Barcelona)
7
(Jal insistir en no crear falses dicotomies pels importants vineles que hi ha entre els dos sectors. Així
móltes associacions formen part de moviments socials i molts moviments socials a la llarga cristalitzen en
asdociacions o altra mena d'estructures.

reyolució francesa, les ((germanies, o les coHectivitzacions a Catalunya durant la
República podrien ser alguns exemples.
i

Pero per cenyir-nos mes a l'ámbit d'actuació i context historie en el que estem
treWlant, el primer moviment, tal i com coneixem ara els moviments socials, que
i

plántejava la solidaritat en el seu discurs és el moviment obrer. La lluita de classes,
daVant el desplegament del capitalisme, pretenia assolir majors quotes d'igualtat i
justicia social. Aquesta lluita cristal-litzá en organitzacions concretes de les que
destaquen els sindicáis.
i
Mes recentment, en trobem amb moviments de tall sectorial, els quals plantegen també
mbdels de societat mes solidaris a partir del treball i la lluita per temátiques concretes
com 1 'anti mi litan sme , el feminisme, l'ocupació, els drets humans. la solidaritat
internacional,...
És1 precisament en l'ámbit de solidaritat internacional en el que es manifesta la vessant
mes mobilitzadora i reivindicativa del moviment de solidaritat, en canvi, en quan a
i

solidaritat local, difícilment podem dir que hagi quallat un moviment en la línia
í
8
reivindicativa de la que estem parlant .

i
Parlem dones del que tenim mes constancia, és a dir, el moviment de solidaritat
internacional. D'aquest podem dir que grácies a estratégies de confrontació deis seus
actors s'aconsegueix ais anys 80 apropar a la ciutadania el tema de les desigualtats nordsud i introduir-lo així en Pagenda política. L'acció col-lectiva d'aquell moment és
canalitzada a través d'organitzacions de solidaritat formalitzades (les ONGD), com per

i

un' nou actor que adquireix protagonisme en l'ámbit de la cooperació: els comités de
sojidantat . Els seus membres d'aquests comités solen provenir de l'esquerra
ex!traparlamentária, molts d'ells insatisfets i desil-lusionats amb el procés de transido
política a l'Estat Espanyol de manera que centren la seva atenció en processos
revolucionarás América Central. Els comités, al seu treball de cooperació de poblé a
poblé sumaven activitats de sensibilització, difusió i denuncia de violacions deis drets
8

^ixí i tot, aquest punt el reprenem de forma mes detallada en el darrer apartat del treball.
. ÍEls comités de solidaritat solen articular la seva activitat a través de la relació paísos o pobles concrets.
Els seus membres solen provenir de l'esquerra extraparlamentária, molts d'ells insatisfets i desillusionats
anib el procés de transido política a l'Estat Espanyol de manera que centren la seva atenció en processos

9

humans. Per la seva banda, l'actuació de mobilització de les ONGD es focalitzava en
una campanya per demanar al govern espanyol que destines el 0'7% del seu PIB a ajuda
al; desenvolupament (1981-1982). Amb aquesta campanya a mes de certa incidencia
simbólica i en l'opinió pública es va aconseguir que governs locáis i autonómics
destinessin part deis seus pressupost a cooperació internacional .
i

Al gestionar-se part de l'ajut oficial al desenvolupament d'altres pa'ísos a través
d'ONGD i peí fet de que de cada cop mes ciutadans i ciutadanes canalitzaven donatius a
través d'aquestes entitats, el mapa d'ONGDs s'ampliá. A mes, alguns comités de

í

sojlidaritat per tal de poder gestionar part d'aquestes partides esdevingueren ONGDs o
en| fundaren de própies.
i
i

Eli teixit associatiu de solidaritat internacional es va fent mes ampia i complex de
manera que algunes de les entitats creades s'organitzen en entitats de segon nivell . En
i

as|)ectes com aquest es reflecteix la tensió i permeabilitat entre mobilitzaciói

institucionalització present en la iniciativa social.

i

Ais anys 90, es produeix una nova mobilització peí 0'7. Aquesta conta amb un ampie
recolcament social i una important incidencia política, reflectida no sois en l'augment
de partides1 , sino en ¡'obertura d'espais institucionals per a la participació de la societat
civil en afers de cooperació. El mecanisme principal de participació son els Consells de
Cooperario, que es generen tant a nivell municipal, autonómic (almenys en el cas de
Catalunya) com estatal.

reyolucionaris América Central. D'aquests processos destaca la revolució sandinista a Nicaragua (1979)
arrel de la qual es crearen moltes d'aquestes organitzacions en l'entom cátala.
10
ÍEls governs locáis canalitzen la major part d'aquest ajut a través del Fons Cátala de Cooperació i
desenvolupament (1986). De la cooperació municipal sorgiren a mes els agermanaments com a forma de
relació directa entre els governs locáis del nord i del sud. La generalitat per la seva banda va destinar la
primera partida a aquests fins a l'any 1985. Eren només 5 milions de pessetes, munt que en el diferents
ex^rcicis pressupostaris augmentaría exponencialment.
11
Es crea la coordinadora espanyola d'ONGD(1982) impulsada des de Catalunya, el FCCD integrat per
OtjlGDs i administracions locáis (1984) FCONGD (1989)
11

t a Generalitat de Catalunya, després de les mobilitzacions peí 0'7 del 94, passá a de donar 475 milions
dejpta. adonar-ne 1.192.

Així dones, durant els 90 un ampie sector del moviment de solidaritat internacional
gestiona un volum de recursos considerable. El moviment es consolida, es fa mes ampie
i cjomplex.

i
Situado actual del moviment
!

i
En quan al sector formalitzat del moviment, a l'any 1998 existien 174.916 associacions
i 5.500 fundacions a Pentorn espanyol . D'aquestes, a Catalunya trobem el 16% de les
associacions i el 25% de les fundacions amb fíns socials.
A¿uest creixement exponencial no només fa referencia a la quantitat d'organitzacions
exiistents, sino també a la quantitat de recursos que gestionen aqüestes. El cas
i

d'íntermón es prou significatiu: a l'any 1980 gestionava 70 milions de pessetes i a Pany
15J96 en gestionava 4.158.
j

Ég mes, parallelament a Pampliació de la xarxa associativa i els seus recursos es
generen publicacions envers el món de la solidaritat, tant de les propies organitzacions
co[m a nivell de divulgado general (revista "Voluntarios" o "OeNeGes"); es perfila i
s'óbre un important jaciment laboral (técnics, gerents, adrninistratius,...) ((llibre blanc;
i
esj realitzen estudis i investigacions sobre el tercer sector (presencia, composició,
i

infcidéncia económica, filó ocupacional, etc); es realitzen trobades, jomades i congressos
diversos, s'amplia l'oferta formativa, des de la mes introductoria a la mes especialitzada
cotn els másters de gestió i direcció d'ONLs o de cooperació internacional i un Uarg etc.

L'jatenció i promoció institucional a la figura del voluntan és consolida fins i tot a nivell
í
internacional: les Nacions Unides declara l'any 2001 com a Any Internacional del
Vóluntariat. Actualment a Catalunya el 9'9% deis habitants majors de 16 anys realitzen
a!¿v.na activitat de vóluntariat, percentatge que correspon a mig milió de persones
i

aptroximadament.
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j\proximadament, a L'Estat Espanyol existeix una associació per a cada 261,9 habitants, rati superior al
pr^sent ais EUA amb una associació per a cada 286,7 habitants, tot i que bastant allunyat del cas francés
amb una associació per cada 101,6 habitants.

Éú mes, el voluntariat transcendeix la societat civil i passa

desenvolupar-se des

d'^sferes com la mercantil, com en el cas del voluntariat corporatiu o, fins i tot, des
d'bsferes virtuals com en el cas del voluntan on-line .

l

i
Erj quan a l'acció política del moviment, aquesta segueix recaient sobretot en Pámbit de
solidaritat internacional. A fináis deis 90, quan pareixia que des d'aquest ámbit
s'interactuava amb l'administració mes des de la negociació que des de la confrontació,
ap'areix una nova causa per la que mobilitzar-se: Tabolició del deute extern deis paísos
de) sud. El tema arriba al nostre entorn a través d'una Campanya internacional integrada
per les organitzacions mes institucional, era la campanya Jubileu'2000 o "Deute
Ejftern, Deute Etern".

A aquesta se li sumaria una campanya promoguda des de

i

Catalunya i que s'estendria a tot l'estat, que conta amb un discurs mes radicalitzat que
l'ánterior, tot i poder coincidir-hi bastants deis actors que la composaven. La
Campanya, a mes de caracteritzar-se per una organització interna horitzontal i en xarxa,
i Un important tasca de difusió i sensibilització, es focalitzá en un novedosa eina política
i de mobilització: una Consulta Social que es realitzaria paraHelament a les eleccíons
gqnerals de 12 de marc de 2000. En ella es consultaría a la ciutadania sobre si seria
p^Hdária de Pabolició del deute extern per part del Govern espanyol i de com ho
faria15. Aquesta campanya, composada per diversitat d'actors, que fins i tot transcendíen

i

al' moviment de solidaritat com l'entenem nosaltres, cristaHitzá en una ampia
orbanització en xarxa i d'ámbit estatal: la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute
Extern.
[

Tot i que per alguns autors, el moviment de solidaritat sigui un deis moviments mes
institucionalitzats (Pont Vidal, 1998) o el mes integrat deis moviments socials (Ibarra,
1SJ99) cal destacar que actualment, el sector mes donat a l'acció política del moviment
de solidaritat conflueix en espais amb altres moviments de tall sectorial en el que es ve a
anomenar moviment antiglobalització. La confluencia de moviments no és un fenomen
14

Él voluntariat corporatiu prové de l'entom anglosaxó, i s'está inserint tímidament en el nostre context.
Cdnsisteix en que les empresses, normalment transnacionals, cedeixen els seus professionals a les
or<Unitzacions de voluntariat o per fer tasques de solidaritat i de desenvolupament comunitari.. Per la seva
banda, el voluntariat "on-line" permet a les persones participar en associacions, normalment en tasques
administratives i de gestió, sense desplaqar-se de casa seva grácies a les possibiütats oferides per les
noyes tecnologies.
15

¡Amb la Consulta es varen obtenir 1.087.792 vots, deis quals mes d'un 97% demanava al govem
espanyol que cancelas el deute extern que amb ell teñen els pa'fsos empobrits.

no'u, en el cas del moviment de solidaritat s'havia donat en les mobilitzacions contra
1'0TAN (1986) o, mes recentment, en la Plataforma per la Pau contra la desfilada
militar a Barcelona (2000) i en les tancades d'immigrants contra la Llei d'Estrangeria
(2001).
i
¡

Pero les relacions del moviment de solidaritat amb el moviment antiglobalització
mereix ser objecte d'estudi mes detallat, de manera que en parlarem al tercer apartat.
i

2.4. Condicions de possibilitat
i
i
AI mes de la tradició histórica, a continuació sistematitzem les condicions cojunturals
i

qije ens permeten parlar de l'existéncia d'un moviment d'organitzacions i persones que
¡

Imiten i treballen per fíns i en afers solidaris.
i
i
i
- | Dualització social. La tendencia a la dualització social que marca la desigualtat
| actual en les societats capitalistes16, es caracteritza per una escissió de ['estructura
! social en dos grans grups, un de fort i un de feble (Miguélez, 1997) o per la
¡ configuració de dues societats dintre una mateixa societat (Rebollo, 2000).El grup
I fort, també anomenat societat satisfeta, a mes de per disposar de major benestar
! económic es caracteritza per gaudir i fer ús deis seus drets civils i polítics, entre ells
j el de participado ciutadana. Els seus membres conten amb una xarxa de relacions
i
j socials solides; son les persones que están mes organitzades i associades, les que
| mes voten i conten.
|
i
i

Ei? canvi, el membres del grup feble conten amb pocs recursos económics (inactivitat,
atjir, precarietat laboral, poques garanties d'ingressos,...) i, a mes del poc ús que els seus
membres fan deis drets civils i polítics, fan un ús defícitari deis seus drets socials, deis
que teóricament en serien els primers destinataris, sigui per falta de recursos culturáis,
d'informació, temor al control,.... Aquest grup no está organitzat, els seus membres no
s'associen ni participen i per tant no teñen capacitat de defensar els seus interessos de
caía a l'Estat i el Mercat17.
16

¡A paYsos amb un capitalisme mes avancat i desorganitzat (Offe, 1985), com Estat Units, es marca
claVament la tendencia de la dualització (Miguélez, 1997). // ((((Lafontaine i Müller))))
'' Pero a l'Estat Espanyol els pobres no acostumen a associar-se, només ho fan el 21,1% deis caps de
famílies pobres (Caritas i Foessa, ). Aquesta dada va en detriment a l'hora que augmenta el grau de

Sejctors d'ambdós grups, el fort i el feble, reaccionen davant la injusticia social que

.

pejrceben. Pero les reaccions son ben diferents. La del grup feble, degut a les seves
I

I
'

necessitats de caire económic i ais déficits, sobretot funcionáis, envers la cultura
dcjminant, es sol materialitzar en una confrontació directa, oberta i de vegades violenta
caracteritzada sobretot per actes delictius, els quals son sancionáis i reprimits per part de

¡

l'Estat.

!

i
:

i

I

i

En altres ocasions els sectors de població exclosa i empobrida reaccionen de manera
inairecta i no violenta tal i com es manifesta en el fenomen de la immigració. Pero
també en aquests casos la resposta deis estats receptors d'immigració sol ser repressiva.
1

i

i

!

i

Des del grup fort, tot i poder estar satisfets materialment, sectors conscienciats
•

I
i

reaccionen envers la situació en la que viuen determinats coMectius exclosos, tot i que

,

i

dei, manera mes organitzada que aquests. D'aquesta manera, la intervenció de la societat

'

forta pot ser mes efectiva de cara al canvi social planifícat (Miguélez, 1997).

i

Ld reacció organitzada del grup fort tot i que pretén beneficiar a les classes empobrides i
excloses de la societat, paradoxalment no sol contar amb la participado d'aquestes
!

18

classes {despotisme solidan) .

'
i

i

!

- Postmaterialisme. Al parlar d'acció col-lectiva amb fins solidaris, ens trobem davant

;

i

i

una serie d'iniciatives que majoritáriament representen vaíors postmaterials de les noves
classes mitjanes que entren en confrontació amb la burgesia tradicional. Porten
iniplícites actituds contraculturals que cerquen superar els valors dominants del moment
actual: individual i sme, competitivitat, recerca de beneficis únicament económics,

'

capacitat de consum com a única forma de legitimació i reconeixement social,... En

\

l

canvi, altres iniciatives amb fins solidaris mes bé conviuen sense conflicte amb aquests
!

vajlors i, fins i tot, els comparteixen.
pobresa i, sobretot, a l'hora que disminueix el nivell d'estudis. Cal dir que si Fenquesta s'hagués realitzat
noj únicament entre caps de famílies, la proporció hagués sigut probablement mes baixa. Deis col-lectius
alsj que es troba associada la població pobre espanyola "crida l'atenció Fescassa pertinencia a
organitzacions de marcat carácter social i reivindicatiu, com poden ser els sindicats, partits polítics o
asSociacions humanitáries."(Caritas i Foessa, 1998, p. 383)

'
i'

L'acció i conflicte que davant la injusticia es genera des de les classes mitjanes, tot i ser
mes efectiva, és molt mes integrable i controlable per vies pacifiques que aquella
pdrtada a terme des del grup feble. Així, el sector solidan de la societat forta sovint
aconsegueix negociar amb els diferents poders públics i mercantils, introduir demandes
ert 1'arena política i, fins i tot, participar directament en l'Estat, amb el perill de
i

cooptació que aquesta práctica suposa. Com veurem en l'apartat següent i a diferencia
ddl que succeeix amb el grup feble, només un cop esgotades totes les possibilitats,
l'Estat adoptará la repressió com a resposta a la confrontació implícita en algunes de les
mánifestacions de solidaritat del grup fort.
í
i

AJguns autors parlen del voluntariat i la solidaritat organitzada com a "reacció a la
irplidaritat i ais contravalors de 1'Economia de Mercat"19, pero com veurem en el
desenvolupament del treball, aixó no té perqué sempre ser així.
i
i

- Retirada de l'Estat. En els darrers temps es parla de "crisi" de l'Estat del Benestar, és
a !dir, que la situació actual és insostenible a causa de pressions demográfiques,
prpssupostáries i financeres, pero que, a mes, és indesitjable pels efectes perversos que
s'kribueixen a la intervenció de l'estat sobre l'economia o perqué es considera que una
gelstió privada d'alguns servéis de benestar pot contribuir a millorar l'eficiéncia,
l'e|ficácia, la flexibilitat, donar un tráete mes personal o, simplement, a abaratir els
costos. Totes aqüestes pressions, semblen originades des de sectors financers que
petceben possibilitats de negoci en els servéis oferts per l'Estat pero també pot
i

relacionar-se amb els canvis de restructura social i el conseqüent canvi en les
t

demandes : Les demandes post-industrials semblen treure l'accent de la solidaritat i la
i^laltat, per posar-lo en la llibertat i demanar menys pressió fiscal i mes diferenciació,
dins un consens implícit de deslegitimació de l'Estat.
i
!

?é\ que respecte a la provisió de benestar per part de l'Estat ens trobem amb un nou
esbenari anomenat estat del benestar pluralista20, estat relacional o welfare mix, on la

i
titülaritat deis servéis segueix en mans de l'Estat pero les formes de gestió i provisió
18

[Tot i així, exisleixen experiéncies d'acció social comunitaria implicant ais afectats en la solució deis
seus problemes (Rueda, 1996) o d'altres que sense ser filantrópiques ¡ tractar d'incidir directament en
1'status quo es sitúen sota formes autogestionáries i al marge del sistema dominant.
19íGarcíaRoca, 1994,37
20
Subirats, J., 1994

palssen a ser a carree del sector privat, ja sigui amb ánim de lucre o no. A la vegada,
t

móltes de les noves necessitats socials que sorgeixen ja no son assumides com a
responsabilitat per part de l'estat o només son assumides després de la pressió deis
mltjans de comunicado i/o de la societat civil per a que així ho faci .

En realitat, del que hauríem de parlar és, mes que d'un afebliment de PEstat, d'una
redefinició de les seves funcions, subvertides ais interessos de l'esfera económica. Així,
les noves funcions de l'Estat son en quan a aspectes de seguretat, protecció de la
prppietat privada i vigilancia en l'acompliment de contractes. Segons els defensors
d'kquest neoestat, les funcions socials, de no ser responsabilitat privada, son un obstacle
pe[r al desenvolupament, l'Estat no pot seguir garantint el benestar deis seus ciutadans i
ciutadanes, és suficient que procuri crear les condicions per al creixement económic
(B anc Mundial, 1996). És mes, l'Estat mai "pot usar el seu aparell coactiu amb el
prbpósit de fer que alguns ciutadans ajudin a uns altres. (...) La solidaritat és allá on ha
dej ser, com a possibilhat sempre oberta d'un individu o d'un grup d'atendre o d'ajudar
a un altre o altres individus".

Arrel de la retirada de l'Estat, la societat civil organitzada amb fins altruistes augmenta
prógressivament la responsabilitat en la gestió i provisió de benestar, sobretot peí que es
refereix a aquells servéis destináis a les capes de la població mes empobrides i
margináis (Caritas i Foessa, 1998). Des deis anys vuitanta, la iniciativa social comenca
a feer contemplada a nivell jurídic tant en les liéis autonómiques i locáis de servéis
socials, com, a nivell estatal, amb el "Pía Concertat peí desenvolupament de les
Prtestacions Básiques de Servéis Socials en les Corporacions Locáis"23, la qual cosa
cojndueix a una creixent fusió Estat-tercer sector en la provisió de benestar en el que
hem qualificat com a estat relacional, pluralista o welfare mix.

I
f

Les formules actuáis del welfare mix son básicament tres: convenís, concerts i
concursos. Mitjancant aquests tipus de contractes les associacions cíviques poden
aceedir a la gestió de servéis de titularitat pública.
21

Áixí succeí recentment amb el tema deis infants en situado de desamparament que vivien ais carrer de
Barcelona.
22
Nozick, citat per Fundació Jaume Bofill (AAVV), 1999,46

Com a conseqüéncia d'aquest procés, en els darrers anys el tercer sector s'ha
prbfessionalitzat24, ha crescut en quan al nombre d'entitats existents25, pot contar amb

!

mes recursos económics, infrastructurals26,... Així, actualment, l'origen del 53% deis
inbressos de les entitats de solidaritat, associacions i fiindacions, és públic .

i

•

_j

—

.

—

I

Així, a Tassociacionisme tradicional, es suma un nou associacionisme, el qual sorgeix

¡

explícitament per a gestionar benestar: "grups de professionals han creat empreses de

'

servéis baix formes institucionals voluntáries per tal de poder gestionar iniciatives en el
terreny cedit per l'Administració"28._L'estudi "Empleo y trabajo voluntario en las ONG
dej acción social" demostra que, proporcionalment, les ONG que mes llocs de treball

¡

creen son les mes joves.

¡
;

i
((El MATEIX LLIBRE BLANC DE LA UNIÓ EUROPEA ENS PARLA DE

(

L$S ONG COM A NOU "Yacimiento de empleo". Es prou significatiu que el 47% de

i

¡

le$ organitzacions de solidaritat legalment constituídes tinguin menys de deu anys de
vifla i que aqüestes sorgeixen per atendré les noves necessitats, degut a que l'Estat no ho
!

'
'

29

fa;directament: immigrants, dona i malalts de SIDA .

'

i

i

[

En canvi, la gestió de servéis socials des de l'ámbit del Mercat és mínima. Per tal
i

d'éxplicar aquesta no intervenció del Mercat pot ser interessant recorrer al terme "mal
cojst" que explica Esping Andersen30. El concepte fa referencia al canvi d'una economia

i
dominada per la industria a un altre on domina l'expansió deis servéis. En la industria,
els salaris guarden relació amb la productivitat del treball. En el cas deis servéis, és
difícil parlar deis mateixos en termes de productivitat. Com que els servéis teñen una

:

23

i
'
i

Ha creat a l'any 1988 peí ministeri d'afers socials per procurar una xarxa integrada i coherent deis
servéis socials, degut a que sobre aquest tema hi teñen competencia administracions de tres nivells:
estjatal, autonómic i local.
24
En Pactualitat les ONG d'acció social del context espanyol, sense contar les de solidaritat internacional,
teñen 284.000 treballadors assalariats i s'espera que fins el 2002 es contractin 50.000 persones mes
(r wndació Tomillo).
25
Ál llarg deis 80, cada any es creaven aproximadament quatre mil associacions. Un deis punts álgids es
produí a l'any 1990 amb la inscripció de 6960 associacions en el registre oficial (Casado, 1995).
6
El cas d'Intermón es prou significatiu: una entitat que l'any 1980 gestionava 70 milions de pessetes ¡ a
l'any 1996 en gestionava 4.158 (Gomis, 1999)
27
EL PAÍS, dilluns 18 de desembre de 2000.
28
tasado, 1995, 106.
29
Fundado Tomillo, 2001
30
£sping Andersen, G., 2000, 148

(

|

prpductivitat molt baixa o quasi inexistent, el mercat sois está interessat en
proporcionar-lo sota dues circumstáncies : la primera, si el preu final del servei és molt
al| com per pagar uns salaris dignes ais treballadors, i la segona, pagant uns salaris
i

relacionats amb la productivitat, és a dir, molt baixos. Aixó serveix per explicar perqué
¡

el; mercat no proporcionará uns servéis com les guarderies o Patenció a la gent gran,
er^enguis de manera que permetin l'accés universal i per tant a baix cost, o a un cost
raonable. Sois podría fer-ho a alt preu o amb salaris molt baixos, creant, en el dos casos,
greus efectes sobre la desigualtat, justificació clássica aquesta de perqué existia la
prpvisió pública.
Major disponibilitat de temps lliure, sobretot arrel de les
transformacions

del cicle vital i en el mercat laboral que

repercuteixen directament a joves i ancians. Abans, els primers teníen
facilitat per a ocupar-se amb tasques productives, mentre les persones
majors un cop jubilades pareixia que s'havien de limitar a "esperar la
mort"31 . Ara molts deis joves están inactius per manca de treball i
els ancians, degut a Pallargament de l'esperanca de vida, poden fer
plans de fiítur. Una possible sortida a la situació d'aquests dos
coMectius és la realització d'un voluntariat o activitats de solidaritat,
les quals, entre altres coses, permeten millorar els problemes
d'autoestima associats a la inactivitat.

Cris i de les organitzacions de participado tradicional. Moltes
persones s'incorporen a associacions, ONG's o altres coMectius peí
desencantament amb partits polítics i sindicáis, sigui per les
limitacions d'aquestes institucions com espais de participado, o per
les limitacions que teñen per a liderar la transformado social.

- La crisi de la familia i la comunitat. Tot i la importancia de la familia com a coixí
!
social a paísos del sud d'Europa (Goma i Subirats, 2000), la inseguretat i arbitrarietat en
laiprovisió de benestar des d'aquesta esfera ha augmentat en els darrers temps degut a
qjc la familia tradicional ha donat pas a un nou tipus de familia nuclear que de mica en

31 ¡García Roca, 1994,30

mica, en la mesura del possible va traspassant les seves funcions cap a l'esfera del
i

mercal i l'esfera associativa.

¡
Procés relatiu també a la subesfera comunitaria (amics i ve'íns) ja que, sobretot en les
1

grans zones urbanes, degut a la progressiva fragmentació i desestructuració comunitaria,
es¡ percep com perden forca els tradicionals mecanismes de solidaritat i de creació
d'identitat col-lectiva, s'amplia la xarxa de relacions socials alhora que aquesta
s'áfebleix....

f
Per altra banda, les barreres relacionáis causades per l'estructura urbanística i el model
de vida predominant a les grans ciutats (desarrelament del lloc on es viu), fan que gran
pairt de la població trobi en Fassociacionisme o els moviments socials vertaderes
¡

cojmunitats de valors, és a dir, un espai on compartir uns valors o fer reviure l'esperit
coimunitari tant absent a les societats modemes.
I

ii

- Conclusions. Manifestacions socials com la disminució de protecció social arrel de la
transformado de l'estat del benestar, augment de l'atur i impossibilitat de la plena
1

ocfupació, noves demandes i necessitats, creixent dualització social, fragmentació de les
comunitats, entre d'altres, fan que s'entengui en gran mesura la necessitat de
l'existéncia d'un moviment de solidaritat com el vigent en l'actualitat. O el que és el
i

máteix, l'abséncia o poca presencia de solidaritat estructural, incita al sorgiment i
extensió de la solidaritat filantrópica i / o de caire reivindicatiu, gran part de la
qüal, l'organitzada, cristaMitza en el que qualifíquem com a moviment de
solidaritat.

i
Des d'aquest treball, lluny d'actituds triomfalistes, mes que d'auge de la solidaritat,
preferim parlar d'una redefinició

de la solidaritat. La conjuntura actual fa que les

formes tradicionals de solidaritat, és a dir, aquella solidaritat atorgada per la comunitat
propera, la familia i el mateix Estat, estiguin en crisis. Com a alternativa, com si d'un
jop de suma zero es tractés, sorgeixen altres iniciatives solidáries voluntáries o
prpfessionalitzades, arbitráries o organitzades, des de l'esfera relaciona! o de la societat
civil. Aqüestes es poden manifestar de forma diversa, les quals no teñen a veure amb
fóhnules totalment integrades en les estructures establertes.

I

Ajxí dones, en Tactual fase de capitalisme desorganitzat amb les contradiccions sociais
que comporta, l'Estat no pot garantir benestar com en les décades anteriors i supedita el
i

sep paper ais interessos del Mercat. Mentre, les organitzacions polítiques i de la societat
civil tradicionals perden base i poder d'incidéncia. L'estratégia del conflicte emergeix
enltre la societat forta conscienciada, tot i que de manera puntual i atomitzada en les
classes mes afectades pels nous canvis. Per a un sector de la societat civil, ¡a integrado
I
ja\no permetrá resoldre els conflictes i elsproblemes sociais com en décades anteriors.
S'adopten estrategies de confrontado des de les quals es demana un nou ordre social,
capvis de valors i en la distribució deis recursos i del poder, etc.

ANNEX 2: MOSTRA D'ENTITATS PER MODELS
Entitats de la mostra per models (a priori)
Model Técnic

Model polítitc

Model Voluntarista

Associació Catalana de
Solidaritat amb Nicaragua i
CA de Nou Barris
Cámpanya Barcelona 2001,
contra el Banc Mundial
Xárxa ciutadana per la
condonado del deute
extern
Coordinadora contra la
marginado de Cornelia
C<>Hectiu de solidaritat amb
lairebel-lió zapatista
Sin Papeles sin fronteras

Projecte d'Ajut Humanitari
(PRAHU)

Ayuda en Acción

Banc d'aliments

Fundació Comtal

Engrunes

ADSIS

Fundació Case Antic

Mans Unides

Obra Social Sanitaria Cor
de María
Associació Caritat Sant
Vicenc de Paül.
Obra Teresa de Calcuta,
Missioneres de la Caritat
Ciutat Vella Acollidora

Creu Roja

'

Eritrepobles
i

Caritas

Codespa Catalunya
Intermón
Fundació Autónoma
Solidaria
ADRA

ANNEXA 3.1: QUADRE RESUM ACTIVITAT PER ENTITATS
Entitat

Ayuda en Acción

Fundació Comtal
ADSIS

Mans Unides

Creu Roja
Caritas

Codespa Catalunya

Projecte d'Ajut
Humanitari (PRAHU)
Banc d'aliments
Engrunes
Fundació Case Antic

Activitat
Quina
Projectes de desenvolupament
integral tercer món
Sensibilització
Recaptació de fons
Inserció laboral
formació
Formació
Comeré just
Oci
Prevenció marginado
Projectes de desenvolupament
tercer mdn
Sensibilització
Recaptació de fons
Desenvolupament, assisténcia,
tercera edat... molt amplíes.
Assisténcia a collectius
d'exclosos, o persones amb perill
de
Projectes de desenvolupament
tercer món
Sensibilització
Recaptació de fons
Formació
Borsa de treball
Ajuda psicológica, estimulado
Redireccionar aliments sobrants
ais pobres
Rober

Tipus

Empoderament

Acció política

Intervenció
social

Psicosimbólic

No

Intervenció
social
Intervenció
social

Psicosimbólic

No

Psicosimbólic

No

Intervenció
social / Acció
social

Psicosimbólic

Intervenció
social
Acció,
intervenció
social

Relació
Adminsitració
(espanyola)
Col-laborado
alta

Relació
mercat
Collaboració
alta

Col-laboració
alta
CoMaboració
moderada

Col-laboració
alta
Col-laboració

Potser

Col-laborado
moderada

Col-laboració

Psicosimbólic

No

Assiténcia /
Psicosimbólic

Part

Col-laboració
molt alta
CoMaboració

Intervenció
social

Psicosimbólic

No

Collaboració
molt alta
Col-laboració
molt alta +
Confrontado
(sectors)
Col-laboració
alta

Acció social

Assisténcia /
Psicosimbólic

No

Col-laboració
alta

Collaboració
alta

Intervenció
social
Acció social
Acció social

Assisténcia

No

Assisténcia
Assisténcia

No
No

Col-laboració
alta
Collaboració
Collaboració

Collaboració
alta
Collaboració
Collaboració

Col-laboració
alta

Obra Social Sanitaria
Cor de Maria
Associació Caritat Sant
Vicenc. de Paül.
Obra Teresa de Calcuta,
Missioneres de la Caritat
Associació Catalna de
Solidaritat amb
Nicaragua i CA de Nou
Barris
Campanya Barcelona
2001, contra el Banc
Mundial

Borsa defreball
Formado
Entrega de menjar per famílies
Menjador popular
Tercera edat ?
?

Acció social

Assisténcia

No

Acció social

Assisténcia

No

Menjador popular

Acció social

Assisténcia

No

Sensibilització, denuncia i captació
de fons

Acció social,
acció política

Psicosocial,
psicopolític

Si

Col-laborado/
confrontado

No relació

Acció política

Psicopolític

Si

Confrontado

Confrontado

Acció política

Psicopolític

Si

Confrontado

Confrontado

Acció social,
acció política

Psicopolític,
psciosocial

Si

Confrontado/collaborado

Confrontado/
col-laborado

Acció política

Psicopolític,
psicosocial

Si

No relació

Acció política

Psicopolític

Si

Col-laborado
projectes
puntuáis
Confrontado

Confrontado

Intervenció
social
Acció política

Psicopolítica
Psicosimbólic

Si

CoHaboració/
confrontado

/ confrontado

Denuncia
Mobilització
Formado
Sensibilització
Denuncia
Xarxa ciutadana per la
Mobilització
condonado del deute
Sensibilització
extern
Empresa d'inserció,
Coordinadora contra la
sensibilització, suport huma ais
marginado de Cornelia
presos i pressió política
Enviar observadors i
Col-lectiu de solidaritat
amb la rebel-lió zapatista Financar projectes a Chiapas
Sensibilització i pressió política
Sin Papeles sin fronteras Denuncia
Mobilització
Sensibilització
Cooperació internacional
Entrepobles
Sensibilització
Denuncia

bá; tá

Col-laborado
baixa
Col-laborado
baixa
No relació

CoHaboració

Col-laborado

SNNEXA 3^n3UADRERESUM FUNCIONArrENTPEITENTrrATS
Entitat

Naturalesa

Ayuda en Acción

Fundació

Fundació Comtal

Fundació

ADSIS (BCN)

Fundació

Mans Unides

Fundació

Caritas
Codespa Catalunya

Fundació

Projecte d'Ajut
Humanitari (PRAHU)
Banc d'aliments

Fundació
Fundació

Funcionament
intern

Contposició

Participado

Els grups de voluntaris
Patronat+
s'autoorganitzen reben
Direcció genreral+
suport de la delegació
consell assessor+
territorial
delegacions+ grups
vol. territ
?
Patronat + Gerencia +
assalariats + voluntaris

Patronat +
Gerencia +
assalariais
Patronat estatal
Assalariats (18) +
+ Grups de
voluntaris (40)
coordinado x
centre +
assemblea
anual
Patronat +
voluntaris, assalariats,
Gerencia +
subscriptors, donants
assalariats
ocasionáis.
Patronat+
executiu
Patronat
Patronat
(defineix
objectius),
consell
executiu
(assumeix
decissions),
comités de
gestió
especialitzats
(proposen

Patronat+ executiu+
reponsable projectes
Patronat+ treballadors
(7) + voluntaris (2)
No hi ha assalariats.
Divisió entre gestors i
executors (voluntaris)

Pressupost
4.000 milionspts

40 milions

Restringida a la
intervenció dia a dia,
assemblea anual

45 milions

Restringida

7400 milions

restringida
restringida

2.400 milons

Lleu
restringida, cadascú al
seu lloc en fundó de
les seves capacitáis

10 milions pessetes

acfuá*;ions)
Engranes
Fundació Case Ántic

Fundació

Patronat i
gerencia

Obra Social Sanitaria
Cor de María

Associació.

Associació Caritat Sant
Vícenc. de Paül.

Associació

Obra Teresa de Calcuta,
Missioneres de la Caritat

Ordre religiosa

Decisions de
Pordre

Associació Catalana de
Solidaritat amb
Nicaragua i CA de Nou
Barris
Campanya Barcelona
2001, contra el Banc
Mundial
Xarxa ciutadana per la
condonació del deute
extern
Coordinadora contra la
marginació de Cornelia
Col-lectiu de solidaritat
amb la rebel-lió zapatista

Associació

Assemblea
oberta

Xarxa no
constituida
legalment
Xarxa no
constituida
legalment
Associació

Sin Papeles sin fronteras
Entrepobles

Grup informal
No constituida
legalment
Associació

Patrons, gerent i
volun taris

Homogénia No hi ha
Junta directiva
técnics assalariats
i assemblea
anual
Junta directiva i Voluntaris (20),
assemblea
assalariats (2), socis
anual
(10)

Restringida

Mitjana

Mitjana

Religioses +
voluntaris. No
assalariats
socis i col-laboradors

No descrita

14 milions

Alta

5 milions

Assemblea
oberta

Persones i entitats
adherides

Alta

??

Assemblea
oberta

Comissions de treball,
voluntaris, 1 assalariat
técnic
Secretaria técnica que
prepara les assembles
1 assalariat

Alta

??

Alta

5-10 milions

Assemblea oberta

Alta

0

4 voluntaris / 600
socis

Ampia

200 milions

Assemblea
oberta
Assemblea
oberta
Assemblea
oberta
Junta/
Assemblea

Alta

ANNEXA S.r
Entitat

Ayuda en Acción
Fundació Comtal
ADSIS

Mans Unídes

Creu Roja

Caritas

Codespa Catalunya
Projecte d'Ajut
Humanitari (PRAHU)
Banc d'aliments

MARCS DE STGNIFICAT PERTENTITATS
Concepció de
solidaritat implícita

No

Objectius de
l'activitat. dominant
(declaráis a
P entrevista).
Concepció de
solidaritat implícita
Instrumentáis
micro/simbólics micro
Instrumentáis micro

Persones

No

Instrumentáis micro

Particularista

Persones

Potser

Instrumentáis micro /
simbólics micro

7

Persones

No

Instrumental
Micro/simbólic macro

Particularista

Persones

No

Instrumental micro

Particularista

Persones

No

Instrumental micro

Particularista

Persones

No

Particularista

Persones

No

Instrumental simbólic
micro
Instrumental
micro/macro+
simbólic micro

Discurs
predominant
diagnósi

Activitat
enfocada cap a

Acció política

Individual
contingent
Individual
contingent
Estructural
contingent /
Estructural
inherent
Estructural
contingent /
Estructural
inherent
Individual
contingent /
Estructural
contingent
Individual
contingent
(Estructural
contingent,
Estructural
inherent)
Individual
contingent
Individual
contingent
Estructural
contingent

Comunitats

No

Persones

Particularista
Particularista

Particularista

Engrünes
Fundado Case Ántíc
Obra Social Sanitaria
Cor de María
Associació Caritat Sant
Vicenc de PaOl.

Obra Teresa de Calcuta,
Missioneres de la Caritat

Associació Catalana de
Solidaritat amb
Nicaragua i CA de Nou
Barris
Campanya Barcelona
2001, contra el Banc
Mundial
Xarxa ciutadana per la
condonado del deute
extem
Coordinadora contra la
marginado de Cornelia

Téfsoiies
Persones
Persones

-•No"™"

Tris, .iimentármicro

No

Instrumental micro

Persones

No

Instrumental micro

Particularista/Universa
lista

Persones

No

Instrumental micro

Particularista/Universa
lista

Societat
/comunitats
i nd (genes

Si

Tots

Particu larista/U ni versa
lista

Estructural
inherent

Societat/
estructures

Si

Instrumental macro
/simbólic macro

Universalita

Estructural
inherent

Societat/
estructures

Si

Universalista

Estructural
inherent

Societat
/comunitats
indígenes
Societat
/comunitats
indígenes/
estructures
Estrutures /
societat

Si

Instrumental micro /
instrumental maro/
simbólic micro
Instrumental micro
/simbólic macro
Instrumental
macro/simbólico
macro

Universalista

7
9

Individual
contingent
Individual
contingent /
Individual
inherent
Individual
contingent /
Estructural
contingent
Estructural
inherent

CoMectiu de solidaritat
amb la rebellió zapatista

Estructural
inherent

Sin Papeles sin fronteras

Estructural
contingent /
estructural
inherent
Estructural
inherent

Entrepobles

Persones /
estructures

Si

Particularista
Particularista
Particularista

Universalista

Si

Particu larista/un i versal
Instrumental
ista
macro/simbólic macro

Si

Intrumental micro/
macro/ simbólic macro

Universalista

ANNEXA 4: JUSTIFICACIÓ METODOLÓGICA
El següent document conté la part de marc teóric que fa referencia ais aparells
teórics que han estat utilitzats en la investigació.
i

'|

El seu contingut és el següent:
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Nota metodológica
l.j Introdúcelo
i

La metodologia que hem utilitzat per aquest treball consta de tres parts o tres

instruments diferents; cadascun d'aquests pretén donar llum a una vessat d'informació
cJucreta , pero els tres son combinables per intentar contrastar les hipótesis de partida.
En aquest sentit la proposta metodológica es relaciona amb la defensa de Denzin (1970)
i
de la triangulado de métodes. Denzin afirmava que s'anava molt mes segur sobre un
tricicle que sobre una bicicleta, i aquesta comparado li servia per defensar la utilització
de; diferents métodes en una investigació. Cada métode utilitzat té com a objecte
d'pstudi un subjecte lleugerament diferent. Així, el primer instrument té com a base
d'estudi la organització en la que es desenvolupa el voluntariat ( es tracta d'una
cojmbinació

entre 1'análisi documental

i entrevistes en profunditat

amb els

responsables); el segon té com a subjecte el voluntan com a individu (qüestionari); el
tercer pretén posar en contacte grups homogenis de voluntaris per tal de copsar la
i

dimensió grupal del voluntari, entendre globalment les dades obtingudes en les altres
dqs etapes de la investigació i apropar-nos a la visió de la realitat per mitjá de 1'análisi
del discurs (grups de discussió).
i

Creiem que la proposta metodológica és prou sólida i honesta com per intentar
vaflidar les hipótesis del treball de camp.

Gráfic 1: Estructura del treball de camp: triangulació de metodes

Organització

/ Análisis
Análisi documental
X^ntrevista responsabl

Voluntaris

Enquesta

(de les organitzaci)Dns
estudiades)

Grups de discussió

l.l.Selecció de la mostra

i

Peí que fa a la selecció de la mostra, el primer que hem de deixar ciar és que el

ndstre treball de camp no té com a objectiu restimació de parámetres poblacions a
partir de les característiques de la mostra, sino el de certificar la validesa d' una
tipología proposada de les institucions de solidaritat. Si la nostra hipótesis ens defensa
que existeixen tres models ideáis d'organitzacions de solidaritat, i que de cada model es
poden derivar una serie d'indicadors que els diferencien (com la concepció de la
pobresa, el tipus de intervenció-acció o la motivació deis voluntaris) el que resultará
important de la mostra no será que siguí representativa de les característiques de
l'univers, sino que dins de la mostra ha de haver un nombre prou elevat de representants
deis tres models ideáis que pretenem estudiar; es tracta de que la mostra sigui prou
heterogénia i de que contingui el tipus d'elements sobre els quals fa referencia
T investigador a les seves proposicions.

¡

La fonamentació teórica d'aquesta proposta metodológica la trobem en Galtung

(Padua, 1979, 83)1. Es tracta d'una proposta de mostreig no probabilística, dissenyada
tan sois per demostrar la validesa d'unes hipótesis concretes.

La base territorial de 1' estudi és la ciutat de Barcelona i la seva zona
metropolitana. Cal observar, pero, que un sistema de mostreig com l'utilitzat no
requerirá de fixar un territori concret: es comparen organitzacions de diferents models
independentment de la seva ubicació
!
!

1.2.Selecció de les organitzacions
Hem definit tres models hipotétics d' organitzacions de solidaritat que

s expliquen en funció de diferents indicadors, com es veu en el quadre següent, i que es
relacionen amb els tres models de voluntariat també hipotitzats. ((quadre models
i
j

No considerem que les organitzacions s'ajusti perfectament al model ideal

prbposat per nosaltres. Per contra, és molt possible que moltes es trobin en posicions
intermitjes. Per ordenar la mostra hem creat un área triangular on els vértexs representen
caldascun deis models ideáis proposats. En funció d'una primera valoració basada en un
esiudi previ, coHoquem les diferents organitzacions dins el pía segons les variables. És
uria primera classificació que será comprovada en 1'estudi de les organitzacions
pcjsterior. El punt A del gráfíc 2 (( representaría una institució de voluntariat que,
préviament al seu análisi en profiinditat sembla complir les característiques del model
que hem denominat amb el nom de "Voluntarista". El punt B, en canvi, el té moltes de
le$ característiques del model "Institucional", pero també comparteix forces del crític.

FfaduaJ (1979) "Técnicas de investigado aplicadas a las ciencias sociales" FCE, Méjico D.F.
I

Gráfic 2

Voluntarista

Institucional ¿-

-^ Crític

I
Partint d'una llista de les organitzacions de solidaritat que treballen en el camp
i
de la pobresa (quart i tercer mon) a la ciutat de Barcelona, hem procedit a 1' elecció
aleatoria d'organitzacions de cada un deis tres models que hem hipotitzat. Préviament,
hem separat aquelles organitzacions que peí seu tamany i la seva importancia poden ser
clássificades com especiáis; son especialment Caritas i Creu Roja que serán analitzades
teñint en compte la seva especificitat.

Un fet a teñir en compte és que les organitzacions del model institucional son
I
molt fácilment localitzables, sobretot perqué apareixen a llistats com els de la CONGD,
INCAVOL, FCVS... Les que pertanyen ais altres dos models no son tan facils de
localitzar i hem pogut contactar amb elles per mitjá de Passessorament de persones que
parten molt de temps vinculades la moviment de solidaritat com poden ser Gabriela
Serra (Entrepobles) o Jaume Botey, i també per mitjá de Pexperiéncia propia i el treball
dé camp.
i
l

'

Després d'aquest procediment, les organitzacions que estudiarem son ((, i es pot

velure la llista a l'((annex del treball
;

1.3. Selecció deis enquestats

•

El segon pas de la investigació será el de distribuir unes enquestes entre

els voluntaris de les organitzacions préviament contactades i d'aquesta manera
comprovar la diferencia entre els voluntaris de diferents models d'institucions de
solidarte.
j

i

|

El principal problema del métode d'enquesta és la representadvitat Donat el

gran nombre

de variables que volem estudiar som conscients que el nombre de

enquestats que requeriríem per obtenir una mostra representativa, segons la matriu que
prpposa Galtung (Padua, 1979), sobrepassa les possibilitats d'aquest estudi. Sent, dones,
conscients de les limitacions d'aquest métode, no pretenem dones inferir els resultáis
del qüestionari al total de la població de voluntaris, ni els hi atorgarem una validesa
explicativa exagerada . L'objectiu del qüestionari és en canvi mes modest:
i
i

|

-

Si bé els resultáis no podran ser extrapolables a l'univers, aquests ens
servirán d'orientació.

i
i

1

-

)

Els resultats del qüestionari poden servir també de bon material per plantejar
i orientar els grups de discussió. A través deis qüestionaris podrem preveure
els punts on major és la diferencia entre els grups de voluntaris i incidir mes

í

•
!
!
•
:

en ells.

-

La informació que pretenem obtenir deis qüestionaris es centra en un seguit
d'informacions molt concretes.

i
i

i

Es tracta, en definitiva, de veure si existeixen diferencies en les respostes deis

voluntaris deis diferents models d'organitzacions.

2. Instrument: Análisis de les organitzacions
t

!

Un cop identificades les organitzacions que pretenem estudiar, el primer pas será

prOcedir a un análisis de la organització amb la finalitat de conéixer el pes de diferents

indicadors en la mateixa. Préviament hem definit una serie d'indicadors que configuren
í

la ¡informado que volem obtenir de la organització ((veure indicadors
!
':

Aquest análisis a la vegada estará composat per dos etapes:

-

!
i

Primer, un análisis documental (si existeix material), previ al primer

1

i

;

contacte, amb la fmalitat d' obtenir una primera informado de la

i

organització.

;

i
!

i

|

Segon, entrevista amb profunditat amb un membre responsable de la
organització

!
i

!

Aquesta entrevista permetrá, a mes, obtenir informado procedent de la

|

observado del funcionament de la institució, i obtenir un contacte en la institució que
enls obri la porta a contactar amb els voluntaris per distribuir les enquestes i realitzar els

'

grups de discussió.
(

1
3. Instrument: L'enquesta

<
i

•

i

i

3.1.Justificació

'

En el punt sobre mostreig hem justificat la nostra posició respecte el problema
de la representativitat de l'enquesta.
i
j

>

Cal dir també, que hem considerat métodes alternatius com l'entrevista en

prpfunditat. Hem optat finalment per l'enquesta al considerar que les entrevistes tampoc

\

no solucionen el problema de la representativitat, i que la combinació de enquestes i

i

grups de discussió aconseguia Paprofundiment que s'aconseguia amb l'entrevista.

j

i
i

L'enquesta té dones el doble valor de servir d'orientació per ella mateixa i

constituir una important eina de suport al grup de discussió. (Callejo, 2001)

<

1

3,2.E1 pretest

1

Préviament al disseny del qüestionari definitiu hem realitzat un pretest amb

Pobjectiu de validar les diferents preguntes del pretest. El pretest a servil per:

i
-

Redefinir el vocabulari i la forma de formular les preguntes, adaptant-les ais
conceptes empleáis pels voluntaris.

-

Detectar problemes de comprensió de certes preguntes.

-

Definir les opcions de resposta per preguntes tancades, comprovant la seva
exhaustivitat i no-superflualitat

-

Validar els ítems de la pregunta 201, en forma d'escala de medició d'actituds
amb el sistema de Lickert (Padua, 1979). Es tracta de comprovar quins son

¡

-

els anunciáis mes "discriminadors".
Validar els ítems de la pregunta 501 i 502, en forma d'escala de medició

r

j
!
1

d'actituds amb el sistema Thrustone (Padua, 1979)
El pretest ha estat realitzats per una mostra de voluntaris amb representants de

tois els models proposats. Es tractava de crear un simulacre de la mostra final.

i
!

Les preguntes 501, 502, han estat distribu'ídes a un grups de jutges "experts"

¡

(professors d'universitats, estudiants de sociología...) els quals tenien un coneixement
cifr.tífic sobre la problemática que preteníem estudiar. Per testar els ítems del sistema
Thrustone, els jutges no han de donar la seva opinió com a l'escala de Lickert , sino
establir per cada enunciat el seu valor dins d'una escala de medició d'actituds. Per mes
iníbrmació veure annex, i l'apartat de l'estructura del qüestionari

i
I

Contingut del qüestionari:

•

-

En la primera part, amb voluntat de crear confianca, es pregunta a
l'entrevistat sobre la seva activitat en la organització. Son preguntes obertes,

i

í

tancades després per 1'entrevistados que permeten tranquil-litzar a 1'

,

enquestat.

-

Després se li demana sobre la opinió que li mereix els contractes que es
realitzen ais voluntaris i el per qué.

-

La pregunta 201, és una escala de Lickert, elaborada a partir del pretest i on
el entrevistat a de manifestar el seu grau d'acord o desacord amb un seguit
d'afirmacions. La pregunta pretén determinar quina concepció del fenomen
de la pobresa considera mes adequat, segons la tipología de concepcions de
pobresa que proposa Wright (1995). Wright argumenta que la pobresa pot ser
considerada de quatre formes: com un fet individual fruit de característiques
innates de l'individu (falta d'inteHigéncia etc.), com un fet individual fruit
de característiques sobrevingudes negatives (alcoholisme, falta d'educació,
explicacions des de la cultura de la pobresa, peresa....), com un fenomen
social cojuntural (mala situació económica....) o com un fet social estructural
(inherent a un sistema capitalista...). Les respostes de l'entrevistat permetran
veure per quina explicado es decanta.

Seguint amb aquesta diagnosis del fenomen sobre el que intervé, se li
demana en dues preguntes sobre els culpables de les situacions de pobresa i
sobre des d' on creu que ha de dirigir-se la lluita contra aquesta.

Respecte a la motivació, tot i que existeixen sistemes molt elaboráis per
realitzar aquesta qüestió, hem preferit decantant-se per determinar la
motivació que "declaren teñir", sistema que considerem mes honest que no
el d'inferir la motivació de la resposta a una batería de preguntes laterals. Es
pregunta sobre els factors que els mouen a ser voluntaris i els factors que
creuen que mouen ais altres a ser-ho.

- Les preguntes 501 i 502, están realitzades amb una escala de Thrustone. En ella
l'entrevistat sol pot manifestar el seu acord o el seu desacord amb Tanunciat. No
accepta graus. Sois conten les respostes "d'acord" a les quals per mitjá del
pretest s'ha donat un valor dins d'una escala de medició d'actituds. En la
pregunta 501, s'intenta reflexa ractitud crítica o favorable de l'individu davant
del fenomen de la "institucionalització del voluntariat", tal com s'explica en el

marc teóric i com s'ha fet conéixer ais jutges. La pregunta 502, amb el mateix
sistema, permet aproximar-se a la definició que fan els individu del concepte de
solidantat. L'escala aniria des de una solidaritat mes política, compromesa i
horitzontal, a una neosolidaritat mes acrítica i vertical, una solidaritat "blava"
(Caritas, Foessa, 1998) (veure annex)
- Existeix també un bloc de preguntes sobre qüestions personáis técniques: sexe,
edat, confessionalitat, ideología política....

C¿m veiem dones, hi ha uns punts básics que pretenem obtenir amb l'enquesta que son:

Dades personáis (edat, sexe, confessionalitat, ideología, grup en el que
realitza el voluntariat...
Diagnosis de la realitat en la que actúa
Opinió sobre el paper que ha de jugar el "tercer sector"
Diagnosis sobre la realitat en la que actúa
Concepció de solidaritat

10

4.El grup de discussió
» Segons Ibáñez un grups de discussió és un "dispositiu analitzador el procés de
prpducció del qual és la posada en col-lisió deis diferents discursos, el producte de la
qilal és la posada de manifest deis efectes de la comissió (discussió) en els discursos
personáis (convenciment) i en els discursos grupals (consens)"2
j
:

4.1.Justificado teórica

i
i Callejo (2001) considera que dona la sensació de que la práctica del grup de
discussió exigeix una carta de presentado mes sólida, com si necessitás defendre's
1
teóricament en major mesura que altres practiques metodológiques mes consolidades

í

com rentrevista o el qüestionari.
i
í

| Teóricament se l'ha justificat i s'ha nodrit de diferents fonts: estructuralisme
(iiióñez), psicoanálisi (Ibáñez), psicologia humanista (Mucchielli), conductismecojgnitivisme

(Krueger),

empirisme

(Morgan),

fenomenología

(Grathoff),

sojciolingüísitica (Hjelmslev, Wittgenstein) ), model dialógic (Bajtin)

íi

! Tres pilars son els q sostenen el métode del Grup de Discussió:
a); La se va validesa pragmática
b)í La consideració deis participants en processos socials, com a subjectes amb
! capacitat agencial en fundó deis sentit q donen a la realitat social.
i

I
j El grup de discussió te avantatges com:
• Les situacions grupals relaxen o resten tensió en la situació d'observació.
• ¡ El grup de discussió sitúa a les persones en situacions naturals, a diferencia de les
I situacions artificiáis deis estudis quantitatius.
• | Possibilitat d'observar els comportament no verbals.
• • Ofereixen gran quantitat de dades i fins i tot petits matisos.
• ¡ La interacció possibilita la creativitat i robertura a processos de transformado.
2

Ibáñez, 1994a, 58

11

Es poden obtenir dades de subjectes amb qualsevol nivell cultural.
Permeten

la

identificado

de diferents

habitus3,

identitats

collectives

o

posicionaments, en aquest cas, en un mateix moviment com és el moviment de
solidan tat.
Es el métode mes adequat per observar processos d'opinió o de formació d'opinió.
Permeten major comprehensivitat i complexitat que les clássiques

enquestes

d'opinió que sovint pretenen legitimar determináis plantejaments oficiáis.
Finalment, dir que tot i que és un métode que fou aplicat inicialment a l'ámbit del
consum, actualment s'ha obert a altres camps d'investigació deis que destaca el deis
moviments socials. En aquests casos, la directivitat de les reunions és menys
necessária, no sois per l'habitualitat d'aquestes persones a la dinámica de les
reunions, sino pels desigs i tendéncies expressives deis membres deis moviments,
del reconeixement de la seva institució i missió,...

Pero també trobem desavantatges o riscs:
• ! La dificultat de com interpretar els silencis.

í

• ; El nostre habitus particular com investigadors ens disposa a percebre habitus
, generáis, pero precisament per teñir el nostre habitus naturalitzat, s'exigeix una
> mínima reflexió sobre aquest.
i

• ; No tot el que saben i fan és manifestat pels subjectes mitjancant el discurs, sobretot
I aspectes tant íntims com les motivacions.
•! No sempre coincideix el que es diu amb el que es fa.

j
• i Tot i que no és el nostre cas, el GD no és adequat entre població infantil, poblacions
i
1

socialment perifériques (que tendiran a enfrontar-se ais investigadors), persones

¡ mot ocupades o difícils de localitzar,...

Segons Bourdieu, habitus son els "sistemes de disposicions duraderes i transferibles, estructures
estnicturades predisposades per a funcionar com estructures estructurants, és a dir, com a principis
generadora i organitzadors de practiques i representacions q poden estar objectivament apartades al seu
finís sense suposar la cerca conscient de fíns i el domini explícit de les operacios necessáries per alcanzari
los, objectivament "regulats" i "regulars" sense ser el producte de l'obediencia a regles, i, a la vegada de
totaixó, col-lectivament orquestades sense ser producte de l'acció organitzadoras d'un director
d'órquesta.
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i

• Finalment cal dir que per a garantir la validesa d'aquest métode, cal combinar-ho
anpb altres métodes com el qüestionari. Aquesta, tal i com fem nosaltres, és la
cojmbinació mes freqüent.

13

4.?. EL MÉTODE
4.2.1.Agents investigadors i elprocés d 'investigado:

i

i

i

• t Moderador: cerca la revelació de la veritat social. Aquest exerceix quatre rols:
subjectivització deis estímuls, coneixedor de l'objecte d'investigació, representa la
ciencia i té el poder durant la reunió.

i

i

:
!

• ¡ Assistent: es troba físicament en el grup de discussió, tot i que, mes com observador
i que participant directament

i

c

i1

Analista: intentará desvelar la veritat social. En el nostre cas, moderador i assistent
coincideixen amb la figura de Panalista.

j Els investigadors poden presentar el tema i l'objecte d'investigació de forma directa

|

i concreta o de forma mes difusa i ambigua. El moderador ha de deixar ben ciar que els

,

qúi teñen la paraula son els participants, ha de deixar parlar al grup tot i que sempre
1

'
i

intentant donar forma a l'objecte d'estudi, sobretot mitjancant la pregunta. A mes de la

i

pregunta, altres técniques a l'abast del moderador son les de: fer-se el sord per tal de
que la gent insisteixi en el tema, l'"algú ha dit...", el resum,...
!

i

El 'moderador es pot fer servir d'instruments útils que li poden facilitar la dinámica com pissarres, grafos,
I
fotjos, vídeos, articles de diari, texts,... En el nostre cas, per tal d'agilitzar la dinámica, recorrerem molt a
texts basats en cites o noticies referents al nostre objecte d'estudi.
¡

i

,

i

j El moderador ha d'intentar mantenir el major interés del grup en la discussió per a
pe(rmetre una reflexió profunda deis interlocutors , així com intentar que tothom
intervingui i ningú monopolitzi la discussió.

i
4

i
,
'

Tjot i així, autors com Bourideu recomanen cautela amb el temas de la reflexió, ja que com mes

remexionin, en aquest cas, els voluntaris sobre la seva práctica, el voluntariat, minva la possibilitat de que
l'agent pugui experssar la veritat de la seva práctica: "la interrogado teórica Finclina a prendre sobre la
seja propia práctica un punt de vista queja no és el de Facció sense ser tampoc el de la ciencia,
enipenyent-li a introduir en les explicacions q proposa de la seva práctica una teoría de la práctica que
pretén trobar-se amb el legalisme jurídic, étic o gramatical al q obliga la situado d'investigador"
(Bpurdieu, 1991, citat per Callejo, 2001, 61).
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'

¡ L'assistent-observador, prendrá algunes notes, es fixará en els aspectes no verbals,
estará atent a les circunstancies aleatóries (com si algú te set o vol anar al bany),
cotntralara el funcionament deis aparell de registre, intervindrá si el moderador el
convida a fer-ho per tal de fer alguna aportado que pugui resultar interessant,...

iI

¡ S'ha de teñir en compte que tot i que els investigadors pretenguin ser les figures mes
i

neutrals possibles, els seus gests, robes, actitud,... serán molt tingudes en compte peí

4&2.EÍS

participants

El nombre d'aquests hauria d'estar entre les 6 i 10 persones per cada grup de
discussió. De ser mes petit el nombre, les particularitats individuáis poden adquirir
massa importancia.

! Jugarem amb el criteris homogeneítat, heterogeneítat. En el primer cas, sobretot per
tal de corroborar la hipótesi taxonómica plantejada, realitzarem grups de discussió en
fuiició deis models de voluntariat plantejats teóricament i detectáis mitjancant el
qijestionari. La homogeneítat discursiva té a veure amb l'habitus i amb la detecció
d'aquestes predisposicions entre grups afins. Relacionat directament amb la concepció
d'nabitus estaría la identitat col-lectiva que pretenem poder interpretar.

En el segon deis casos, realitzarem grups de discussió heterogenis per tal de
permetre una interacció mes rica entre els participants i observar les resisténcies a
determinades posicions, discursos i fer així el consens mes difícil d'assumir, si és que
aquest es pot produir. Hem de ser cautelosos amb 1'heterogeneítat per tal d'evitar
blóquejar el procés de reagrupació, dificultar la relaxació deis participants i la seva
simceritat,... Els participants d'aquests grups heterogenis serán seleccionats entre els
participants ais grups homogenis.

i
i

j L'horari del grup de discussió es realitzará en ftinció del perfil deis participants i la
seya disponibilitat que será préviament sondejada mitjancant el qüestionari. És de
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suposar que entre el voluntariat mes jove es podrá fer mes tard l'activitat, i que entre les
pisones majors, jubilades,... s'haurá de fer mes d'hora.

¡
Es convenient oferir recompenses o gratificacions ais participants, tot i que siguin
en| aquest cas persones que habitualment ofereixen el seu temps lliure de forma gratuita
pels demés. La recompensa que nosaltres oferim consistiría en un sopar per aquells
grups de discussió que es facin mes tard, i en un berenar per aquells realitzats mes
d'hora.
i

I

4.2.3.Les dades: registre i análisi

i
a) I Registre i transcripció
j A mes de les notes que pugui prendre l'assistent observador, será important registrar
laidiscussió magnética o digitalment. En el grup de discussió, mes que el clássic cassette
per a registrar so, convé gravar la imatge per tal de poder ubicar mes facilment qui parla
i facilitar així la tasca de transcripció.
• La transcripció, juntament a la visualització del vídeo, facilitará Panálisi de les
dades.

b) Análisi de les dades
i
!
l

b.}. Previ: La importancia del discurs i del diáleg:
i
i

;

Es suposa que és la interacció entre els participants la que produeix les dades.

La interacció es produeix mitjancant el discurs, que es pot concebre com a
prpducte ideoldgic, en el marc de la que hauria de ser una situació perfecta de parla
!
(Fjabermas), s'ha d'intentar dones que hi hagi el mínim de resisténcies. D'existir
i

aefuestes ens hauríem de demanar: per qué no diu el que no diu un determinat sector
social? No ho percep? No pot dir-ho? No vol dir-ho? (von Foerster).
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¡

Cal dir a mes que les representacions socials circulen en discursos i que és en la

interacció que es posen en joc les representacions socials.

¡
i

[

Aquesta interacció o diáleg fa que es puguin enfrontar discursos dominants amb

i

altres que no ho son i que fins i tot es resisteixen a aquests. El diáleg fará que les
im;ervencions es situín en funció de les intervencions anteriors i que impliquin certes
intencions al respecte,

de manera q es vagi construint el consens o dissens. El

moderador ha de cercar trencar els falsos consensos, s'ha de cercar que els participants
es¡confirmin com a grup sobre el que han dit. Des d'aquest punt de vista el camp del
llqnguatge seria una especie de camp de batalla (Callejo, 2001, 56), i els discursos son
i

"elements o blocs táctics en el camp de les relacions de forca (Foucault, 1980, citat per
Callejo, 2001, 149)
!
i

Per a aconseguir l'óptim resultat s'ha de teñir cura dones les condicions socials
pdr a la producció del discurs
i
I

b V. L'análisi

j
1

L'análisi i la interpretado de les dades no és mes que una articulado dialéctica

cdnstant entre la materialitat del discurs i les conjectures procedents del marc teoría
i

L'janalista així, entra i surt del discurs constantment. La major sistematizado del procés
d'análisi facilitará la tasca.
¡

Hi pot haver diferents tipus d'análisi. Pot ser adequat anar del micro al macro,

petr exemple, es pot extreure quin és el discurs dominant (macro), pero primer ealdria
identificar les léxies o unitats mínimes de significat. Grácies a les léxies es pot fer una
anjalísi estructural del text: correlacionar-Íes, aglomerar-Íes, identificar rinventan de
co'dis,...

A mes es poden identificar els posicionaments deis membres del grup sobre els
diferents temes tractats, així com si existeix un posicionament comú.
¡

L'análisi es pot centrar també en la cerca d'elements expressius per tal de refutar

les hipótesis.
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¡

En el procés d'análisi seria un error que 1'analista negas la seva subjectivitat, el

seü habitus, sino que "necessita ampliar, aprofundir i reconstruir la seva consciéncia
d'una manera extraordinaria per tal de poder abarcar les consciéncies alienes
eqjuitatives" (Batjin, 2986, citat per Callejo, 2001, 159).
i

i

t

| Cal atendré també a l'estructura i procés del discurs, l'entonació, els contexts
extraverbals,...

i

4.2.4.Condicions: espai i temps

'
i

I

!

Lá durada del GD no será de mes de dues hores.
i

_

i

L'|adequació de l'espai s'aconseguirá si es teñen en compte els següents aspectes:

I

i

i

• ! El lloc no estará marcat ideológicament, políticament, confessionalment,... Tampoc
j convé que sigui un locáis pertanyent a una institució pública.
•

Hi ha d'haver l'espai suficient en funció del nombre de persones que hi assisteixin.

:

• f L'espai ha de contar amb una taula rodona o ovalada.
•

Ha de ser un lloc aíllable de renous, tot i que a poder ser tingui finestres que
I comuniquin amb l'exterior.

i

i

'

• | S'han de poder oferir refrescs, cafés, o, com en el nostre cas, menjar (berenar o
; sopar).
•

¡
'

Hauria d'haver-hi un espai per a la recepció deis participants.

• ! Ha d'estar ubicat en un lloc céntric i accessible.
i
i

| Degut a que compleix tots aquests requisits, creiem que PAula Provenca de la

i

;

i

,

Fundació Bofill pot resultar un lloc adequat.
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5. Resultáis pretest

¡

Resultat del pretest. Selecció deis anunciáis per Penquesta definitiva. Preguntes 506 i

5C¡7
i
i

¡

Aquests son els resultats del pretest per les preguntes 506 i 507. Recordem que

el pretest ha estat realitzat per una serie de jutges experts que han mostrat la seva opinió
sobre l'actitud que, en cas de resposta afirmativa de l'entrevistat final, reflexava cada un
de;ls anunciáis. Aquests és el model de pretest distribuit ais jutges, amb les seves
explicacions5.
Q |iadre: Pretest. Exemplar per jutges
Instruccions per a la realització del pretest Model de jutges.

i El conjunt d'afirmacions que té a continuado responen a la voluntat de crear una escala de medició
d'actituds tipus Thurstone. La escala Thurstone parteix de una serie de técniques i suposicíons segons les
quBls els Ítems son esglaonats de manera tal que expressen un continu. En aquest cas es tractará de

de ectar el grau d'actitud crítica deis enquestats (voluntaris de diferents organítzacions) respecte el
fenomen definit geno rica ment com "institucional ització del voluntariat": vinculado a em preses,
su imissió ais interessos estatals, despolitització, manca d'autonomia, formalització, voluntan acrític,
vofuntaris com a prestadora de servéis... El concepte i els indicadors son exposats amb mes claredat en el
m¡ re teoría Vosté ha d' estimar la situado que creu que té cada enunciat en I'escala següent:

Míhima actitud crítica

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 Máxima actitud crítica

Neutralitat

El punt 1 marca correspondria a un ítems que vosté opines que refíexa una actitud gens critica sobre el
fer ornen a estudiar. És a dir, que una persona que estigués d'acord amb aquesta afirmado té una actitud
ge is critica.
El punt 6 refíexa el punt d'indiferénda

5 Ea demanava al jutge que en cas de no estar complctamcnt segurs det contingul de rescsla.no contestessin la pregunta. De la mateixa manera, molts d'ells son
persones invotucrades en el projecte i que , per tant, están familtaritzades amb els conceptes i la ti nal i tal de Pestudi.
6 EL prelest por ha ver estar modifica) respecte l'enqucsta final. Els espais en blanc representen iiems elimináis. El pretest lambe buscava comprovar
rinúl'ligibilitat de les aíirmacions, per aixo la redacció del iiems será modificada.
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El 'punt 11 correspon a una afirmació que consideres exemple perfecte d'una actitud máximament critica
anjb el fenomen.
La resta de valore conresponen a posicions intermitjes entre els darrers punts.
Atyrgui a cada ítem una posició en l'escala en funció de les instruccions anteriorsN" T A: Recordem que no es tracta de donar a seva opinió sino de identificar el punt de la escala on
sit laria cada ítem. Recomanem primer llegir alguns deis ítems per entendre el sentit de l'escala. Moltes
qr; cies
ítems (lera part)
a) ¡ Collaborant amb empreses interessades en la soiidaritat es poden aconseguir mes recursos i anibar
a mes gent
b) ¡ Rebre diners de l'Estat condiciona l'autonomia de les organitzacions de soiidaritat

-

Les empreses i l'Estat s'aprofiten del treball deis voiuntarís peí seu propi benefici
És preferible que les empreses destinin fons a fins soiidaris que a altres temes com la publicitat
La Llei del voluntaria! protegeix al voluntan
Les Organitzacions de soiidaritat no haurien d'acceptar fons de segons quines empreses
9)

Les Organitzacions de soiidaritat han de treballar junt amb el govern i les empreses per fer front a la
pobresa, l'exclusíó i la injusticia
Les empreses col-laboren amb les ONG sois per imatge
Les empreses col-laboren amb les ONG per fins económics
Les ONG que accepten grans subvencions de l'Estat, perden la seva autonomía
-L'estat paga a les organitzacions de soiidaritat per silenciar les seves critiques
L'estat hauria de financar les Organitzacions de soiidaritat

m) Está comprovat que les ONG's poden gestionar millor que l'estat certs servéis
n)
o)

És necessari i positiu regular el marc de treball de les organitzacions de soiidaritat

P)

A través d'un contráete es dona seguretat al voluntan i es millora el compromís

q)

Els volunta ris haurien de rebre algún tipus de retribució peí seu esforc
S1 hauria de valorar el treball de voluntan, per exemple, en oposicions publiques.

s)

El haver treballat com a voluntan, s'hauria de valorar al mercat de treball
S'hauria de crear un serve) civil obligatori

u)

Les persones aturades que collaboressin amb alguna organització de solidaritat podrien teñir alguna
millora en la seva prestado

v)
w)

L'ajuntament podría pagar un sou a persones pobres o exclosos, empleant-les en activitats solidáries

x)
y)

Els volunta ris no haurien d'acceptar segons quins p re mis

2)

A l'Estat li interessa fomentar un voluntariat poc reivindicatiu

aa A les organitzacions solidáries mes critiques no se les lloa sino que se les reprimeix

ítems 2ona part Aquesta part és similar a l'anterior pero canvia el sentit deis valor de la escala. La
se joña part pretén situar cada ítem en una escala similar en funció del tipus de soiidaritat. El punt 1
co respondria a un model de neosolidaritat. arbitraria, anecdótica, amb mínim esforc, individualista i
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m£ teríalista (com l'exemple de teñir una targeta de crédit solidaría). El punt 11, reflexa una concepció de
so daritat mes compromesa, costosa, orientada a la justicia i la igualtat, universalista...

a)

És una persona solidaría aquella que dedica el seu temps pels altres sense esperar res a canvi

b)

és una persona solidaría aquella que paga la quota de soci d'una ONG

c)

és una persona solidaria aquella que dona la meitat del seu sou en una telemarató

C] ~és una persona solidaria aquella que té cura deis filis del seu vei de manera desinteressada
e)

és una persona solidaría aquella té una targeta de crédit solidaría (que reinverteix part deis beneficis)
o

en un banc
f)

és una persona solidaria aquella que va a un concert en benefici de les victimes d'una catástrofe

g)

és una persona solidaria aquella constient dei seu deure-a pagar impostos

h)
i)

és una persona solidaria aquella que compra producies de comerc just
és una persona solidaria qui fa un donatiu peí Mitch

j)

és una persona solidaria qui denuncia la situado d'injusticia en la que viuen certes persones

k)

és una persona solidaria aquella que milita en un moviment que demana d'abolició del deute extern

0

deis pa'ísos mes pobres
I)

és una persona solidaria aquella que trebalia en una ONG

m) és una persona solidaría aquella que trebalia en una ONG a canvi d'un salan inferior al que podría
obtenir d'un altre forma

°

n)

És necessari fer política per treballar per una societat mes solidaria

o)

És una persona solidaria aquella que es mobílitza en contra d'una reunió del Banc Mundial a
Barcelona

p)

és una persona solidaria aquella que el seu benestar depén del benestar deis altres

n\ -és una persona solidaria aquella que lluita per les causes deis altres com si fossin la seva propia
r)

No pot ser solidan algú que pensa que la desigualtat és algo natural

s)

Per ser solidan és necessari implícar-se políticament

t)

És necessari fer política per treballar per una societat solidaria.

| Un cop obtíngudes les respostes , el següent pas és el de separa els anunciáis en tres
i

grjips segons reflexen actituds a cada un deis costat de l'escala o actituds indiferents. El
qiiestionari final ha de contenir igual ítems de cada un deis grups7. La mitja será el valor
dihs l'escala que els jutges han atorgat. Aquells amb una desviació menor indicaran mes
gr^u d'acord entre els jutges. Aquests son els resultáis obtinguts:

Respostes Pretest 506. Definitiu
7 SThan tingut en compte lesrccomanacionstécniques per la redacció deis ítems que trobem a Pádua (1979)
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Descríptive Statistics
t

Mínimum
1
7

Máximum
4

Mean
2.54

Std. Deviation
.967

9

7.46

.776

8

10

9.31

.751

2

6

4.00

1.225

1

6

3.08

1.605

10

7.46

1.050

4

6
1

5

2.15

1.144

3

6

9

7.69

1.377

13

3

8.23

1.092

2

6
7

9

13

9

7.85

.899

13

2

9.31

.751

3

8
2

10

13

5

4.15

1.345

m

13

3

2

5

3.85

1.281

n

0
13

4

2

6

3.85

1.281

Range

N
a
b

13

c

13

d

13

2
4

\e

13

5

f

4

'9

13
13

¡h

13

:

f

j
k
1

lo

13

3
2

13

6

1

7

2.62

1.895

q

13

7

8

¡r

13
13

4

1
1
1
1

5
6
4

2.399
1.320

5
3

3.38
3.08
2.77

3

2

6

ÍP
Is

¡t

13
13

V

0
13

1U

¡w

5

1.62
2.54

1.423
1.044
.967

1

7

2.54

1.664

X

0

y

13

2

7

9

7.85

.689

z

13

2

8

10

8.77

.599

aa

12

2

8

10

9.42

¡bb

8

5.00

1.00

6.00

2.3750

.669
1.76777

valid N (listwise)

0

Res postes del pretest 506 definitiu. (a-I)
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n*

13

13

a

b

13

c

13

d

13

e

13

f

13

g

13

h

13

i

13

j

k

13

13

l

Res postes del pretest 506. definitiu (l-aa)

y

I

u

bb

506. ítems poc crítics. Comparado de les desviacions
Descriptivo Statistics
N

Mean
2.54

Std. Deviation
.967

13

3.08

13

2.15

1.605
1.144

P

13

2.62

1.895

q
r

13

3.38

2.399

s
t

13
13
13

3.08
2.77

1.320
1.423
1.044

u

13

Valid N (listwise)

13

a

13

e
g

!

1.62
2.54

.967

506. ítems indififerents. Comparació de les desviacions
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Descriptivo Statístics
N
d

13

1
m

13

0

13

Vaüd N (listwise)

13

13

Mean
4.00
4.15
3.85
3.85

Std. Deviation
1.225
1.345
1.281
1.281

506. ítems crítics. Comparado de les desviacions
Descriptivo Statístics
i
!

N
b

13
13

!h

13
13

:i

13

¡Jk
¡

13
13

¡y

13

¡z

13
12

:aa
¡Valid N {listwise)

Mean
7.46
9.31
7.46
7.69
8.23
7.85
9.31
7.85
8.77
9.42

Std. Deviation
.776
.751
1.050
1.377
1.092
.899
.751
.689
.599
.669

12

Respostes del pretest 507. Definitiu
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1

Descriptivo Statistics

1

1

1

Mean
5.64

Std. Deviation
1.502

Mínimum
3
1

Máximum
9
4

1.85

.987

1

8

4.62

2.785

5

5

10

7.46

1.506

2

1

3

1.23

.599

Range

N

a

11

6

b
c

13

3
7

d

13

e
jf

13
13

2

1

3

2.08

.760

g
'h
,i

13

8

1

9

2.315

13

6

2

8

6.23
5.62

13
13

5
2

1

2.62
8.08

1.325

7

6
9

13

j
k

1.895
.862

13

3

7

10

8.38

.870

1

13

3

4

7

6.15

.899

m

13

7

1

8

in
0

13
12

2
3

8
7

10
10

6.08
9.15
8.08

1.706
.689
1.379

P

12

4

6

10

8.08

1.621

q

12

3

7

10

8.75

.866

ir

13

8

2

10

8.77

2.127

fs

13
10

4

6

10

9.08

1.038

Valid N (listwise)

Respostes pretest 507. Definitiu

j N* 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

i

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

i

I

5p7. ítems poc crítics. Comparació de desviacions
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Descriptivo Statistics
Mean
1.85

Std. Deviation
.987

13

1.23

.599

13

2.08

.760

N
•b

13

ie
:t
Valid N (listwise)

13

507. ítems neutres. Comparació de desviacions
Descriptivo Statistics
Mean
5.64

Std. Deviation
1.502
2.785

13

4.62
6.23

i

13
13

5.62
2.62

1.895
1.325

I

13

6.15

.899

m

13

6.08

1.706

Valid N (listwise)

11

N

¡

a

11

¡c

13

g
h

2.315

507. ítems crítics. Comparació de desviacions
Descriptiva Statistics
N

I
!d

13

Mean
7.46

Std. Deviation
1.506

13

8.08

.862

k

13

8.38

.870

n

13

9.15

.689

o
P

12

8.08

12

8.08

1.379
1.621

q
r

12

8.75

13

8.77

.866
2.127

13

9.08

1.038

i

!s
! Valid N (listwise)

11

Pqr tant les dues bateries de preguntes queden de la següent forma:

5Q6. Total 11 ¡tems
a) i Col-laborant amb empreses interessades en la solidarítat es poden aconseguir mes recursos i arribar
a mes gent. Valor: 2.54
b)! Rebre diners de l'Estat condiciona l'autonomia de les organitzadons de solidarítat Valor: 7.46

26

c) i Les Organitzacions de solidaritat han de treballar junt amb el govern i les empreses per fer front a la
I pobresa, l'exclusió i la injusticia Valor: 2.15
d) i L'estat hauría de finanear les Organitzacions de solidaritat Valor: 4.15
e) ] És necessarí i positiu regular el marc de treball de les organitzacions de solidaritat Valor: 3.85
0 I Els voluntarís haurien de rebre algún tipus de retríbució peí seu esforc Valor: 3.38
g) i L' haver treballat com a voluntan, s'hauría de valorar al mercat de treball Valor: 2.77
h)¡ S'hauria de crear un serveicivilobligatori.es adir,. ..retocar Valor: 1.62
i)

Els voluntarís no haurien d'acceptar segons quins premis, ni celebrar dies del voluntaria!...retocar
Valor: 7.85

j) I A l'Estat li interessa fomentar un voluntariat poc reivindicatiu Valor: 8.77
k): A les organitzacions solidarles mes critiques no se les lloa sino que se tes reprimeix. Valor: 9.42

Peí que fa a la pregunta 507:
Enuncia*. Segons la teva visto del que és solidaritat, mostra el teu acord o desacord amb els següents
anunciáis:

i
a) | És una persona solidaría aquella que dedica el seu temps pels altres sense esperar res a canvi.

! Valor: 5.64
b)¡ és una persona solidaria aquella que paga la quota de soci d'una ONG Valor: 1.85
l
c) j és una persona solidaria aquella que dona la meitat del seu sou en una telemarató.
d) { és una persona solidaria aquella que té cura deis filis del seu vei de manera desinteressada Valor:

j 7.46
e) | és una persona solidaria aquella té una targeta de crédit solidaria en un banc Valor: 1.23
f}

ós una persona solidaria aquella que va a un concert en benefici de les victimes d'una catástrofe

Valor: 2.08
g) í és una persona solidaria aquella que compra productes de comerc just Valor: 5.62
h)

és una persona solidaría qui fa un donatiu peí Mitch

i) ¡ és una persona solidaria qui denuncia la situado d'injustlcia en la que viuen cedes persones Valor:

¡ 8.08
i

j) i És una persona solidaría aquella que milita en un moviment que demana d'abolició del deute extern
I deis paísos mes pobres Valor: 8.38
k) | És necessarí fer política per treballar per una societat mes solidaria Valor: 9,15
I) ¡ és una persona solidaria aquella que lluita per les causes deis altres com si fossin la seva propia
! Valor: 8.75
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ANNEXA 5: Qüestionari definitiu

ENQUESTA PER A MEMBRES DEL MOVIMENT DE SOLIDARITAT

Número:

Data

/..

/

Organitzacio:

HOLA!
•
•
•
•

•
•

.... Codi:

1

PER A QUE RESPONDRE
AQUESTA ENQUESTA
SE'T FACÍ MES AMÉ I bOLQ.

Estem realítzant un estudi per a conéixer les opinions de les persones que treballen en el món
de Id solidaritat sobre diferents temes que afecten la seva activitat.
Es uiji qüestionari breu, no et prendrá mes d'uns minuts. Existeix una copia en castellá, si t'és
mes cómode contestar en aquesta altra llengua, digueu.
A g r ^ e m la teva sinceritat i que et llegeixis atentament els enundats.
Un cpncepte que cal esclarir préviament, degut a que apareix reiteradament, és el
d'ORGANITZACIÓ DE SOLIDARITAT. Entenem per organització de solidaritat aquell grup
organitzat de persones que treballen amb fins solidaris, sigui aquest un petit collectiu, una
gran ONG, una associació cívica, una xarxa informal de persones igrups, una entitat
religiosa,...
En ccjis de dubtes pots fer les preguntes que calgui a qui t'ha donat el qüestionari.
Les rfespostes que ens donis serán estrictament conf idencials.

Grades !per la teva col - laborado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. PODREES ASSENYALAR QUIN TIPUS DE
TASQUES REALITZES EN LA TEVA
ORGANITZACIÓ?

Treball directe amb persones necessitades
Tasques administrad ves
Captació de fons
Tasques de gestió i direcció
Sensibilització
Denuncia i mobilització social
Formado i debat intern
Altres:

2. QUANT TEMPS FA QUE ESTÁS EN AQUESTA ORGANITZACIÓ?
anys

mesos

setmanes

3. En cas de que la teva organització sigui una associació: ETS SOCI?

/.
2.
4.- QUINS ELEMENTS VALORES
MES DE LA TEVA ORGANITZACIÓ?
(marca totes les que vulguis)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

si a

NO

•

La ideología
Les condicions de coilaboració horaris, tipus de
feina, proximitat...
El funcionament i democracia interna
El seu prestigi social
La influencia i trartsformacions que pot exercir
en la socieíaí
El tema que treballen
Les persones amb les que treballo
El que pot aportar la teva experiencia
Altres:

5. PODREES DIR QUANTES HORES SETMANALS HI DEDIQUES APROXIMADAMENT?
i

I

Hores

6. ESTASlASSEGURAT?

No sap, no contesta

NO O

SIÜ

7. TENS (foNTRACTE DE VOLUNTARI?

•

SI •

NO •

i

Contráete de Voluntari: La llei estatal de voluntariat vigent estipula que la relació entre la persona que vol fer una tasca
voluntáriaSi la seva organització ha de ser contractual. És a dir, que les dues parts, persona i organització, han de signar un
contráete ón es reflecteixin una serie de compromisos com: hores setmanals que dedicará el nou membre, temps previst de
compromíp, obligació de I'organització d'atorgar formado ai nou membre, d'assegurar-lo,...
¡
8. ET SEMBLA ADEQUAT QUE S'ESTABLEIXI

a) SI

UN CONTRACTE ENTRE LA PERSONA I LA

b) Indiferent

SEVA ORGANITZACIÓ?

c) NO

9. CREl/S QUE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (GOVERN, GENERALITAT, AJUNTAMENTS...)
HAURIA DE RECOMPENSAR D'ALGUNA MANERA EL TREBALL QUE FEU?
I

SiU

NoU

COM?

ÍO.CREUS QUE LA TEVA INSTITUCIÓ T'HAURIA DE COMPENSAR LES DESPESES QUE ES DERIVEN
DE LA TJEVA COLLABORACIÓ (transport, material,...)?
SiU

NoU

11. EN LA SEGÜENT PREGUNTA LLEGIRAS UN SEGUIT DE COMENTARIS SOBRE LA POBRESA. ES
TRACTÁ D'OPINIONS POLÉMIQUES SOBRE LES QUALS ALGUNES PERSONES ESTÁN D'ACORD I
ALTRES^ EN CONTRA. INDICA EL TEU GRAU D'ACORD AMB CADA UN D'ELLS. PER FER-HO ET
PROPOSEM UNA ESCALA DE 0 A 5, ON 5 VOL DIR «ABSOLUTAMENT D'ACORD" I 0 "GENS
D'ACORD". LA RESTA DE VALORS REPRESENTEN OPINIONS INTERM1TGES. ÉS IMPORTANT QUE
ET QU^DI CLAR EL SIGNIFICAT DE LA FRASE; SI NO ÉS AIXÍ POTS PREGUNTAR A ALGÚN
RESPONSABLE DE L'ENQUESTA O MARCAR LA CASELLA "NO SAP/ NO CONTESTA"
í
i

1-

Una ¡de les principáis raons per les quals hi ha pobresa és la mala política deis governs.
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

2-

Gens d'acord

NO SAP/ NO CONTESTA

Q

Gens d'acord

NO SAP/ NO CONTESTA

Q

Una de les principáis raons de la pobresa es la falta de oportunitats en l'educació i el treball pels pobres
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

5-

U

Moltjes persones pobres no estarien disposades a trehallar encara que els hi oferissin un lloc de treball
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

4-

NO SAP/ NO CONTESTA

L'akjoholisme i la drogaaddicció son causes importants que porten les persones a la pobresa i a la
marginado.
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

3-

Gens d'acord

Gens d'acord

NO SAP/ NO CONTESTA

•

El nostre sistema económic porta a que els rics siguin cada cop mes ríes i els pobres cada cop mes pobres.
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

Gens d'acord

NO SAP/ NO CONTESTA

U

6-

La Hl¡>resa del Tercer Món té sobretot a veure amb les dures condicions climátiques (sequeres, huracans...),
els terrenys poc fértils (deserts, alta muntanya) o la manca de recursos naturals.
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

7-

•

Gens d'acord

NO SAP/ NO CONTESTA

Q

Una de les principáis raons de la pobresa és que en el nou món actual, algunes persones no están prou
dotades per competir-hi.
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

9-

NO SAP/ NO CONTESTA

La npstra societat garanteix la igualtat d'oportunitats.
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

8-

Gens d'acord

Gens d'acord

NO SAP/ NO CONTESTA

•

NO SAP/ NO CONTESTA

Q

El es pitalisme no pot funcionar sense una certa quantitat de pobres.
Absolutament d'acord 5 4 3 2 1 0

Gens d'acord

12. PER CULPA DE QUI O QUÉ CONSIDERES QUE EXISTEIX POBRESA?

13. SI DE TU DEPENGUÉS COM ACABARIES AMB LA POBRESA? (breument, si us plou)

14. CONSIDERES QUE PER DUR A TERME LA
SEVA ÁCTIVITAT, EL
MES IMPORTANT
D'UNA <¡)RGANITZACIÓ DE SOLIDARITAT ÉS
QUE...J

•
tingui una bona base social
ü tingui unes persones ben
professionals.

preparades,

15. CONSIDERES QUE PER ASSOLIR ELS SEUS OBJECTIUS LES ORGANITZAC1ONS
SOLIDARITAT HAN DE SEGUIR SEMPRE ELS CANALS LEGALS ESTABLERTS?
SIG

16. EL ¡ FET DE REALITZAR UNA ACCIÓ
SOLIDARIA PROPORCIONA A LA PERSONA
DIFERENTS SATISFACCIONS. QUINES SON
LES RAjONS QUE CREUS QUE IMPULSEN A
LA
GfcNT
A
PARTICIPAR
EN
UNA
ORGANlTZACIÓ COM LA TEVA? (maxim 3)
Q)
b)
c)
d)
e)

Ajudir ais altres
ReaLtzació personal
Satis, racció pels resultáis
Ampiiació de les experiéncies de vida
Conéixer gent interessant amb interessos afins

i

DE

NO Q

J)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)

Oportunitat per formarse i aprendre noves
habilitáis i coneixements
Experiencia professional
Oportunitat perfer alio que els agrada
Treballar per majors quotes d 'igualtat i justicia
Reconeixement social
Posar en práctica els principis moráis, religiosos
o polítics.
Ocupar el ternps lliure
Experiencia personal anterior
Problemes personáis
Altres

17. I , QUINES SERIEN PER TU LES
PRINC1PALS SATISFACCIONS? fmáxim 3)
a) Ajudar ais altres
b) Realltzació personal
c) Satisfácelo pels resultáis
d) Ampiiació de les experiéncies de vida
e) Coneixer geni interessant amb interessos afins
f) Oportunitat per formar-me i aprendre noves
habiütats
g) Expe Héncia professional

h) Oportunitatper fer alió que t'agrada
i) Treballarper mes igualtat ¡justicia social
j) Es una activitat reconeguda socialment
k) Posar en práctica els meus principis moráis,
religiosos o polítics.
i) Em mantinc ocupatfent una activitat positiva
m) Experiencia personal anterior
n) Problemes personáis
o) Altres:

18. DIGqÉS SI ESTÁS D'ACORD O NO AMB LES SEGÜENTS AFIRMACIONS SOBRE EL MÓN DE LES
1NSTITUCIONS DE SOLIDARITAT
a)

Rebré diners de l'Estat condiciona ['autonomía de les organitzacions de solidaritat

SI •

NO •

b) Els vqluntaris haurien de rebre algún tipus de retribució peí seu es fo re
SI Q
NO G
c)

A l'Estat H ínteressa fomentar una participado social poc reivindicativa
I
si a
NO a

d) És netessari i positiu regular legalment el marc de treball de les organitzacions de solidaritat
:
SI Q
NO •
e)

El fetid'haver treballat com a voluntari, s'hauria de valorar al mercat de treball

SI •

NO •

0
S'hguria de crear un servei civil obligatori, és a dir, que tothom dediques una petita part de la seva vida a
algún fi solidan
SI •
NO Q
g)

Els vól un taris no haurien d'acceptar segons quins premis, ni celebrar dies del voluntariat etc..

si a

NO

•

h) Les o rganitzacions de solidaritat han de treballar junt amb el govern i les empreses per fer front a la pobresa,
Pexclusió i la injusticia
j
si a
NO •
i

i)

A les prganitzacions solidáries mes critiques no se les lloa sino que se les reprimeix.

;
j)

si •

NO

•

Les empreses haurien de destinar part deis seus benefici a projectes de solidaritat com fan el fons solidari
Fortuna, o la Pepsi

si a

NO •

i

'
i

19. SEGONS LA TEVA VISIÓ DEL QUE ÉS SOLIDARITAT, DIGUES SI ESTÁS D'ACORD O NO AMB ELS
SEGÜENJTS ANUNCIATS
|
a) És una persona solidaria aquella que dedica el seu temps pels altres sense esperar res a canvi.
j
si a
NO •

i
,

!
b) Es unja persona solidaria aquella que paga la quota de soci d'una ONG

si •

(

NO a
i

c)

És unja persona solidaria aquella que té cura deis filis del seu vef de manera desinteressada

SI ü

NO Q

I

d) És una persona solidaria aquella té una targeta de crédit solidaria en un banc

si •
e)

És unía persona solidaria aquella que va a un concert en benefici de les victimes d'una catástrofe

si a
f)

NO

•

És unb persona solidaria aquella que compra productes de come re just
1

g)

NO a

si •

NO a

És ITT persona solidaria qui denuncia la situació d'injusticia en la que viuen certes persones

si a

NO a

h) És una persona solidaria aquella que demanda l'abolició del deute extern deis paísos mes pobres
I
SI G
NO Q
i

i

i)

És necessari fer política per treballar per una societat mes solidaria

j)

És una persona solidaria aquella que lluita per les causes deis altres com si fossin la seva propia
SI •
NO Q

si •

NO a

¿>

20. RESPECTE A LES SEVES CREENCES
RELIG1QSES, ES CONSIDERA VOSTÉ...

21. ET CONSIDERES UNA PERSONA POLITITZADA?

SI •

a) Católic practicant
b) Católic no practicant
c) Indiferent
d) Agnóstic
e) Ateu
f) Creient d'altresreligions
NOQ

22. ON EJ SITUARIES EN UNA ESCALA ON EL VALOR I ÉS EXTREMA ESQUERRA I 10 EXTREMA
DRETA?!
EXTREMA
ESQUERRA

1

10

23. QUINJES EL TEU PRINCIPAL HOBBIE?
24. ENS PODRIES RECOMANAR UNA PELLÍCULA?
25. HAS ÁNAT A ALGUNA MANIFESTACIÓ ÚLTIMAMENT?

si a

NO

•

A QUINA?

DADES
I)SEXE:[
HOMEQ
2)EDAT:¡
18-30 •
3) ESTUpiS:
4) PROFÉSSIÓ:

DONAQ
30-55 Q

55-103 •

EXTREMA
DRETA

ATENOÍÓÜ!
Estaries disposat a participar en un debat (grup de discussio) amb altres persones
¡mpljcades en el món de la solidaritat després del qual et convidaríem a sopar?
Te garantim que no et volem vendré cap enciclopedia.
Seria un dilluns a les 19'30 aproximadamente
Si és així, deixa'ns el teu nom de pila i el teu teléfon, grades:
NOM:

TELEFON:

E-MAIL.

Retorna aquesta part separada del qüestionari per tal de garantir el teu anonimat
I
Moltes grades.
Albert i Toní

Annexa 6: Resum estadístic
i

Aquest és un resum deis principáis resultats derivats deis qüestionarís. Per la reduída mostra que
hem entrevistat els resuitats no poden ser contempláis com a prova de ['existencia de correlació entre les
variables. Tanmateix, creiem important atendré ais resultats com a orientació i com a prospecció de
l'ojjinió deis voluntaris respecte alguns deis temes tractats.
Les primeres taules fan referencia a la composició de la mostra
Trilla 1: MOSTRA DE L'ENQUESTA PER ENTITATS 1 MODELS
;

Tipus orqanització
Polític
Técnic
Voluntarista
Organització a
la que es
pertany

Intermon
Mans Unides
d ¡
QU3I3

Fundació comptal
justicia i pau
codespa
creu roja
Germanes de la caritat
Cor de María
eng ruñes
acsvp

2
5
7
5
1
5
5
8
2
1
4

jae

7

xcade
BCN 2001
entrepobles
Comité de Solidarítat
amb Nicaragua de Nou
Barris

!

Total

12
9
4
5
30

22

30

Tdula 2: MOSTRA PER EDATS I MODELS
orqanització
Voluntarista
Recuento
% col.
9
40.9%
1
4.5%
12
54.5%
22
100.0%

Polític
Recuento
% col.
14
46.7%
14
46.7%
2
6.7%
30
100.0%

Tipus orqanització
Voluntarista
Recuento
% col.
9
42.9%
12
57.1%

Politic
Recuento
%col.
17
56.7%
13
43.3%

TÍDUS

I
1
t

íedat
!

18-30
30-55
55-103

Total

Técnic
% col.
Recuento
40.0%
12
33.3%
10
26.7%
8
100.0%
30

Trilla 3: MOSTRA PER SEXE

i

jsexe
i

home
dona

Técnic
Recuento
% col.
36.7%
11
63.3%
19

ADSCRIPCIÓ RELIGIOSA

Taula

TÍDUS oraanització

Recuento
religio
I

catolic
practicant
no
practicant
indiferent
Agnóstic

Polític

Voluntarista

Técnic

i

Recuento

% col.

% col.

Recuento

% col.

11

39.3%

11

55.0%

2

6.7%

7

25.0%

2

10.0%

2

6.7%

5
5

17.9%

10.0%

35.0%

3
11
12

7

17.9%

Ateu

36.7%
40.0%

Taula 5: MOSTRA PER AUTODEFINICIÓ POLÍTICA. I=extrema esquerra 10= extrema dreta
Tipus orqanització
Voluntarista

Técnic
Desviación
típica

Media
A uto definí
ció
política

4.04

Desviación
típica

Media

1.32

1.50

5.33

Polític
Media
2.17

Desviación
típica

.87

Ta'ula 6:MESOS EN L'ORGANITZACIÓ I HORES DEDICADES PER SETMAIVA, PER
MODELS
Tipus organització
Vol un taris

1

Temps en
l'organització
(en mesos)
Hores
idedicades x
! setmana

Técnic

ta

Media

Media

Polític
Media

44

70

65

9

13

10

Taula 7: Podries assenyalar quin tipus de tasques realitzes en la teva organització? Multiopció
a)'
101
c) [
d) i
e) [
f) í
g) •
h)

Treball directe amb persones necessitades
Tasques administrad ves
Captació de fons
Tasques de gestió i direcció
Sensibilització
Denuncia i mobilització social
Formacíó i debat intern
Altres:

!
i

l

!

treball directe
Tasques
administratives
Captado de
fons
Tasques de
gestió
Sensibitització
Denuncia i
mobilització
Formado ¡
debat intern
Altres

Técnic
Recuento
% col.
16
53.3%

Tipus orqanització
Voluntarista
% col.
Recuento
12
52.2%

Polític
% col.
Recuento
4
12.9%

14

46.7%

12

52.2%

7

22.6%

3

10.0%

1

4.3%

5

16.1%

5

16.7%

5

21.7%

8

25.8%

7

23.3%

5

21.7%

21

67.7%

4

13.3%

5

21.7%

28

90.3%

6

20.0%

1

4.3%

18

58.1%

1

4.3%

2

6.5%

Taula 8: Elements mes valoráis de l'organització en la que es col-labora
i
Pregunta: 4.- QUINS ELEMENTS VALORES MES DE LA TEVA ORGANITZACIÓ?
(marca totes les que vulguis)
/. ¡ La ideología
2. \ Les condicions de coilaboració horaris, tipus defe'ma, proximitat...
3. j El funcionament i democracia interna
4. • El seu prestigi social
5. La influencia i transformacions que pot exercir en la societat
6. j El tema que treballen
7. i Les persones amb les que treballo
8. I El que pot aportar la teva experiencia
Altres:

Técnic

;

La ideología
Condicions de
coilaboració
El funcionament
intern
prestigi social
influencia que pot
excercir
tema que treballen
persones
el que pots aportar

i

altres

Tipus orqanització
Voluntarista

Polític

% col.
46.4%

Recuento
14

%col.
60.9%

Recuento
23

% col.
76.7%

28.6%

6

26.1%

2

6.7%

28.6%

9

39.1%

24

80.0%

17.9%

5

21.7%

3

10.0%

57.1%

8

34.8%

19

63.3%

60.7%

12

52.2%

17

56.7%

60.7%

17

73.9%

23

76.7%

28.6%

1

4.3%

5

16.7%

1

3.3%

3.6%

Táaula 9: Estás assegurat? Tens contráete de voluntan?

1

orqanització
Voluntarista
Recuento
% col.
81.8%
18
18.2%
4
100.0%
22
TÍDUS

Técnic
% col.
Recuento
27.6%
8
72.4%
21
42.9%
12
57.1%
16

t

Estás
assegurat?
Tens contráete
}Jd voluntan

no
s¡

no
s¡

Polltic
%col.
Recuento
28
96.6%
1
3.4%
28
93.3%
2
6.7%

Taula 10: Et sembla adequat que s'estableixi un contráete entre la persona i la seva organització?
Creus que la teva institució t'hauria de compensar les despeses que es deriven de la teva
col-laboració (transport, material,...)?
oraanització
Voluntarista
% col.
Recuento
65.2%
15
13.0%
3
21.7%
5
59.1%
13
40.9%
9
TÍDUS

Et sembla adequat
¡contráete

no
s¡

Compensar
'despeses

indiferent
no
s¡

Técnic
Recuento
%col.
3
11.1%
17
63.0%
7
25.9%
17
60.7%
11
39.3%

Polític
Recuento
%col.
19
63.3%
2
6.7%
9
30.0%
24
77.4%
7
22.6%

Taula 11: Grau d'acord respecte les diferents explicacions sobre la pobresa per models.
0=igens d'acord
5= completament d'acord
l

orqanització
Voluntarís
ta
Polltic
Media
Media
1.45
.29
2.50
1.10
4.20
4.27
4.21
4.54

TÍDUS

1

Individual-inherent
Individual-contingent
Estrcutura l-conti ngent
¡Estructural- inherent

Técnic
Media
1.91
2.83
4.02
3.60

Taiila 12: CONSIDERES QUE PER DUR A TERME LA SEVA ACTIVITAT, EL
IMPORTANT D'UNA ORGANITZACIÓ DE SOLIDARITAT ÉS QUE ....

MES

a)! tingui una bona base social
b) i tingui unes persones ben preparades, i professíonals

Técnic
% col.
Recuento
bona base
social
persones ben
preparades i
porfessionals
i

Tipus orqanització
Voluntarista
Recuento
% col.

Polític
Recuento
%col.

12

46.2%

14

73.7%

25

92.6%

14

53.8%

5

26.3%

2

7.4%

Tdula 13: CONSIDERES QUE PER ASSOLIR ELS SEUS OBJECTIUS LES
O¿GANITZACIONS DE SOLIDARITAT HAN DE SEGUIR SEMPRE ELS CANALS LEGALS
ESTABLERTS?

orqanització
Voluntarista
Recuento
% col.
13
59.1%
9
40.9%
TÍDUS

l

1
1

no
si

Técnic
Recuento
%col.
17
58.6%
12
41.4%

Polític
Recuento
% col.
29
93.5%
2
6.5%

Táula 14: EL FET DE REALITZAR UNA ACCIÓ SOLIDARIA PROPORCIONA A LA
PERSONA DIFERENTS SATISFACCIONS. QUINES SON LES RAONS QUE CREUS QUE
IMPULSEN A LA GENT A PARTICIPAR EN UNA ORGANITZACIÓ COM LA TEVA? (máxim

a) i Ajudar ais altres
b) I Realització personal
c) [ Satisfácelo pels resultáis
d) Ampliado de les experiéncies de vida
e) j Conéixer geni interessant amb interessos afins
J) ¡ Oportunitat per formarse i aprendre noves habilitáis i coneixements
g)\ Experienciaprofessional
h) j Oportunitat perfer alió que els agrada
i) '. Treballarper majors quotes d'igualtat ¡justicia
j) ! Reconeixement social
k) ¡ Posar en práctica els principis moráis, religiosos o polítics.
1) I Ocupar el temps lliure
m)\ Experiencia personal anterior
n): Problemes personáis

Alares.

¡

i1

Técnic
% col.
Recuento

1

i

[

:
I

|

ajudar ais
altres
Realització
personal
Satisfacció
pels resultáis
Ampliado de

Tipus orqanització
Voluntarista
Recuento
% col.

Polític
Recuento
% col.

26

86.7%

11

52.4%

8

26.7%

13

43.3%

12

57.1%

14

46.7%

5

16.7%

2

9.5%

3

10.0%

les
experíéncies
de vida
Coneixer gent
interessant

4

13.3%

8

38.1%

4

13.3%

amb

3

10.0%

8

38.1%

6

20.0%

3

10.0%

1

4.8%

5

16.7%

1

3.3%

1

4.8%

3

10.0%

10

47.6%

4

13.3%

16

53.3%

8

38.1%

25

83.3%

1

3.3%

1

4.8%

4

13.3%

7

33.3%

17

56.7%

2

6.7%

2

9.5%

2

6.7%

2

6.7%

interessos
afins
Formado
Experiencia
professional
Fer alió que
agrada
majors quotes
d'igualtat i
justicia
reconeixement
personal
Posar en
práctica
principis
ocupar el
temps lliure
Experiencia
personal

15:

I QUINES SERIEN PER TU LES PRINCIPALS SATISFACCIONS? (máxim 3)

a) \ Ajudar ais altres
b) ¡ Realització personal
c) ! Satisfacció pels resultáis
d) \ Ampliado de les experiéncies de vida
e) i Coneixer gent interessant amb interessos afins
f) ¡ Oportunitat performar-me i aprendre noves habilitáis
g)' Experiencia professional
h) ¡ Oportunitat per fer alió que t'agrada
i) \ Treballar per mes igualtat ¡justicia social
j) ¡ Es una activitat reconeguda socialment
k) '. Posar en práctica els meus principis moráis, religiosos o politics.
I) \ Ern mantinc ocupatfent una activitat positiva
m)\ Experiencia personal anterior
n)' Problemas personáis
Altres:.

!
i

Técnic
Recuento
% col.

i
ajudar ais
altres

i

'.
!

Polític
Recuento
% col.

24

82.8%

12

57.1%

6

20.0%

Realització
personal
Satisfácelo
pels
resultáis
Ampliado de

9

31.0%

8

38.1%

8

26.7%

3

10.3%

3

14.3%

2

6.7%

les
experiéncies
de vida
Conéixer
gent
interessant

5

17.2%

8

38.1%

3

10.0%

3

10.3%

9

30.0%

2

6.9%

1

4.8%

4

13.3%

1

3.4%

1

4.8%

6

20.7%

8

38.1%

5

16.7%

16

55.2%

7

33.3%

29

96.7%

7

24.1%

7

33.3%

17

56.7%

2

6.9%

1

4.8%

1

3.4%

1

4.8%

1

3.3%

1

4.8%

amb

i

Tipus orqanització
Volunta rista
Recuento
% col.

inte res sos
afins
Formació
Experiencia
professional
Fer alió que
agrada
majors
quotes
d'igualtat i
justicia
Posar en
práctica
principis
ocupar el
temps lliure
Experiencia
personal
Problemes
personáis

Taula 16: índex d'acord respecte a la "institucionalització del voluntaria!". índex elaborat amb una
escala de medició d'actituds Thurstone amb les respostes a la pregunta 18, segons la ponderació deis
jutees en el pretest previ (Veure annex metodológic). Representa una escala de 1'1 al 10, on 1 reflexa una
acíitud gens crítica al procés de construcció d'una solidaritat oficial (segons definició treball) i 10 una
acritud absolutament crítica
!
i

i

1
jopnió respecte a la
'institucionalització

Tipus orqanització
Voluntarís
Técnic
ta
Polític
Media
Media
Media
4.69

5.56

7.22

Taula 17: D1GUÉS SI ESTÁS D'ACORD O NO AMB LES SEGUENTS AFIRMACIONS SOBRE
E ¿ MÓN DE LES INSTITUCIONS DE SOLIDARITAT. NOTA: els NO contenen en NS/NC.
a) Rebre diners de l'Estat condiciona 1'autonomia de les organitzacions de solidaritat
b) I Els voluntaris haurien de rebre algún tipus de retribució peí seu esforc
c) i A l'Estat li interessa fomentar una participado social poc reivindicativa
d)
e)
0

És necessari i positiu regular legalment el marc de treball de les organitzacions de solidaritat
El fet d'haver treballat com a voluntan, s'hauria de valorar al mercat de treball
S'hauria de crear un servei civil obligatori, és a dir, que tothom dediques una petita part de la seva
vida a algún fi solidan
Els voluntaris no haurien d'acceptar segons quins premis, ni celebrar dies del voluntariat etc..
Les organitzacions de solidaritat han de treballar junt amb el govern i les empreses per fer front a la
pobresa, l'exclusió i la injusticia
A les organitzacions solidáries mes critiques no se les lloa sino que se les reprimeix.
Les empreses haurien de destinar part deis seus beneficí a projectes de solidaritat com fan el fons
solidar" Fortuna, o la Pepsi

i
g);
h)¡
¡
i) ¡
j) f

1

Tipus orqanització
Voluntaris

j
1

no

¡a
i

si
b

no

c

si
no
si

d

no
si

no
si
|f

no
si

9

no
si

h

no
si

i

no
si

j

no
si

Técnic
% col.
36.7%
63.3%
90.0%
10.0%
20.0%
80.0%
36.7%
63.3%
30.0%
70.0%
70.0%
30.0%
33.3%
66.7%
16.7%
83.3%
56.7%
43.3%
20.0%
80.0%

ta

% col.
26.1%
73.9%
100.0%
21.7%
78.3%
65.2%
34.8%
26.1%
73.9%
78.3%
21.7%
34.8%
65.2%
26.1%
73.9%
30.4%
69.6%
56.5%
43.5%

Polltic
% col.
16.1%
83.9%
87.1%
12.9%
100.0%
71.0%
29.0%
77.4%
22.6%
96.8%
3.2%
93.5%
6.5%
77.4%
22.6%
6.5%
93.5%
71.0%
29.0%

Tajula 18: SEGONS LA TEVA VISIÓ DEL QUE ÉS SOLIDARITAT, DIGUES SI ESTÁS D'ACORD
O NO AMB ELS SEGUENTS ANUNCIATS. Nota: els "no" contenen els NS/NC
a) i
b)
c) |
d) |
e),
f) '
g)

És una persona solidaria aquella que dedica el seu temps pels altres sense esperar res a canvi.
És una persona solidaria aquella que paga la quota de soci d'una ONG
És una persona solidaria aquella que té cura deis filis del seu vef de manera desinteressada
És una persona solidaria aquella té una targeta de crédit solidaria en un banc
És una persona solidaria aquella que va a un concert en benefíci de les victimes d'una catástrofe
És una persona solidaria aquella que compra productes de comer? just
És una persona solidaria qui denuncia la situació d'injustícia en la que viuen certes persones

h); És una persona solidaria aquella que demanda Fabolido del deute extem deis paísos mes pobres
i) j És necessari fer política per treballar per una societat mes solidaria
j) ¡ És una persona solidaria aquella que lluita per les causes deis altres com si fossin la seva propia
Tipus orqanització
Volunta ris

a

no
si

i

b

no

c

si

1

d

no
si
no
si

e

no

f

si
no

i

si
g

no
si

¡h

j

no
si

'i

no
si

j
i

no
si

Técnic
% col.
13.3%
86.7%
53.3%
46.7%
16.7%
83.3%
46.7%
53.3%
50.0%
50.0%
26.7%
73.3%
10.0%
90.0%
23.3%
76.7%
23.3%
76.7%
10.0%
90.0%

ta

% col.
43.5%
56.5%
73.9%
26.1%
39.1%
60.9%
60.9%
39.1%
65.2%
34.8%
69.6%
30.4%
39.1%
60.9%
52.2%
47.8%
60.9%
39.1%
39.1%
60.9%

Polític
% col.
32.3%
67.7%
83.9%
16.1%
22.6%
77.4%
100.0%
87.1%
12.9%
25.8%
74.2%
6.5%
93.5%
9.7%
90.3%
9.7%
90.3%
6.5%
93.5%

Arinex 7: Quadre d'entitats i tipus d'análisi

Entitat

Análisi
documental

Entrevista

Enquestes

Grup de
discusió

Ayuda en Acción
Intjermon
Adra
Fuhdació Comtal
ADSIS
Mans Unides

Crfru Roja
Cáyitas
Justicia i Pau
Cddespa Catalunya
Prpjecte d'Ajut
Húmanitari (PRAHU)
Fuhdació Autónoma
Solidaria
Fundació Ajuda i
Esperanca
Adció solidaria contra la
Atur
B

ra Social Sanitaria
Ccjr de María
Cijitat Vella Acollidora
Jo^es amb Empenta
Asjsociació Caritat Sant
Vicenc de Paül.
O^ra Teresa de Calcuta,
Mjssioneres de la Caritat
Cajnpanya Barcelona
2001, contra el Banc
Mundial
XaVxa ciutadana per la
cotidonació del deute
extern
Coordinadora contra la
nwgjnació de Cornelia
Cdllectiu de solidaritat
anjb la rebel-lió zapatista
Papeles sin fronteras
Cdmité de Solidaritat
amb Nicaragua de Nou
Bajris
Eratrepobles
FCJVS
IKCAVOL

D

D
D
D

D

•
D

D

