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Presentació
M. Carme Figuerola Cabrol
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Universitat de Lleida

El reconeixement de la universitat com un actor particular de la cooperació
s’ha fet palès a Espanya mitjançant la recent inclusió d’aquesta institució en
els Plans directors elaborats tant per la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo com per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Aquest és el fruit d’un camí en què sense pressa però sense pausa, sectors
diversos de la comunitat universitària han posat al servei de la solidaritat internacional les activitats pròpies del seu àmbit. La Universitat de Lleida aporta un
exemple de com el seu compromís d’oferir una formació integral i moderna,
la seva voluntat de canalitzar les inquietuds de l’entorn permeten i propicien la
implementació d’accions encaminades a afavorir el desenvolupament dels més
desafavorits. El món no sols canvia sota l’eix dels arguments econòmics sinó
que les idees juguen un paper fonamental en la seva transformació.
A través de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat, finançada en bona part
per l’aportació de la Universitat del 0’7% dels seus ingressos propis i patrimonials, a més de les contribucions voluntàries de l’estudiantat, PAS i PDI, la
nostra universitat manifesta el desig de lluitar contra la pobresa tot intentant
invertir les situacions de desigualtat. El mateix missatge el vehicula de manera simbòlica el nom de la col·lecció a la qual pertany aquest llibre, Sud-Nord,
Sud-Nord
que inverteix els punts cardinals en un desig de propiciar el necessari canvi
de les realitats actuals.
La rapidesa vertiginosa amb què se succeeixen els fets pot provocar que
avui en dia l’aposta per un món més equitatiu sembli un deure fora de dubte.
No sempre però, ha estat així i l’experiència que es descriu en el llibre que
presentem n’és un bon testimoni. Tothom sap que els inicis d’un projecte
acostumen a no ser planers, però en aquest cas concret a la primeria les dificultats augmentaven pel fet de concernir aquell anomenat Tercer Món que
7
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alguns jutjaven aliè a les seves realitats. Per sort els avenços en la conscienciació han gaudit des d’aleshores d’una bona embranzida.
A hores d’ara, immersos com ens trobem en una crisi d’abast global,
creiem força adient la reflexió sobre uns principis cívics i ètics que hem vist
trontollar. Per aquest motiu des de la Universitat de Lleida ens hem volgut
afegir a la iniciativa d’un col·lectiu cívic que va ser pioner en la seva reivindicació. I ho fem en una forma que ens és pròpia: l’edició d’aquest treball. Dipositària d’un saber ancestral, la universitat esdevé memòria privilegiada que
acull les reflexions al voltant del moviment del 0,7 però a la vegada, la nostra
ambició consisteix a projectar-les cap al futur amb l’esperit que esdevinguin
un estímul de creació d’un model més equitatiu.

8
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Pròleg: Esperit de lluita
Francesc Pla i Falip
President de la Coordinadora d’ONGD i altres MS de Lleida

Durant tota la història de la humanitat les lluites i les desigualtats han
caracteritzat el món que hem heretat, però no és menys cert que aquestes
desigualtats i aquestes lluites han fet canviar les realitats que vivien i que les
alimentaven. Aquests canvis algunes vegades la història ha demostrat que
han significat grans moviments, però altres vegades la seva repercussió ha
estat més local, però no menys important per aquells que l’han viscut... o
patit. També és cert que aquests canvis no tenen perquè significar un desenllaç positiu, ni tenen perquè pressuposar-ne un de negatiu. Sigui com sigui,
molts éssers humans han estat condemnats a desitjar la pau però a lluitar
sempre per intentar abastar-la. La Revolució francesa, les revolucions socials i
proletàries de les respectives revolucions industrials d’Anglaterra, Catalunya,
i concretament de Barcelona en són uns clars exemples sense d’haver d’anar
a recórrer a les grans desigualtats del continent africà.
No podem obviar que el territori ha repartit de forma molt desigual
aquesta funesta influència que ataca els homes i les dones que tasten un xic de
poder, però per ser justos potser hauríem de remarcar el masculí. Fins avui,
fins fa quatre dies, les dones tenien un bocinet molt petit, i sovint han estat
elles les que han sofert les vexacions d’ells pel simple fet de ser dones, per
la senzilla raó de refermar el poder de les societats patriarcals... No obstant
això, també elles han protagonitzat revolucions que han canviat paisatges i
substituït vells mobles que no feien altra cosa que nosa. I tot i així, avui encara queden molts llocs per treballar i revolucionar, per canviar i per intentar
abastar la pau que uns més que altres desitgen i necessiten.
El capitalisme té i ha tingut des de ja fa molt de temps una incidència
directa en els destins de moltes persones allunyades precisament d’aquest ca9
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pitalisme. Si fem referència als territoris en vies de desenvolupament i a aquelles terres i gent més desafavorida, ens adonarem que la visió i la interpretació
d’uns pocs ha malmès i condemnat tota una majoria. Uns règims autoritaris
i neoconservadors que no han escatimat res per nodrir les seves particulars
arques sota la bandera de llibertadors d’altres cacics que ja havien fet neteja
de molts altres recursos, i fet i fet és un no acabar mai. Queda clara però la
distribució: els pobres i desafavorits i els que ostenten el poder. I d’aquesta
cadira costa molt sortir-ne. Neteja ètnica, espoli... és igual, es digui com es
digui sempre perden els mateixos. No obstant això, són sempre aquests perdedors els que del no res treuen forces i amb l’ajuda d’uns i altres comencen
revolucions que impliquen canvis, uns més importants que altres. També és
cert que el món ha crescut un xic, no deixant del tot la hipocresia de la que
s’ha nodrit molt de temps, i mica a mica tolera menys alguns excessos que
resulten flagrants. Però resta molta feina per fer, perquè encara queden moltes
empreses i empresaris disposats a pagar i fer allò que sigui per engreixar el
negoci, les seves butxaques i aconseguir el poder... el poder que embriaga i
torna cecs als llibertadors.
És en aquest marc que l’esperança no desapareix mai. Per més crítica que
sigui la situació, sempre hi ha una sortida, sempre hi ha una revolució que
pot canviar una realitat completament obscura. Però per això fa falta gent que
ajudi, que es mulli, que s’arrisqui, que col·labori, que es sacrifiqui per aquells
que potser ja estan massa cansats o castigats per poder aixecar de nou el braç.
És important que sempre hi hagi algú que pugui protestar i conscienciar la
gent del voltant, i si no són la gent de casa, doncs seran els veïns, i si tampoc
pot ser serà algú altre que vindrà de més lluny... Però és important la memòria, la protesta i la revolució quan s’escau.
Aquest marc el podríem potser ampliar molt més segons el barem que
utilitzéssim, ja que desafavorits en trobem de totes menes i totes condicions;
i de dictadors, abusadors i gent sense escrúpols en trobem a tot arreu.
Sigui com sigui, i utilitzant el marc que vulguem, un paper important el
juguen les ONGD i tota aquella gent i entitats que han pres una opció de vida,
i de protesta, i de revolució constant. La conscienciació, la sensibilització i la
memòria són elements cabdals que ens donaran part d’aquelles eines que ens
faran falta per incidir aquí i allà, per poder canviar mica a mica els diferents
substrats i adstrats que han fet possible realitats veritablement esfereïdores.
És molta la feina que queda per fer, i molts els llocs per revolucionar; i per
10
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això cal anar pas a pas, però amb un caminar ferm. Les coordinadores, les
federacions, les entitats... han de donar aquell suport, aquell material, aquella
eina, aquella idea... per poder treballar amb les contraparts en els diferents
projectes al territori en qüestió. Però també és tasca d’aquestes coordinadores i federacions fer memòria, mostrar, educar i ensenyar a la gent d’aquí, al
jovent i als nois i noies que d’aquí quatre dies portaran les nostres empreses
i governaran els nostres pobles, ciutats i països. Si podem incidir en la seves
consciències, en els seus cors, en les seves ànimes; si els podem convèncer que
seguir pel camí d’avui de les multinacionals, els dictadors i els àvids de poder
és un solemne error; si podem fer això, haurem guanyat molt terreny.
Avui és molt important la sensibilització i la memòria. Sense aquestes,
moltes de les coses i de les informacions que ens arriben no tindrien el pes
i la importància que tenen, i és precisament a partir de l’anàlisi d’un passat
que potser no ens tornem a equivocar, o potser si; però l’aprenentatge fa la
resta. La cultura, el saber i el sentit comú ens ajudaran a no errar el camí una
i altra vegada.
L’aprenentatge és cabdal en qualsevol societat, però potser més i tot
les ganes de saber. Hom ha de poder escollir, però ha de tenir les eines i el
coneixement per poder saber què és o quin és el camí que ha de seguir. La
tasca de la Coordinadora i de les diferents entitats i ONGD que la formen és
fonamental. Uns mitjançant els projectes de cooperació, altres mitjançant el
codesenvolupament, altres amb el treball de sensibilització i altres amb les
accions del dia a dia en àmbits més locals.
És per això que no és bo oblidar. La Coordinadora d’ONGD i altres MS
de Lleida que tinc l’honor de presidir s’ha endinsat en una tasca que no deixa
dubte de la seva essència. El treball constant i la feina feta aquests darrers anys
arrenca d’un període de revolucions i protestes, uns fets que van generar tot
un seguit de sinèrgies que canviarien l’aspecte d’un marc i la consciència de
tot un grup de gent, potser no el suficient, però si d’una manera prou forta i
contundent com perquè no hi pogués haver un retrocés.
En aquestes pàgines es trobaran testimonis i petites lluites que van anar
emmotllant els esdeveniments que ha posteriori desembocarien en el Moviment 0,7 i en l’origen de la Coordinadora, per exemple. I no puc acabar
aquestes ratlles sense remarcar aquest fet de memòria i de lluita individual i
col·lectiva, l’esforç de cada una de les persones que van donar poc o molt per
unes idees en què creien i creuen. Però la veritable revolució la trobem en el
11
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fet que aquestes idees són plenament vigents i sense cap mena d’ombra de
dubte.
Les revolucions es poden dur a terme arreu. Sovint mirem més enllà de
l’horitzó, més enllà del mar, de l’oceà i veiem les atrocitats, les desigualtats,
les lluites... i ens preguntem què hi podem fer des de tanta distància, i en
alguns casos potser donarem quelcom per tranquil·litzar les nostres consciències. Però sovint no ens adonem que sota el terra que trepitgem hi ha milers
de casos de desigualtat, d’injustícia, i de lluita cruel contra el medi que ens
esclavitza i ens mata. I molt menys ens adonem que uns i altres no estan tant
lluny, que potser si hi pensem un xic, uns fets aquí condicionen uns altres
allà. Res és aleatori i no obstant això, l’atzar a vegades ens protegeix de la
consciència.
La memòria i la sensibilització són potser les dues gran armes que han
portat les revolucions a l’èxit, i són les veritables artífexs de totes les que han
d’esdevenir.
La ciutat de Lleida va tenir el seu paper revolucionari. I no és bo oblidar-se’n.

12
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Introducció

Durant la primera meitat dels anys noranta del segle XX una onada de conscienciació i protesta va recórrer una bona part del món. Va ser una onada
que va prendre forma a partir de moviments anteriors que tenien com a base
la lluita contra la desigualtat que imperava, i impera encara, entre dos grans
grups de països: els desenvolupats, segons els criteris de l’economia capitalista
occidental, i els països en vies de desenvolupament, amb problemes seriosos
per poder pujar a un tren que semblava, i sembla encara, restringit per a l’ús
d’uns quants privilegiats.
L’impacte d’aquesta onada es va deixar sentir arreu de l’estat espanyol
i la ciutat de Lleida no en va ser una excepció. Un grup de persones va despertar amb les seves accions les consciències d’una societat que podia semblar adormida i van ajudar al fet que molta gent participés en la denúncia
i es comprometés a treballar tot aportant un petit gra de sorra per intentar
pal·liar una situació que anava molt més enllà de la vida quotidiana d’una
ciutat mitjana.
A la ciutat ja hi havia molta gent que tenia consciència del que suposa
l’existència del que en aquell moment encara s’anomenava amb tota naturalitat el Tercer Món. Eren persones que, des de la participació ciutadana
anònima, col·laboraven amb organitzacions que es dedicaven a intentar aportar alguna millora a la situació d’extrema pobresa que es viu, encara, a molts
països i comunitats sovint tan allunyades que semblen d’un altre planeta.
Però el que va passar a partir de l’any 1994 trencava amb els esquemes anteriors: s’iniciava un moviment social que feia sentir el seu ressò a tota la societat lleidatana, s’escampava per localitats de la demarcació i permetia posar en
contacte a tota una munió de gent oferint una escletxa, un espai social en el
qual expressar-se. I encara una altra cosa, la mobilització davant de la realitat
del Tercer Món va permetre organitzar un grup de persones que es van posar
en contacte amb altres moviments similars a la resta de Catalunya i de l’estat
13
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espanyol, formant part d’una xarxa emergent que s’anava creant i modificant
a mesura que s’anava movent.
Entre els resultats d’aquesta experiència hi ha petits canvis en estructures
socials, polítiques i culturals que han esdevingut significatius en la nova quotidianitat sorgida des d’aquells anys. I la idea inicial d’aquest llibre és ajudar
a evitar que es perdi la memòria dels esdeveniments que van produir aquests
canvis. Una part de les transformacions que van impulsar el moviment social
han quedat assimilades per una societat que segueix el seu dia a dia i molts
dels seus protagonistes han continuat la seva vida més o menys allunyats dels
esdeveniments que van protagonitzar. I sembla necessari aportar un recordatori del que va passar perquè és una mostra de la capacitat d’una societat
per donar sortida a accions socials espontànies, de generar unes accions que
comporten una feina sovint molt més gran i seriosa del que podia semblar
en el moment en què es realitzava i del que poden explicar i recollir unes
paraules escrites.
S’ha dit més amunt que la idea que guia la confecció del llibre és la
d’ajudar a evitar que es perdi la memòria d’uns fets i d’uns moments. I per
aquesta raó la seva realització s’ha volgut acompanyar de la participació de
les persones que d’una manera o una altra van ser actors en aquest procés. Es
va començar per intentar contactar amb un gran nombre de protagonistes
directes o indirectes dels esdeveniments d’aquells moments. El 28 de febrer
del 2008 es va convocar una reunió on es va exposar i presentar a consideració dels assistents la idea de la realització d’un llibre sobre els fets que ells
havien protagonitzat. Se’ls va demanar si volien aportar tots aquells materials
que conservessin d’aquells anys, i de realitzar entrevistes i grups de discussió
sobre l’evolució d’uns fets que van canviar la quotidianitat de la ciutat durant
aproximadament sis anys.
Per tant, es va començar per revifar la memòria de la mateixa gent que
havien estat agents actius en el procés. A partir d’aquí es va confeccionar un
marc general de la situació que va donar lloc al naixement del Moviment.
Aquest marc demanava tenir en compte una visió a diferents escales, des de la
internacional a la local, per intentar entendre les raons que van portar al naixement d’uns esdeveniments que han aportat un petit gra de sorra a la transformació de la Lleida de finals del segle XX i principis del XXI. Per confeccionar aquest marc s’ha realitzat un petit grup d’entrevistes, algunes a persones
de fora de la ciutat però que són significatives pel coneixement dels processos
14
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que es volen presentar, i s’ha consultat obra escrita per diferents estudiosos.
El que ha semblat més important, però, és recollir la pròpia visió i les opinions
dels protagonistes sobre els fets en què van participar. I per aquesta raó el text
intercala frases recollides en les entrevistes i els grups de discussió i s’acompanya
d’algunes cites bibliogràfiques. Cal advertir, però, que no s’ha entrevistat a tots
els protagonistes, i que no tothom que ha estat entrevistat o que ha aportat el
seu record i la seva anàlisi dels fets veurà recollides les seves frases en les pàgines
que segueixen. S’ha intentat recollir sempre la idea que transmetien però s’ha
volgut evitar caure en massa repeticions sobre els mateixos fets. El Moviment
va apropar moltes persones que d’una manera més directa o menys, amb més
compromís o menys, van participar en el procés. La tria realitzada, que no vol
excloure ningú, ha buscat un recull del sentiment que es va generar. I, com
totes les tries, malauradament sempre és parcial.
També cal dir que en cap cas s’ha volgut fer una obra d’anàlisi sobre el
que llavors encara s’anomenava Tercer Món, ni sobre els moviments socials
que s’han anat produint per plantar cara a la realitat que comporta l’existència d’aquestes desigualtats, ni es vol fer una anàlisi de les polítiques de
governs i organismes internacionals o sobre els fets que de manera puntual
han actuat com a punts d’inflexió en el desenvolupament de les accions que
s’han dut a terme. L’anàlisi que es proposa fa referència al Moviment del 0,7
i més de la Lleida dels noranta i del que ha suposat per la Lleida actual. Per
aquesta raó es farà referència a fets i situacions que es produeixen fora de la
ciutat, ja que actuen com un marc general en el que es desenvolupa l’evolució
del Moviment lleidatà, i a la pròpia dinàmica que es desenvolupa a Lleida,
com a marc local que dóna vida i manté el Moviment actiu.
Amb aquesta finalitat, el llibre que teniu a les mans s’estructura en set
capítols. S’inicia amb l’exposició d’un marc general de la realitat de les desigualtats en el món contemporani i en el paper dels moviments socials que
actuen per intentar modificar-la. A continuació s’exposa un marc local que
ha de permetre recordar la gènesi del Moviment del 0,7 i més. En un tercer
capítol s’analitza els fets que suposen l’inici del Moviment i de la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris. L’acampada i el que es va produir
al seu entorn permeten avançar, en un quart capítol, l’anàlisi del que era el
Moviment, la seva estructura i l’esperit que el va fer funcionar. El cinquè capítol intenta exposar el que van ser sis anys de lluita. S’ha volgut fugir d’una
cronologia dels esdeveniments per intentar oferir una visió en conjunt del
15
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que va passar i del que va suposar. Per aquesta raó, en un sisè capítol s’analitzen els èxits i els fracassos del que va ser una lluita que encara no ha acabat.
En aquest sentit, el darrer capítol proposa un pas endavant en el que queda
pendent tant per no perdre l’esperit del que va suposar un moviment com de
les raons que l’impulsaven.
L’estructura en set apartats o capítols obeeix a una voluntat de doble anàlisi que es va alternant en les pàgines que segueixen: la primera és una anàlisi
discursiva que segueix una cronologia dels fets i que ha d’ajudar a situar al
lector en el context en què es van succeint els esdeveniments; la segona és una
anàlisi temàtica que ha de permetre aprofundir en cada aspecte dels que s’ha
considerat rellevants i que ha de permetre intercalar anàlisis transversals entre
tots aquells aspectes que per la seva pròpia natura no es poden presentar com
a únics i separats d’un context.
Aquesta introducció no pot acabar sense donar les gràcies a tot un conjunt de persones que han participat, de manera més directa o menys, en la
realització d’aquestes pàgines. Així, cal agrair a la Coordinadora d’ONGD
i altres Moviments Solidaris de Lleida que va ser qui va llançar la idea de
realitzar un esforç de memòria col·lectiva per recordar uns fets que no són
llunyans en el temps però que poden desaparèixer de l’imaginari d’una societat que viu i experimenta canvis molt ràpids i significatius. Els membres de la
Coordinadora, i de manera especial els seus tècnics, que han donat tot el seu
suport, la seva paciència, la seva il·lusió i la seva implicació a un projecte que
va néixer del seu entorn més immediat. La Universitat de Lleida, i en especial
el seu Centre de Cooperació Internacional, avui rebatejat com a Oficina de
Cooperació i Solidaritat, que va ser un dels primers productes de la primera
onada d’accions que s’analitzen en aquestes pàgines, que ha buscat la manera
d’editar el treball realitzat.
No poden quedar fora de l’apartat d’agraïments totes aquells persones
que han participat en les reunions, entrevistes i grups de discussió i aquelles
que han aportat el material que tenien a casa seva. Sense elles, aquest llibre
seria buit de contingut i les pàgines en blanc. Algunes d’aquestes persones
van participar directament en els esdeveniments que s’analitzen, altres en van
quedar al marge o no hi van participar de manera directa. I de manera especial cal agrair a tota aquella gent que es va moure, que va participar, encara
que només fos assistint a un concert o a una reunió o posant una butlleta
en una urna el dia de la consulta social del deute extern, ja que ells eren l’es16
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sència del Moviment, eren el públic a qui es dirigien tots els esforços, grans
esforços, que d’altres van realitzar. Hi ha altres persones que, sense tenir res a
veure en els fets que es presenten o amb el Moviment en general, han ajudat
a la realització d’aquestes pàgines aportant idees, informacions i telèfons de
contacte. La llista seria molt llarga i es correria el perill de deixar fora a algú.
A tots ells: moltes gràcies, ja que sense la seva aportació cap d’aquestes pàgines tindria sentit i no haguessin vist mai la llum. La seva implicació és una
mostra que alguna de les coses per les quals es va lluitar encara demana una
lluita constant i que l’esperit que va guiar el naixement del Moviment 0,7
i més encara segueix viu.
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1. D’un temps, d’un país i d’un món...

Per iniciar l’anàlisi del Moviment del 0,7 i més a la Lleida dels noranta
s’ha cregut convenient reflexionar sobre els moviments socials en general i
emmarcar el moment històric en què es van produir els fets que són objecte
d’atenció d’aquestes pàgines. En conjunt, es tracta d’establir els principals
trets d’un marc social, polític, econòmic i cultural que van influenciar uns
esdeveniments que van trastornar la ciutat de Lleida i que hi ha deixat un
llegat que encara avui és viu. S’ha comentat amb anterioritat que les coses no
passen perquè si. I menys quan uns fets són prou significatius per a que es
pugui parlar d’un abans i un després.
El primer capítol es dedica, doncs, a intentar assenyalar aquells punts fonamentals que han de permetre situar el Moviment en la Lleida dels noranta
i la seva relació amb l’exterior ja que el Moviment es va alimentar d’aquestes
relacions en l’espai i en el temps. El capítol es divideix en dues parts, la primera de les quals es dedicarà a reflexionar sobre algunes característiques dels moviments socials. S’ha defugit especialment la idea de fer una anàlisi profunda
sobre aquest fenomen social, que s’escaparia a la finalitat d’aquest llibre, i en
canvi s’ha volgut fer una reflexió d’aquells elements que d’una manera o una
altra han estat vius en el sorgiment, el funcionament i la fi d’un moviment
que va trasbalsar la ciutat durant un període de poc més d’un lustre. Sense
anomenar-lo de manera massa específica, en els punts que es tracten sobre els
moviments es poden veure reflectits molts dels elements que van caracteritzar
el Moviment del 0,7 i més a la ciutat de Lleida i que ha de servir per emmarcar aquesta realitat en un temps concret i amb unes condicions específiques.
La segona part del capítol es dedica a la difícil tasca de concretar un marc
d’esdeveniments polítics i socials que envolten el sorgiment del Moviment a
Lleida. Es considera difícil perquè s’ha preferit presentar una combinació de
fets generals i d’alguns en concret que s’han considerat significatius per tot
allò que va envoltar el sorgiment del Moviment. Com que s’ha defugit la idea
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de fer una cronologia dels principals fets de l’any, de cada any, es corre el risc
de deixar al tinter molts esdeveniments i moltes valoracions que altres persones poden considerar amb significat suficient com per haver-los fet constar.
La idea que ha guiat la tria no ha estat tant la de ser exhaustius com la de
reflectir només aquells que d’una manera o altra van incidir més directament
en el desenvolupament dels fets previs i coetanis del Moviment.

Moviments socials, bases de canvi
Els moviments socials s’alimenten d’un passat i d’una experiència prèvia,
de les inquietuds de les persones i de situacions que es produeixen en un
moment concret i que generen sentiments de queixa i de rebel·lió. Moltes
vegades apareixen com a reaccions espontànies davant d’un problema, però
cal no oblidar que, generalment, darrere d’un moviment hi ha persones amb
una experiència prèvia, que s’han format en anteriors moviments. En una
entrevista que es va realitzar per a l’estudi, Juan Martínez afirma que:
[...] cada gran movilización incorpora una generación nueva, pero quien protagoniza el proceso es gente que ya tiene una historia...

Acceptant aquesta afirmació, cal considerar que cada moviment és un
punt d’encontre entre grups diferents, moltes vegades amb interessos diferents, però amb una causa comuna, on es troben persones amb tradicions
diferents i que s’alimenten les unes de les altres. Un moviment necessita una
organització per coordinar les diferents accions i passos a executar, però també
necessita de mobilització. De fet, alguns moviments apareixen com a fruit de
mobilitzacions i acaben superant les expectatives dels primers organitzadors
o de les primeres persones que han estat en el punt d’arrencada. En aquest
sentit, els moviments tenen una relació destructiva amb les mobilitzacions.
Tomás Villasante afirma que hi ha un problema:
Com més organització, menys mobilització i com més mobilització menys
organització: és una paradoxa que cal gestionar.1
1. Illacrua, número 117, febrer 2004, 2ª època. «Estil, estil, estil» p. 4.
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De tota manera, cal tenir en compte que en alguns aspectes molt significatius els moviments són diferents de les mobilitzacions. Les mobilitzacions
són un fenomen ràpid, amb un objectiu clar, concret, i responen a moments
molt puntuals. Apareixen com a reacció al que es considera un problema i
tenen un motiu concret per enfrontar: les mobilitzacions estudiantils, els moviments de veïns per algun aspecte que afecta a un barri o a una localitat o el
Moviment Contra la Guerra poden servir d’exemple. Tot i tenir en compte la
dificultat per generalitzar, les mobilitzacions acostumen a tenir dos orígens:
la generació espontània per plantar cara a una situació concreta i l’abast del
qual pot superar les previsions o les anàlisis prèvies de grups organitzats que
puguin participar en la seva convocatòria —com per exemple el maig del 68
a París, les manifestacions universitàries contra la Llei d’Autonomia Universitària (LOU) de l’any 1978 o les manifestacions contra la guerra d’Irak—;
o la generació preparada o prevista per organitzacions establertes, amb un
cert pes dins de la societat, que en un moment donat demanen a la ciutadania
que es manifesti en un sentit concret. La resposta a aquest tipus de mobilitzacions també pot superar les expectatives previstes, però els esdeveniments
acostumen a produir-se dins d’un marc ordenat i preestablert per aquells que
convoquen.
Sembla cert, però, que els moviments socials s’alimenten de les mobilitzacions que són el seu principal aparador de cara al públic en general i de
cara a l’adversari a qui planten cara. Perquè tan un moviment com una mobilització tenen un objectiu clar, necessiten tenir el problema a combatre ben
identificat per encarar les accions de lluita. Seguint Villasante, els moviments
socials que no tenen un objectiu ben definit no acaben de funcionar. Arcadi
Oliveres ho concretava en parlar del Moviment pel 0,7% i més:
Com un moviment social amb una reivindicació, una reivindicació que a
vegades és bo que es practiqui així... perquè si tu fas grans reivindicacions
es difícil avançar-hi, en canvi la marca del 0,7 que a més a mi sempre m’ha
agradat tota la vida, si bé es una reivindicació àmplia de desenvolupament dels
països, ehh... però!! la concretes amb una responsabilitat financera. En canvi si
tu dius que vols abolir el capitalisme està molt bé, però no et permet concretar
en res. En canvi aquí et permet fer un seguiment, té el seu atractiu i ganxo de
tirar endavant una campanya. També té el no ganxo que s’escapen coses per un
altre costat com el deute, que el 0,7 perd actualitat. Però al seu moment, per
enganxar la gent, va tenir la seva utilitat.
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L’adversari ha d’estar ben identificat i ha d’aparèixer clar als ulls de la
gent, del públic en general que és de qui s’alimenta el propi Moviment. Els
moviments socials també han de tenir en compte que s’alimenten d’organitzacions, de partits polítics, de representants d’entitats socials i de grups
socials més o menys organitzats. La diferència principal que es pot establir
entre un moviment social i un partit polític és que el partit obeeix a uns plantejaments previs difícils de reformular a cada canvi de situació i el moviment
acostuma a ser una entitat més viva, més adaptable a cada canvi de situació.
Acostumen a resultar més àgils, més vius i a generar una capacitat de resposta
més adequada, de vegades molt imaginativa, i lliure de lligams previs. D’altra banda, els moviments apleguen molta gent que vol escapar d’etiquetes
funcionals i definitòries. Els partits acostumen a tenir una militància més
rígida que accepta solucions temporals, que no sempre agraden, a canvi d’una
suposada raó superior. El partit polític és una organització que acostuma a
tenir per finalitat l’assumpció del poder i que per tant pot ser atemporal en
les seves estratègies, mentre que el moviment acostuma a ser una resposta a
fets concrets i el que busca és canviar una situació concreta encara que es tardi
anys en aconseguir aquesta finalitat.
El moviment acostuma a ser un punt de trobada de diferents tradicions
representades per diferents interessos. Cada moviment té aspectes que el diferencien dels altres a causa de la diferència d’objectius, la composició dels
grup socials que hi intervenen i del moment polític, social i cultural en què
es generen. D’aquesta manera, els moviments han anat canviant amb el pas
dels anys i els moviments actuals queden lliures de les relacions històriques
que tenien, per exemple, els moviments que es produïen durant la fi del
franquisme o els primers anys de la transició espanyola. Els objectius que
afronten, la convergència de tradicions i d’interessos, el pes dels diferents
grups organitzats i el moment polític, social i cultural mostren les diferències.
Per la implicació de diversos sectors de la societat, la coexistència de persones
experimentades i altres que comencen la seva singladura en la implicació social, i per la reacció a fets concrets que es produeixen en moments puntuals,
els moviments acostumen a transmetre un reflex del moment històric i poden
trencar amb la tradició imposada d’altres moviments. Ramon Morell ho expressava tot afirmant que:
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A partir de la segona crisi important del petroli al 1978 i de la invasió de
Kuwait, els moviments socials alternatius canvien d’escenari i ja no sorgeixen
dels espais en què sortien anteriorment com els sindicats. Neixen nous moviments d’espais socials diferents com els veïnals, culturals, excursionistes..., moviments que no tenen res a veure amb el món del treball ni de l’universitari.

En aquest sentit, cal observar com a l’Espanya dels anys vuitanta del
segle XX comencen a aparèixer noves formes de participació ciutadana que
s’escapen al que havien estat uns paràmetres quasi fixos que s’havien anat
desenvolupant durant el franquisme. En aquest fet també hi intervé la influència d’altres moviments i d’altres maneres d’expressar que s’havien anat
fent presents en altres indrets del món. I aquí hi pot entrar tota una barreja
molt heterogènia d’elements socials, des de moviments com el MST de Brasil
fins a Chiapas i el Moviment Zapatista.
Amb l’aparició de noves alternatives que es van obrint pas i les persones
que s’identifiquen i col·laboren amb nous moviments trenquen amb el passat
no només per la manera d’expressar-se sinó que ja ho fan des de la mateixa
base i concepció que els porta a moure’s. Morell ho expressava dient que:
Cada cop més els moviments alternatius, i el 0,7 com a tal, sorgeixen d’espais
de la societat no proletaris.

Si bé sembla cert que en moltes ocasions els moviments d’esquerres
s’han nodrit de fills inconformistes de la petita burgesia, els nous moviments
van més enllà i ja no cenyeixen les seves fites en elements de la lluita de classes que havia dominat el panorama de gran part de les mobilitzacions i de
les organitzacions. Els nous motius i els nous objectius obren la possibilitat
d’incloure un ventall més gran de la societat i, amb aquesta diversitat s’afegeix
una riquesa de recursos i d’imaginació. L’alternativitat d’aquests moviments
rau, precisament, d’aquesta diversitat d’objectius i de les persones que els
composen.
D’altra banda, també cal observar que en el procés de vida d’un moviment hi conflueixen dues realitats: la local i la global. Des de fa no massa
anys s’interpreta que els moviments d’un cert abast necessiten mantenir
relacions externes amb altres grups similars encara que els objectius siguin
lleugerament diferents. L’aparició de les noves tecnologies de la comunicació
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ha facilitat l’establiment d’aquest tipus de relacions i, depenent dels objectius
dels moviments, fa molt necessària la seva utilització. Si bé és cert que hi ha
moviments històrics que ja buscaven aquesta internacionalització, alguns
—com el Moviment obrer— des de la segona meitat del segle XIX, no és fins
a la dècada dels anys noranta del segle XX que la introducció d’internet i de la
telefonia mòbil suposa un canvi fonamental en els moviments. Els objectius,
les estratègies i l’organització dels moviments han experimentat transformacions que s’han deixat sentir en el seu abast i en la seva repercussió mediàtica
i social. Ara resulta més senzill arribar a més gent amb menys temps i desenvolupar accions coordinades a més llocs diferents. Pel context social, polític i
cultural en què es va produir, el Moviment del 0,7 i més va ser pioner a l’estat
espanyol en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació amb la
creació de la RCADE i la XCADE i va poder coordinar-se en l’àmbit de l’estat
espanyol.
D’altra banda, els moviments necessiten una base local. No apareixen
del no res. Darrere de cada moviment es pot trobar la confluència de persones amb experiència en altres moviments i persones amb inexperiència,
que s’apunten al moviment aportant il·lusió i maneres de fer diferents i que
acostumen a ser innovadores. El passat de cada persona que participa en un
moviment social té un pes específic en els plantejaments, les habilitats i les
estratègies que desenvolupa en relació amb altres persones que participen en
el moviment. Cal, per tant, la confluència de diversos elements a escala local.
Un d’ells és l’ambient general, la tradició i les característiques del lloc, l’altre
el formen les persones que participen en el moviment de manera més activa.
I es corre el perill que aquetes persones siguin integrades pel poder i d’aquesta
manera es comenci a desintegrar el moviment per la seva punta de llança.
Ramon Morell ho fa explícit quan afirma:
Arrelar un moviment es difícil aquí Lleida eh [...] Jo penso que els moviments
alternatius no es que siguin puntuals, però si molt minoritaris [...] bé, qualsevol tipus de moviment. Potser també estan en crisi a Barcelona, però en canvi
aquí s’ha perdut pràcticament tot. Fins i tot el moviment veïnal l’ha integrat
l’Ajuntament, és molt poc reivindicatiu i només defensen lo seu carreret [...]
«divide y vencerás». Suposo que el govern ja sap lo que fa per evitar pressions
fortes de quatre associacions de veïns que em sembla que hi ha. El moviments
en tot cas duren aquí Lleida, si hi ha quatre persones al davant que tinguin
ganes i temps... Costa molt arrelar a la societat, als moviments aquí a Lleida.
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Precisament, entendre les característiques de la societat on es desenvolupa el moviment i les característiques de les persones que s’hi impliquen més,
és clau per a comprendre el naixement i el desenvolupament d’un moviment
i les accions que porten a terme. També cal tenir en compte que una de les característiques que ha de tenir un moviment per a funcionar bé des d’un principi és la capacitat d’integració de les diferents sensibilitats que la conformen.
Moltes vegades els inicis d’un moviment es fonamenten en un esclat, en una
mobilització, moments en què no és té en compte la possibilitat de convertirse en moviment. L’organització, el compromís, la integració de les diferents
trajectòries personals —no exempta de problemes de funcionament—, apareixen en el desenvolupament quotidià de la mobilització i de vegades sense
saber massa bé de quina manera, s’acaba convertint en un moviment. Aquí
intervé l’experiència acumulada i la suma de les característiques de les diferents persones que van integrant el que es pot considerar el grup capdavanter.
També intervé la informació que es recull de l’exterior, d’accions i objectius
similars, que anima el procés i que aporta altres experiències. D’aquesta manera es pot considerar que un moviment s’alimenta d’ell mateix i al mateix
temps d’altres experiències a les que el propi moviment aporta les seves.
Com s’ha anat exposant, l’abast d’un moviment, la seva capacitat de mobilització, d’influència i la seva durabilitat en el temps depèn de la confluència de
molts factors. El primer es podria resumir en la confluència entre «la gana i les
ganes de menjar». És a dir, en un moment concret es produeixen unes circumstàncies concretes que troben un conjunt de persones disposades a comprometre’s
i a dedicar el seu temps i les seves energies a una causa. Per a que aquesta primera
condició es produeixi cal tenir en compte la base local sobre la qual es sustenta ja
que les coses no passen perquè si. Els autors del llibre L’Economia Freaky2 ja exposaven que alguns fets que es poden considerar insignificants en el moment
de produir-se tenen els seus efectes anys després. Serveix com exemple l’existència d’una certa organització d’activitats educatives extraescolars en l’oci
dels infants i joves, o l’existència d’una certa xarxa social, local, de lluita contra el franquisme que ha anat deixant pel camí persones amb experiència però
no integrades en els processos polítics posteriors. L’existència d’aquesta base
social no pressuposa que els seus usuaris i membres siguin després part inte-

2. Levit, Steven D. i Dubner, Sthephen J. 2006.
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grant de res, però sí que pot ser la llavor per a que alguns dels seus membres
puguin aportar la seva experiència organitzativa i la seva manera d’entendre
el món a una causa que trobin estimulant i justa segons els seus criteris. La
confluència de tot plegat, amb el moment social i polític de la societat local,
pot propiciar la base necessària pel desenvolupament d’un moviment.
Un altre dels factors per a l’èxit d’un moviment és la seva capacitat d’organització interna i la seva capacitat d’integrar altres sensibilitats afins. També
hi té molt a veure la situació local, però en aquest punt el que té una incidència significativa és la qualitat de les persones que hi participen, el seu nivell
d’integració en la societat local i les possibilitats de fer-se notar i amplificar
les seves accions. L’existència de mitjans de comunicació locals, que s’impliquin malgrat mantenir la seva independència, l’aprofitament de xarxes socials
preexistents, la creativitat en el disseny de les accions i el coneixement del
funcionament intern d’una societat local és una aportació fonamental que
han de fer cadascun dels integrants del Moviment. Aquest aprofitarà aquests
elements per convertir-los en una part de la base sobre la qual es crearà i mantindrà. En aquest sentit, també és important el nivell de relacions personals
que s’estableixin entre els membres del Moviment, el que es podria considerar com la base de la solidaritat inicial del moviment, sempre tenint en compte que el Moviment es munta a partir de persones que moltes vegades no es
coneixen entre elles. La integració de les tradicions personals, de sensibilitats i
maneres de veure el món resulta una necessitat per al seu bon funcionament.
Per la mateixa raó, si el grup capdavanter d’un moviment acaba tancant-se en
ell mateix sense introduir noves sensibilitats i experiències, pot acabar aïllat
de la societat a la qual es dedica i pot suposar la seva agonia i fi.
Per últim, cal tornar a fer referència a les relacions exteriors del Moviment. La irrupció de les noves tecnologies de la comunicació poden fer oblidar que fins no fa massa anys el telèfon era la única manera de comunicar-se
de manera ràpida a distància. En temps no massa llunyans els moviments
tenien un abast i uns objectius de caire més local, amb algunes excepcions
significatives. L’existència de maneres més ràpides de comunicar-se, el mòbil,
el telèfon fix sense passar per centraleta, el fax, internet i totes les seves possibilitats, la televisió, etcètera, permeten canviar l’abast, els objectius i la pròpia
manera d’organitzar el Moviment. Dani Gómez, membre del Moviment
0,7% i més de Catalunya, comissió de Sant Cugat i tècnic de l’Observatori
del Deute en la Globalització (ODG) exposava:
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La moguda del 0,7, crec que es va avançar al seu propi temps. Perquè tenia la
capacitat de ser el que ara són els moviments socials, però ens faltaven les eines…
Jo me’n recordo del David Amado a les reunions de Madrid dient: «Por qué existe el correo electrónico!!!». I jo m’imaginava: «¿esto qué debe ser?». Les actes i les
esmenes s’enviaven per correu convencional, imagina’t lo lent que era!

Aquests mitjans, d’entrada, permeten una major connexió amb altres
indrets i amb els mateixos membres del Moviment. Però el fet que un moviment es desenvolupi en un moment d’entrada de noves tecnologies provoca
canvis en el seu procés de funcionament. Juan Martínez i Dani Gómez exposen en relació a aquest aspecte:
El 0,7 en l’àmbit estatal és un moviment en xarxa des dels seus inicis. El Moviment 0,7% i més i la RCADE són dues etapes d’un mateix moviment tot i que
molt diferenciades sobretot per l’extensió que adquireix en l’àmbit territorial la
RCADE, molt més important. Però és una continuïtat en el sentit organitzatiu
i de reivindicació.
A nivell organitzatiu va ser molt diferent, però és cert que va evolucionar
molt pel camí, no era el mateix el 0,7 al 1994, molt més vertical, que el 0,7 que
va servir de base de la RCADE al 2000.

I Dani Gómez afegia que el Moviment responia a l’evolució d’un context en què les noves tecnologies només són una part del món on es desenvolupa:
És un moviment que és fruit del seu temps, viu el final d’un procés d’entendre
l’esquerra d’una manera institucionalitzada i l’inici d’una nova manera de funcionar i d’entendre la lluita internacionalista. S’avança als seus temps perquè
al 94 no teníem les eines que haguessin fet exitós el Moviment, amb les noves
tecnologies no hagués estat possible personalitzar el Moviment i impedir la
informació als altres, que és el que li va passar al 0,7 que tot era encara molt
vertical… Per mi va ser un protomoviment dels nous moviments socials tal i
com avui els entenem, amb la mancança de les NTIC no?? però tot estava preparat per a que fos això.

Les noves tecnologies també permeten conèixer què passa a altres indrets
del món i implicar-se amb problemes dels quals abans no se’n tenia notícia.
27

movent consciencies bo.indd

27

28/11/2011, 13:10

Es pren consciència que tenim un món molt més a l’abast. D’altra banda,
la modernització d’aquests sistemes de comunicació, amb una característica
desconeguda fins fa poc, la immediatesa, permet altres formes d’organització a l’interior d’un moviment, eixamplar el seu abast i la seva repercussió.
El Moviment local pot participar en temps real en moviments més amplis,
d’escala regional o global, aportant les seves particularitats i agafant les experiències d’altres que ajuden a millorar els plantejaments teòrics i les accions a
desenvolupar. També cal tenir en compte que l’eixamplament del Moviment
en un espai virtual pot dificultar la integració de totes les parts. Com més
ample sigui un moviment i com més s’estengui en el territori, més difícil
serà la connexió perfecta entre totes les seves parts. Per tant, cal considerar
la importància dels actors locals i entendre que, en un moviment format per
diversos nuclis i nodes, cadascun d’ells ha de tenir una dinàmica pròpia per
poder participar i per aportar les seves experiències al conjunt, encara que de
vegades quedin aïllades d’aquest conjunt. Juan Martínez ho exposa en relació
al Moviment del 0,7 i més:
Yo creo que este Movimiento es un movimiento totalmente autogestionado
des del mundo local. Yo creo que nunca acabaremos sabiendo la dimensión
total del Movimiento porqué se generaron muchas dinámicas locales que no
tenían capacidad de coordinación pero no quiere decir que no existieran.

D’una o altra manera, la major part del que s’ha exposat fins aquí es
pot aplicar al Moviment del 0,7% i més de Lleida. Una cosa que cal assenyalar, però, és que aquest Moviment tenia una abast estatal i que va ser un
moviment pioner en funcionar en xarxa. Tant a Lleida com la resta de l’estat
espanyol, aquest Moviment va haver d’inventar el camí a seguir per adaptar
la manera de funcionar dels moviments «antics» i proposar nous camins que
altres han utilitzat amb posterioritat.
Malgrat que potser es pot considerar que les principals reivindicacions
no es van assolir de manera completa,3 sí que es pot dir que va funcionar a
l’hora d’estendre una sensibilitat a grans sectors de la societat, utilitzant la
imaginació i les novetats tècniques que oferia el moment històric i que han

AECID

3. Actualment l’estat Espanyol destina el 0,43 del PIB, i manté com a previsió pel 2012 la xifra del 0,7.
Documentos Informativos, www.aecid.es.
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deixat obert un camí que altres aprofiten. I, per sobre de tot, cal observar
que el Moviment, a escala estatal, no va perdre de vista l’objectiu últim que
s’havia marcat. Juan Martínez ho deixa ben clar en el que es pot considerar
un petit resum del Moviment del 0,7 i més a Espanya:
Yo creo que es un movimiento moderno, en el planteamiento a nivel de reivindicación, en la estrategia, funcionamiento..., en la forma de organización. Creo
que es uno de los primeros movimientos modernos que conecta con la manera de
organizarse en la sociedad ahora. Es uno de los primeros movimientos que trabaja
en red en una dimensión estatal y que trabaja temas de cooperación y de 0,7 desde
el altruismo más puro. La Plataforma 0,7 jamás gestionó un proyecto de cooperación y eso no es normal en cooperación, que siempre se mezcla con la gestión de
recursos. Entonces la Plataforma 0,7 era claramente un movimiento político.

El Moviment va perdurar en el temps a partir d’una implicació important i significativa dels seus membres, que participaven d‘un aprenentatge
continuat i de la idea de fer participar la societat de l’aspecte polític de la
sensibilització referent a la justícia social.

Uns moments per a la història: el món cap a la globalització
Els processos de descolonització posteriors de la Segona Guerra Mundial van
posar en evidència els efectes del capitalisme imperialista que des d’Europa
s’havia expandit per la resta dels continents des finals del segle xv i principis
del XVI. Malgrat que aquests efectes ja es podien començar a observar des
de la pèrdua de les colònies espanyoles al llarg del segle XIX, no va ser fins la
segona meitat del segle xx quan les diferències existents entre els països imperialistes i de capitalisme desenvolupat i els països sorgits de la descolonització
es van fer més evidents.4

4. De fet, Harry Truman en el seu discurs d’inauguració del seu mandat com a president dels EE UU el 20
de gener de 1949, va fer referència a àmplies regions del planeta com a un món subdesenvolupat. I ja invitava
a la resta de les nacions del món a treballar per a que aquestes regions sortissin de la pobresa. Les declaracions
de Truman suposarien el tret de partida per a una nova política dels EE UU que portaria a la susbtitució dels
imperis clàssics europeus per un domini polític i econòmic americà. D’altra banda, sobre les diferències que
suposen l’accés a la tecnologia en diferents societats, es pot consultar l’obra de Pounds (1950).
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La falta d’infraestructures, l’escassa base social i política per a la governabilitat, la falta d’una estructura econòmica sòlida —ja que la que hi havia
estava orientada a l’explotació dels recursos per a benefici de la metròpoli—, processos demogràfics que orientaven cap a un gran increment de la
població i, principalment, la dificultat o la falta d’accés a elements com
l’educació, la medicina, la tecnologia i als mercats internacionals posaven
les bases per a una marginació de la majoria dels països colonitzats en un
món de països lliures. A més a més, la descolonització va deixar una marca política que encara avui es deixa sentir i és font de molts conflictes: les
fronteres artificials i arbitràries que determinen la territorialitat dels nous
països sorgits d’aquest procés.5 Encara que alguns països van obtenir la
independència de manera pacífica —és a dir, per abandonament de la metròpoli, com en el cas de la major part de colònies portugueses a la meitat
dels anys setanta del segle XX—, la major part dels problemes enunciats hi
seguien presents.
Però, de ben segur, va ser la guerra del Vietnam, que va arribar a simbolitzar la resistència antiimperialista, la que va ajudar a despertar més consciències a Occident sobre la divisió d’un món en dos blocs: els països que
volien exercir un domini sobre altres i els que poc podien fer per suportar
aquesta dominació.
El que es considerava com subdesenvolupament va rebre un nom,
Tercer Món, que va fer fortuna en un article de l’agost de 19526 i aquestes
diferències es van fer explícites en la Conferència de Bandung de 19557 i el
naixement del moviment dels «països no alineats». La idea era reivindicar
una realitat que estava teòricament al marge dels principals protagonistes de
la guerra freda i intentar obtenir una veu que permetés iniciar un camí cap a
una igualtat en el tracte entre els estats afavorint els processos de descolonització que encara quedaven pendents.

5. Sobre la construcció de les fronteres es pot consultar Foucher (1991)
6. Sauvy (1952) posava aquest nom a un conjunt de països la realitat dels quals comparava al «tercer
estat» de la revolució francesa, és a dir, els que eren més i els que tenien menys.
7. El moviment de Països No Alineats sorgeix a la Conferència Afro-Asiàtica de Bandung, a Indonèsia
l’any 1955. Es tractava d’una reunió entre 29 Caps d’estat de la primera generació postcolonial dels líders
africans i asiàtics. L’objectiu de la trobada radicava en la voluntat per identificar i avaluar els problemes
mundials del moment, per tal de poder desenvolupar polítiques conjuntes en matèria de relacions internacionals. D’aquesta conferència en van sortir els «10 principis de Bandung», adoptats posteriorment com els
principals objectius de la política de no alineament.
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Les consciències activades per la guerra del Vietnam van trobar altres elements per reivindicar. Entre altres, les mobilitzacions contra el règim d’apartheid a Sudàfrica, la lluita del FRELIMO contra la dominació portuguesa a
Moçambic, el règim racista de Rhodèsia, les dictadures llatinoamericanes que
tenien el beneplàcit dels Estats Units, etc., van ser elements que van servir
per la presa de consciència sobre una realitat que amagava la seva veritable
cara sota l’aparença de conflictes locals. A aquests esdeveniments cal sumar-hi
els efectes de les revoltes de l’any 1968 que, si més no a França i bona part
d’Europa, van servir per a qüestionar la realitat d’una societat capitalista i el
seu paper en el món. Poc temps després, la crisi del petroli posa en evidència
la debilitat de les economies occidentals i la seva dependència de les matèries
primeres provinents de les antigues colònies i ajuda a l’inici del qüestionament, una altra vegada, del model industrial de creixement continuat, fins i
tot del model fordista. Si a tot això s’hi suma la victòria del Vietcong, l’abril
de 1974, amb la fi de la presència de les tropes americanes de Vietnam, que
posa en evidència la pretesa fortalesa i hegemonia de la gran superpotència
sorgida de la Segona Guerra Mundial, es pot observar una base per a la transformació d’un statu quo en l’àmbit social.
Els canvis produïts van anar acompanyats d’estudis sobre la realitat dels
països menys desenvolupats i, cada vegada més, se’ls ha anat inscrivint dins
d’un procés mundial, la globalització, que els ha mantingut allunyats dels
centres de decisió.8 Però si hi havia hagut un canvi en la base social de la
consciència de la pobresa i la desigualtat entre països, no es pot dir menys de
les petites transformacions polítiques que s’anaven produint des de mitjans
dels anys seixanta. En la introducció del seu llibre El 0,7% del PIB y el diálogo
Norte-Sur, José Manuel Aguilar exposava:
Hace más de veinticinco años, cuando los esfuerzos de reconstrucción de los
daños de la II Guerra Mundial empezaban a dar sus resultados, los países más

8. Entre els canvis que es poden seguir amb una certa facilitat hi ha la introducció de noves maneres
per definir el mateix. Així, de l’expressió Tercer Món s’ha anat passant, i no necessàriament per aquest ordre,
a expressions com Nord-Sud, països desenvolupats, en desenvolupament i subdesenvolupats, països rics i
països pobres, o entre les darreres i que més bé queden en un moment en el que la paraula globalització
domina la producció literària i científica: «centre-perifèria». Potser la més encertada, però, ha estat la que va
crear el PNUD a partir de creuar diferents índex i que genera un rànquing dels països del món en l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH).
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desarrollados pudieron empezar a atender a los problemas de los menos desarrollados (pàg. 18).

La consciència que alguna cosa no anava prou bé havia arribat des de les
aportacions d’autors com, per exemple i entre altres, Celso Furtado, Rostow9 i
els seus estadis de creixement econòmic o, en un sentit contrari i neomarxista,
les aportacions de l’obra de Paul M. Sweezy i Paul A. Baran.10 Aquestes i altres
iniciatives van portar a plantejar en el marc d’una conferència de la ONU, l’any
1972, la necessitat de recomanar a tots els països membres de la ONU el dedicar
el 0,7% del seu PIB en ajuda als països menys desenvolupats:
El 0,7% del PIB en ayuda al desarrollo fue más tarde acordado por la Asamblea General de la ONU como una recomendación de la misma. (...) Los
técnicos que determinaron la cifra del 0,7% quizá con otros criterios podrían
haber indicado el 0,5%, el 0,9% el 1,5%, el 3% o el 5% (...) pero el 0,7% era
un porcentaje indicativo que tenía la particularidad de no retraer excesivos
recursos nacionales para el uso de los más desfavorecidos en cada Estado y
que suponía el porcentaje del PIB que muchos estados dedican a gastos de
sus jefes de Estado.11

De fet, el naixement del 0,7% no era una finalitat per ell mateix. La consciència que no es podia permetre un món on una gran part de la seva població no tingués possibilitat de desenvolupar la seva economia i la seva societat
va ser la responsable de la seva concepció. Arcadi Oliveres exposa que:
El 0,7% es una proposta de l’any 1972, que van formular les NNUU, per tal que
els països desenvolupats atorguessin el 0,7% del seu PIB en forma de cooperació al desenvolupament a aquells països que s’havien independitzat durant els
60. Era un nou camí de desenvolupament que es volia emprendre amb aquells
països que havien quedat molt malament com a fruit de la colonització.

Però sembla que més que una voluntat d’ajudar al desenvolupament per
raons humanitàries, la idea del 0,7% del PIB servia per a reforçar una òptica

9. W. Rostow, The Stages of Economic Growth (1960).
10. P. M. Sweezy; P. A. Baran (1966).
11. J. M. Aguilar (op. cit), pàg 19.
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econòmica que dominava les societats desenvolupades. Arcadi Oliveres posa
en qüestió aquesta idea de riquesa i pobresa com a dos termes lligats al desenvolupament:
Aleshores es diu que el món ric doni el 0,7% al món pobre, sempre parlant
des de l’òptica econòmica, perquè de riquesa i pobresa des d’altres òptiques
n’hauríem de parlar molt.

I José Luís Sampedro també feia aquest qüestionament l’any 1973 quan
exposava que:
El vocablo (desenvolupament) tiene así todas las ventajas y, por si aquéllas fueran pocas, una muy principal: la de resultar «esperanzador». En efecto, mientras «riqueza» evoca un estado cuajado allá en lo alto, lejos de la pobreza, en
cambio «desarrollo» sugiere la supresión de la distancia al aludir a un proceso
que arrancaría de la pobreza misma y vendría a ser, en conclusión, la escalera
por dónde se sube a la riqueza.12

La idea que aporta Sampedro es pot posar en relació a la idea de desenvolupament que ja havia exposat Harry Truman, on convertia el desenvolupament
en un fet transitiu, o sigui que per realitzar-se poden intervenir-hi elements
externs. Per tant, sembla més que la decisió d’ajudar al desenvolupament esdevenia una estratègia per rentar consciències i permetre que els països menys
desenvolupats poguessin generar la riquesa suficient per a que poguessin participar d’un mercat capitalista occidental. Aquest tenia excedents per col·locar i al
mateix temps podia seguir aprofitant la riquesa en matèries primeres que tenien
alguns països amb una desestructura econòmica que els feia suficientment febles
en el mercat internacional. De fet, ja s’era conscient que hi havia ajuda als països
pobres. La mateixa església catòlica portava segles desenvolupant una estratègia
de missions, i hi havia organismes privats que també desenvolupaven aquestes
funcions. Arcadi Oliveres fa referència al que ja s’ha exposat abans en paraules
d’Aguilar:
A mi m’han explicat, tot i que no ho he pogut certificar, que aquest 0,7% era
fruit d’una negociació, perquè l’ONU havia proposat inicialment un 1%. Però

12. J.L Sampedro; Berzosa, C. 1996, p. 17
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alguns governs van dir que ja es feia cooperació a partir d’organismes privats, el
que avui dia diríem ONG, i aleshores obres missionals i això ja s’havia d’avaluar
com el 0’3%.

I el mateix economista segueix exposant que:
Contràriament al que es podria suposar no es donava el 0,7% com a fruit
d’una estimació econòmica de dir quants recursos financers necessiten aquests
països, jo penso que això mai ningú s’ho va arribar a estudiar.

Per tant, la xifra del 0,7% del PIB, que ha servit de símbol per a moure
consciències, queda com això, un símbol. Tal com també és recollida en la
cita d’Aguilar i posteriorment ho ha expressat Arcadi Oliveres, el 0,7% surt
d’una xifra que no recull cap previsió econòmica si no és aquella que, com refereix Aguilar, no molesti massa als països rics, que no els representi més que
una petita engruna en la seva economia. Pel que sembla, mai no es va fer una
estimació econòmica real dels recursos financers que necessitaven els països en
desenvolupament. D’aquesta manera no podia respondre a la realitat d’una
rasa diferenciadora entre la pobresa i la riquesa, una rasa que no ha deixat de
créixer. Arcadi Oliveres també fa referència a aquest fet quan exposa que:
Fa 15 anys va sorgir un estudi d’un economista, Vasile Leontiev, en què s’actualitzava el càlcul [...] i va dir que d’acord amb el que ell estimava de les necessitats financeres del Tercer Món en aquell moment, el 0,7% quedava invalidat
i la xifra s’elevava al 3’5%, i no oblidem que d’aquest estudi en fa 15 anys [...]
també diuen que la UNESCO té un estudi que ja parla del 6%.

El context històric en què va néixer el 0,7% com a xifra era encara de
creació de riquesa en el món occidental desenvolupat, previ a la crisi del
petroli de l’any 1973. Si, pel que sembla, la seva pretensió era la de fer més
petita la diferència entre els països pobres i rics, de ben segur que no ho va
aconseguir, començant pel fet que pocs països es van comprometre realment
a una aportació d’aquestes característiques.
Jo no sé si aquest 0,7% tenia algun sentit o no, però el que és evident és que,
transcorreguts 35 anys, si aquest 0,7% pretenia omplir algun fossar de diferències Nord-Sud, ara ja no.
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Si tot i l’arbitrarietat de la xifra i en el marc de les millors intencions
que es poden suposar, el 0,7% del PIB anava destinat a provocar que els països rics —molts d’ells antics colonitzadors i la major part, per no dir tots,
beneficiats econòmicament de manera directa o indirecta de la pobresa dels
països descolonitzats— ajudessin a reduir la situació de pobresa i dependència dels països pobres, avui aquesta idea queda superada per la realitat
de tota una evolució. El 0,7% queda fora de qualsevol validesa, com exposa
Arcadi Oliveres:
Actualment, doncs, el 0,7% com a referent i com a mite potser sí, però com a
validesa cap ni una.

I malgrat que es segueix utilitzant, cal veure que només és un referent
que els estats, i en l’actualitat les seves àrees administratives dependents, es
marquen per col·laborar en els seus pressupostos de política exterior, tot i que
molts dels estats rics no l’acompleixen. Tornant una altra vegada a les opinions de l’Arcadi Oliveres:
Actualment les NNUU continuen apostant pel 0,7% i l’organisme que més se
n’encarrega a nivell mundial del 0,7% és l’agrupació dels països rics del món,
la OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic), que a
través del CAD (Comitè d’Ajuda al Desenvolupament) avalua anualment l’assoliment d’aquest objectiu oficial, ja que no se n’ha fixat cap altre.

El que sí que es pot dir del 0,7% és que va ser una xifra que va calar
entre els grups socials i els moviments que començaven a despertar en una
consciència col·lectiva. Mentre la idea del 0,7% del PIB s’anava discutint i
començant a aplicar-se en el nivell polític, la societat experimentava altres
canvis paral·lels. La introducció de noves tecnologies, la presència mediàtica
d’una televisió cada vegada més present en la vida quotidiana i com a font
d’informació, les comunicacions per satèl·lit que aporten una immediatesa
difícil de pensar pocs anys abans i el que en conjunt es pot qualificar com a
millora de les condicions de vida de les classes treballadores i mitjanes en el
món desenvolupat, entre altres, un cúmul de petites coses que sumades porten a un canvi de mentalitat. El món es fa més petit gràcies a la televisió, el
cine i la major facilitat per viatjar.
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Ja no preocupa només el que és local, l’entorn més immediat. Hi ha una
massa de gent cada vegada més gran que, presa d’una consciència col·lectiva,
s’interessa per les coses que passen més enllà del seu voltant. I busca raons
sobre el perquè de les coses que passen. D’altra banda, des de l’Església i altres
organitzacions es van modernitzant les formes de col·laboració amb aquelles
realitats que ja no són tan llunyanes i apareix el concepte d’Organització No
Governamental (ONG) que compleix una doble funció: la de canalitzar ajudes cap al altres pobles amb problemes sense dependre, en principi, de fons
de l’administració, i la d’organitzar i canalitzar l’interès de la ciutadania cap
a altres realitats.
En un context de canvi sord, lent però constant, es van produint dues
realitats que caminen paral·leles i que rara vegada es troben: la de la ciutadania, sovint moguda per uns interessos de caritat i solidaritat amb altres persones menys afavorides i la dels governs que utilitzen una part de les ajudes
al desenvolupament per marcar les seves pròpies polítiques exteriors amb els
països menys desenvolupats. Si la guerra del Vietnam va suposar un canvi
en aspectes de presència social, els anys vuitanta van suposar la fi d’uns moviments que s’havien anat gestant a l’entorn de la guerra freda. Començava
una altra època.
Diversos esdeveniments van marcar els anys vuitanta, encara que els més
significatius i els que van tenir més repercussió es van produir cap a finals de
la dècada. Els canvis que es van produir a la URSS, adaptant una manera de
fer diferent dins del règim soviètic, amb la «glasnost» i la «perestroika» van
iniciar noves tendències. A Polònia el sindicat Solidarnosk va començar a
posar contra les cordes un règim que des de la fi de Segona guerra Mundial
havia seguit els dictats de Moscú. Altres països de l’òrbita socialista, el segon
món que havia estat descrit per Sauvy, van iniciar també els primers intents
de transformació. I al final, l’any 1989 es va enderrocar el mur de Berlín i es
va començar a fer passes de gegant per a la reunificació alemanya. Dos anys
més tard, el 1991, es va procedir a l’extinció del règim soviètic. A Europa tot
havia canviat en poc temps.
Si la primavera de Praga, l’any 1968, va suposar un cop a l’ortodòxia
d’una part de les esquerres, la fi el règim soviètic i els processos de transformació de les esquerres de l’Europa occidental, amb l’invent de «l’eurocomunisme» entre altres, van deixar un camí obert que van aprofitar molt les
tendències neoliberals. Margaret Tatcher a la Gran Bretanya i Ronald Reagan
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als Estats Units van ser la punta de llança d’unes polítiques que van assimilar capitalisme amb democràcia, que van impulsar encara més les polítiques
neocolonialistes, i que es van trobar, de sobte, sense una resistència real que
les enfrontés.
La culminació de tot aquest procés suposa la fi de la política de blocs tal
com s’havia conegut des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Però al mateix
temps deixa sense vies d’expressió una part important de la societat. I aquesta
societat, que es reorganitzarà a partir de moviments alternatius entre els quals
la lluita contra la pobresa i contra els estralls de les polítiques neoliberals,
aconsegueix fer-se un espai significatiu. A tot això cal sumar-hi la primera
Guerra del Golf, amb la invasió de Kuwait per part de les tropes iraquianes en
el que no deixa de ser un altre dels efectes de la descolonització i de la lluita
pel control dels recursos naturals. L’impacte d’aquesta guerra va ser significatiu ja que es pot considerar la primera guerra televisada en directe.
Pocs anys més tard, una de les tantes guerres oblidades a l’Àfrica subsahariana omple les informacions. L’enfrontament entre hutus i tutsis de l’any
1994 torna a posar en evidència els efectes d’una descolonització feta segons
els interessos de les metròpolis. La consciència sobre aquests fets ja s’havia
anat modelant a la societat occidental amb les lluites per a la fi de l’apartheid
a Sudàfrica mentre que els problemes polítics que de manera crònica i cíclica
afectaven a llatinoamèrica permetien trobar noves maneres de resposta d’una
societat que es resistia a caure en el desencant, d’una societat que veia com,
de mica en mica i sense fer massa soroll, s’anava desmuntant l’estat del benestar que tant havia costat muntar. Les polítiques europeistes, de tipologia
clarament neoliberal, també hi ajudaven.
Als anys noranta s’instal·la el que s’ha anomenat un «nou ordre mundial» que suposarà l’inici de la posada en pràctica d’unes polítiques neoliberals
que no tenen una oposició tan organitzada com abans de la fi de les esquerres
tradicionals. La desaparició del bloc soviètic comporta la necessitat de trobar
un altre «enemic» que, en aquest cas es focalitza en l’extremisme islàmic. El
Tercer Món, i de manera especial Àfrica, queden al marge de les dinàmiques
que, ara amb una idea global, divideixen el món en dos grans blocs: el dels
països rics i el dels països pobres. I la rasa que els separa no deixa de créixer.
Fins i tot des de la ONU s’intenta posar remei a l’increment de les diferències
i reconduir la situació que un 0,7% no havia solucionat, proposant els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
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En tot aquest procés cal destacar un fenomen que si bé no es pot considerar nou sí que agafa una força que era desconeguda fins llavors. Segurament, la
facilitat per l’arribada d’informació des d’altres societats i altres canvis que s’havien anat produint des de finals dels setanta fan créixer entre la població una
consciència global. Idees com la de «l’aldea global» de Marshall McLuhan i un
augment de la consciència ecològica on es té en compte el fet que les fronteres
són artificials i que no serveixen per parar els desastres que es produeixen en un
lloc concret, com per exemple Txernòbil i els efectes del seu desastre nuclear, es
sumen als efectes d’altres esdeveniments polítics que porten la internacionalització de la realitat quotidiana. Chiapas als noranta, o la lluita dels sandinistes
nicaragüencs de finals del setanta i principis del vuitanta posen en evidència
que certs esdeveniments locals tenen una repercussió internacional. També serveixen per fer palesa la divisió o l’allunyament progressiu entre una població,
cada vegada més conscient i informada, de les estratègies dels seus dirigents. I
si aquest procés es deixa veure durant els anys setanta i vuitanta, serà als anys
noranta del segle XX que esclatarà amb més força. En aquesta dècada el neoliberalisme arrela amb més força que mai a la societat europea, especialment amb
l’enfonsament polític de la URSS i dels seus satèl·lits i amb la política que guia
els processos d’unificació europea. Hi ha una nova resposta social, en formes
de moviments que trencant amb mols aspectes del passat reclamen una major
justícia social. Ramon Morell fa referència a aquest període tot dient que:
Jo penso que els anys 90 són dolents per la igualtat internacional [...] Als anys
90 s’incrementa el diferencial entre països enriquits i empobrits. Les rondes del
comerç de l’Acord del GATT sobre aranzels comercials, precursores de la OMC,
no beneficien als països exportadors de matèries primeres i productes alimentaris, excepte als països de la OPEP. Aquest diferencial apareix principalment
perquè les exportacions no augmenten als països empobrits i en segon lloc per
què entren en una espiral d’endeutament a causa de les obligacions imposades
pel FMI, BM...

El mateix economista afegeix que:
Els anys 90 van ser uns anys excessius en el benefici econòmic internacional
a favor dels països més avançats i en contra dels emergents. Ara hi ha Xina i
l’Índia que fan de contrapunt, però als 90 encara no havien crescut tant.
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Però aquesta política comença a haver de suportar crítiques d’una societat que al mateix temps s’havia quedat sense el referent que havia dominat
i controlat la major part dels moviments que feien front al món capitalista
que ara dominava l’escena internacional. Ramon Morell ho explica i contextualitza:
Als anys 90 tant el Banc Mundial com el Fons Monetari Internacional, comencen a ser criticats per la seva actuació als països emergents, els països subdesenvolupats, sobretot a Amèrica Llatina. Aquests últims inicien un endeutament
important, mentre es consoliden els tigres asiàtics. Entretant els organismes
internacionals exigeixen el mateix compliment dels criteris i disciplina als uns i
als altres. I els països asiàtics creixen a partir de pràctiques no penalitzades com
el dumping social, treball infantil encobert [...] A nivell internacional tindríem
un mapa amb ressorgiment de l’economia dels EUA, inici del fracàs dels organismes internacionals, increment del diferencial d’Amèrica Llatina en relació
als països enriquits i fort creixement dels tigres asiàtics.

En aquest procés es comencen a veure altres alternatives que semblava
que la nova situació del capitalisme hegemònic i globalitzador no havia de
deixar créixer. Les crisis econòmiques cícliques del capitalisme i la política
neoliberal imposada sobre les normes d’un mercat dominat pels interessos de
grans multinacionals acaben creant nous corrents de protesta i fan emergir
nous espais de confrontació. El Moviment Zapatista als anys noranta apareix
com una llum d’esperança per a una esquerra molt poc motivada i sense que
s’hagi recuperat de la fi del bloc soviètic. Les reaccions que emergeixen no
deixen d’estar relacionades amb una tradició encara que emprenen una nova
manera de fer. També Ramon Morell ho exposava de manera clara quan afirmava que:
Penso que el sorgiment de moviments i polítics com Hugo Chavez, Evo Morales, Correa a l’Equador, són producte una mica del fracàs de les polítiques del
FMI, BM als anys 60. (…) Que el que Lula i el Partit dels Treballadors arribés
on va arribar, el ressò del Fòrum Social... jo penso que ha estat possible perquè
als anys 90 es va esprémer massa la taronja.

Tots els processos econòmics, socials i culturals troben un ressò creixent
entre sectors més amplis de la població. Es creen esperances que, de vegades,
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només s’exposen amb la boca petita però que van alimentant noves maneres
de pensar i de veure la realitat. A tot això cal sumar-hi el món de les notícies
que mostren una Europa i uns països rics que, en ocasions, no s’impliquen
en problemes que es podrien resoldre amb més facilitat que una guerra. La
primera guerra d’Irak, amb participació internacional per defensar Kuwait
mostra un camí que no es repeteix en la crisi dels grans llacs ni, sobretot al
principi, amb la crisi dels Balcans. I es comença a estendre la idea que hi
ha interessos que fan que la política exterior de les principals potències, i la
d’Espanya també, es mou a partir d’un doble raser: el països que tenen petroli
o alguna cosa que interessa a la comunitat internacional —locució que de
vegades equival a dir només «països rics»—, i el dels països pobres que tenen
poc o res a oferir a la riquesa d’altres nacions com no sigui un endeutament,
moltes vegades per la compra d’armes.
La idea de la injustícia va prenent força en una societat que comença a
veure l’aparició de moviments altruistes i postmaterialistes. Si bé ja hi havia
una idea de la humanitat com un conjunt, tot i que amb diferències, plantejaments com els ecologistes havien ajudat a estendre la idea que la diferència
entre uns i altres era la de disponibilitat de recursos per a obtenir una vida
més digna. Com ja s’ha dit abans, l’augment del benestar als països del Nord
permet mirar millor als països del sud des d’una òptica social més desinteressada. I en un context d’una societat que millora el seu benestar, sorgeixen
nous moviments amb noves accions que troben un ressò en sectors cada vegada més amplis de la població. De tota manera, i aplicant una lògica que
sorgeix de l’observació quotidiana, Ramon Morell segueix defensant la idea
que fa falta més sensibilització i compromís:
El que podria fer la societat civil davant les desigualtats mundials per aconseguir un ordre mundial, és ser sensible, que no ho és.

I afegeix que:
Jo penso que és molt important que els països igualin les rendes, aleshores
potser sí que serem més solidaris i cooperants. Si el diferencial de renda és
molt gran el grup social inferior sempre vol igualar el que té per sobre, i això
no s’acaba mai.
[...] En els països amb grans desigualtats de rendes i amb una classe mitjana amb la vida solucionada és més difícil que la societat agafi un compromís
amb els problemes internacionals candents i que s’han de solucionar».
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En aquest sentit, els moviments que sorgeixen, tot i començar a ser significatius, no deixen de mobilitzar una petita part de la població. Però són
necessaris ja que el dia que les societats del Nord tinguin consciència del que
passa al Sud, de les raons per les quals hi ha aquesta realitat, i actuïn de manera decidida, aquests moviments ja no seran necessaris.
De tota manera, en el procés de conscienciació hi ha hagut, també, dos
elements més que d’una manera o altra han conviscut malgrat semblin contradictoris. Les noves tecnologies que han servit per poder tenir un accés
major i immediat a la informació —es pot tornar a recordar que la primera
guerra d’Irak va ser la primera «guerra televisada»— amb un paper creixent
d’elements com internet, però també amb la telefonia mòbil —hi ha qui atribueix l’èxit electoral d’Obama a la utilització adequada d’aquest instrument
i, també qui atribueix a aquest mitjà una derrota electoral a Espanya amb el
ja cèlebre «pásalo»—, han permès accedir a noves maneres d’expressar-se a
una nova generació que aporta experiències i maneres de veure el món que
s’escapen de les línies dominants imposades des del poder. Al mateix temps hi
ha hagut un augment del control social, no només en la intervenció d’aquests
nous mitjans, sinó també amb la invasió de càmeres que controlen els espais
públics i amb una acurada política de control propagandístic. Els nous «enemics» són globals, especialment des de l’onze de setembre de 2001, i malgrat
que es concentren en determinats països, actuen com el virus d’una grip que
viatja, i colpeja, per tot el món. I d’aquesta manera es troba legitimitat per
intervenir en els països en procés de desenvolupament tornant a utilitzar el
doble raser a què es feia referència més amunt.
En conjunt, es pot afirmar que hi ha hagut canvis molt significatius en
un marc global que ha desbancat l’ordre polític, social i, principalment, cultural, sorgit de la Segona Guerra Mundial. I aquests canvis s’han anat concretant, lligats amb el passat i el futur, de manera específica durant la dècada dels
noranta quan, tant pel que fa al poder com pel que fa als moviments socials
s’obren noves possibilitats que enceten una nova era, per a bé o per a mal.
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2. Un marc local per a un moviment

Els elements que actuen en una escala global tenen intensitats diferents a
escala local i, al mateix temps, en aquesta escala se n’afegeixen de nous que
a nivell global no serien significatius. D’aquesta manera, la relació entre allò
que és local i allò que té una dimensió global queda establerta per una influència mútua d’intensitats diferents. I, de vegades, un fet que pot semblar
casual en una escala determinada és capaç de generar tot un seguit de reaccions no previstes en altres escales més locals. Però per a que això sigui possible,
a l’escala local a la ciutat o poble- hi ha d’haver una base que sigui receptiva,
que treballi actituds i fomenti sensibilitats. L’escala local ha de tenir un terreny preparat, ni que sigui mínimament, per a desenvolupar noves propostes
que arribin des de fora. I això és el que va passar a la Lleida de l’any 1994.
Un element a definir és què s’entén per local. Una ciutat, Lleida per
exemple, és un marc local si s’observa en relació a un territori com Catalunya
o Espanya. Però Espanya o Catalunya no deixen de ser un marc local si es
situen en relació a tot el món. Les dinàmiques que es generen varien segons
tot un conjunt de característiques entre les quals es poden comptar la superfície del territori, la població i la seva composició, etc. Però sobretot varien
en elements que són menys fàcils de quantificar, com la incidència i la repercussió que té un acte fet en un lloc o en un altre, la dinàmica social i cultural
d’una població, etc. De totes maneres, cal tenir present que un acte que pot
ser local en la seva concepció pot tenir repercussions globals —un cas podria
ser el Moviment Zapatista, per exemple— i dinàmiques que es generen en
espais molt reduïts poden desenvolupar tot un seguit de conseqüències a altres escales. I en els moviments socials aquest procés s’ha anat incrementant
amb el pas de les dècades gràcies, principalment, a la difusió que permeten
les noves tecnologies.
Per facilitar l’anàlisi del marc local del Moviment del 0,7 i més a Lleida
es divideix el capítol en dues parts. La primera fa referència a un marc més
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general tot i que proper: Catalunya i Espanya. El que succeeix en aquest
marc, que no deixa de ser local en relació a la globalitat del món, influeix
decididament en moltes de les dinàmiques que es poden generar en espais i
conjunts socials que la integren. La segona part fa referència a Lleida ciutat
i als elements que suposen una base per a que el Moviment es desenvolupi
en un moment concret. Organitzar el capítol d’aquesta manera permet una
major facilitat expositiva i hauria de facilitar establir relacions constants entre
les diferents escales en l’anàlisi.

El marc d’un país
El marc general és la d’una Espanya que venia encara d’un procés social
complex de la lluita contra el franquisme. La societat civil s’organitzava en
associacions que, o bé s’enfrontaven políticament amb moltes dificultats al
poder establert, o bé aprofitaven els petits espais socials que aquest mateix
poder, amb molta censura i control, deixava per respirar. En el segon cas es
tractava de fer una feina «no política» que, d’una o altra manera, anava obrint
camins per a l’expressió i la difusió d’idees clarament oposades al poder. El
resultat va ser que, quan va arribar la mort del dictador, hi havia una xarxa
d’associacions que omplien molts espais socials i culturals que van ser la base
d’una societat força activa. Aquesta xarxa indefinida, més o menys afectada
pels partits politics d’oposició al règim, permet el naixement de nous moviments socials de caire intern, per exemple els antimilitaristes i antiOTAN, o
de caire solidari amb altres realitats i moviments exteriors, com els que es van
desenvolupar amb el sandinisme o amb el poble saharaui. A finals dels 70 es
creen molts moviments de solidaritat amb Amèrica Llatina i concretament al
79 amb la guerra a Nicaragüa, a Catalunya es va crear un moviment molt fort
de solidaritat política amb aquest país amb el que era un procés de construcció política d’una societat alternativa. Aquests moviments estaven connectats
amb les mobilitzacions antiOTAN, antimilitaristes. Juan Martínez ho exposa
de la següent manera:
[...] A nivel de Cataluña la solidaridad con Nicaragua era como una esperanza
para toda la gente que veníamos de un proceso de pérdida y deconstrucción
(de les esquerres).
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Tal com es desprèn de les paraules de Juan Martínez, encara no havia
acabat la transició a la democràcia que ja s’havia entrat en un procés de
desencís contra el qual aquest tipus d’organitzacions i mobilitzacions ajudaven a fer-hi front. La transició des del franquisme havia creat unes expectatives que no semblaven acomplir-se i que en certa manera anaven desmotivant
aquella part de la societat que tenia esperances d’uns canvis més profunds.
El paper d’Espanya havia de canviar de cara als seus veïns més propers i als
aliats internacionals. El nou règim de transició cap a la democràcia havia de
prendre posicions en mig d’una política de blocs que encara era activa. Les
pressions internacionals i la voluntat dels polítics locals coincidien en molts
aspectes i, d’aquesta manera es va entrar a l’OTAN i al que llavors era la CEE.
Després de governs hereus del franquisme que havien tutoritzat la transició i
que havien suportat un intent de cop d’estat, les esquerres arriben al poder de
la mà del PSOE, l’any 1982. Aquest partit havia anat situant-se com a referent
d’una esquerra molt moderada ja que la resta de formacions sembla que no
havien sabut enfrontar amb èxit la nova situació. Juan Martínez ho exposa de
la següent manera:
Del 75 al 80 se produce un reposicionamiento de la izquierda en el que se
vivieron escisiones tras escisiones. Pero con un movimiento social detrás muy
potente, con centros autogestionados muy fuertes en cada barrio (fent referència a Terrassa), movimientos vecinales, juveniles, infantiles es la época de
la aparición de los esplais, movimientos juveniles, etc., ligados a movimientos
políticos e ideas de cambio.

Però amb l’arribada de l’esquerra al poder les coses canvien cap a direccions
no esperades. L’esquerra ja ocupava el poder municipal a moltes ciutats, especialment les que tenien una forta base d’economia industrial. El mateix Joan
Martínez segueix dient que:
Esta dinámica se fue muriendo, quemando muy rápidamente por la toma del
poder de la izquierda en los ayuntamientos. Eso en vez de reforzar el Movimiento lo debilitó, hubo una política activa de debilitar el Movimiento y un descabezamiento y apropiación de líderes... igual que se absorbió el Movimiento
vecinal, que se le quitó el carácter reivindicativo y se convirtió en un elemento
de gestión para arreglar fachadas y farolas…
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El resultat del referèndum sobre l’entrada d’Espanya a l’OTAN havia
deixat un cert mal gust de boca a amplis sectors progressistes i va generar,
segurament, un els moments més baixos de les mobilitzacions populars. Sempre des d’un punt de vista parcial, es pot considerar que la societat «activa»
es replega en ella mateixa mentre es mantenen i comencen a guanyar força
moviments alternatius, alguns d’ells de caire altruista que ja venien d’un passat més llunyà. ONG de diferents finalitats, voluntariat, i altres elements de
participació ciutadana al marge del poder establert es converteixen en una via
per donar sortida a les inquietuds que es generen de manera constant en tota
societat. El que avui es coneix com a «societat civil» estava organitzada però
poc coordinada. L’esquerra organitzada i tradicional anava desdibuixant-se
en un panorama cada vegada més confús mentre perdia protagonisme davant
l’aparició de noves formes de mobilització. Just en el moment de mínima
presència d’una esquerra que havia tutoritzat molts dels moviments reivindicatius de les dècades passades comencen a aparèixer moviments alternatius
que d’alguna manera trenquen amb aquest passat. Juan Martínez ho exposa
de la següent manera:
El año 1989 cayó el muro de Berlín, en el 90 se perdió las elecciones en
Nicaragua, la izquierda y la palabra comunismo comenzaba a ser criminalizada y desde entonces ya se iba camino de Breton Woods. Pero en Cataluña el
Movimiento enseguida se empezó a reconfigurar. De hecho el año 1992, con
las olimpiadas a Barcelona ya se empezó a «celebrar» el 5º centenario de la colonización de América Latina y empezaban a salir los movimientos alternativos
contra el FMI, y las políticas liberales.

De fet, tota una sèrie d’esdeveniments marquen l’entrada dels anys noranta. A més de les olimpíades de Barcelona, el 5è Centenari i l’Exposició
Universal de Sevilla hi ha altres elements que motiven una nova arrancada
dels moviments socials. Hi ha un canvi internacional que afecta, també,
l’economia espanyola. Ramon Morell creu que:
La situació a Europa és clau l’any 92, per l’aprovació del Tractat de Maàstrich,
inici de la Unió Monetària. Amb aquest s’estableixen les condicions econòmiques que els països de la Unió hauran de complir i es decideix el nom de la
Unió Europea. Aquestes condicions van beneficiar l’estat espanyol en el sentit
de disciplinar la seva economia. [...] Aquesta disciplina va ser bona, però el
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va descuidar una mica la modernització de l’economia. Per exemple tot
el problema de deslocalització del segle XXI, ha generat situacions greus perquè
el sector industrial no s’ha modernitzat a la dècada dels 90.
PSOE

Si bé l’economia trobava un marc per regular-se dins d’un model que
tendeix al neoliberalisme, la quotidianitat també mostrava que els esdeveniments programats ajudaven a una situació econòmica que semblava bona.
Morell ho fa palès quan afirma que:
Barcelona i Catalunya als inicis del 90 viuen a expenses dels Jocs Olímpics.

De tota manera, en acabar els jocs va arribar la crisi. S’havia acabat la
inversió pública i el que quedava era una situació d’adaptació als principis
que marcava la Unió Europea. Malgrat que les bosses de pobresa anaven
augmentant i la marginalitat tornava a ser pa de cada dia una gran part de
la població s’havia instal·lat en un procés còmode, veient que la seva vida es
modernitzava. Morell ho explica dient que:
No sé si és un èxit o no el sistema capitalista, que té uns límits, que és insostenible en el seu creixement. Però, ara per ara, és el que hi ha als països més
civilitzats i en part ja als emergents! Genera una classe mitjana, que no té problemes per viure, que té coberta la seguretat social, que té un mes de vacances
[...] es genera una gran massa de societat civil a la qual no generis mal de caps,
que ja li està bé tot tal i com està, que no vol cap canvi i que la sensibilitat
aquesta no la té. No li parlis ni de solidaritat ni de cooperació.

La visió no deixa de ser certa ja que els moviments socials són molt minoritaris, en general, i només en moments concrets aconsegueixen mobilitzar
una part significativa de la població. Aquest fet, però, no està renyit amb que
la dècada dels noranta hagi estat una de les més actives pel que fa a les mobilitzacions i al sorgiment d’organitzacions alternatives enmig d’una societat
que venia d’un procés d’acomodament i desmobilització com s’ha exposat
abans. Juan Martínez fa referència a la riquesa d’aquestes mobilitzacions
quan exposa que:
La década de los 90 ha sido una de las más fructíferas por lo que hace a movilizaciones. En el 92, los 50 años basta y el 5º centenario, al 94 las acampadas
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y los zapatistas, en el 96 empiezan los encuentros contra el neoliberalismo a
Chiapas y se empieza a formar el movimiento internacional contra el neoliberalismo.

En la revifalla dels moviments socials dels anys noranta hi influeix tant
el desencís que ha provocat una esquerra al poder en l’àmbit de l’estat, com
l’aplicació de polítiques neoliberals que amenacen un estat del benestar
qüestionat sobretot a partir de l’enfonsament del mur de Berlín. Però també
hi ha elements de l’escena internacional que motiven l’augment de l’activitat
de grups que ja eren actius i que ajuden a l’aparició de nous grups. Dani Gómez ho exposa de la següent manera:
Hi ha coses internacionals que ajuden (en el ressorgiment dels moviments als
90) però aquí a Catalunya hi ha una base molt sòlida, tot ha anat molt unit, ha
estat sempre molt antimilitarista i la mateixa gent [...] estic pensant en Justícia
i Pau, en l’objecció de consciència, la insubmissió [...] encapçalen les signatures
del 0,7% a l’any 83 no? I es va creant un caldo de cultiu, que a més a més és
molt local i que fa en un moment determinat, perquè salti una xispa, s’encén
tot, no? Hi ha gasolina i fa que tingui un ressò molt ampli. Hi ha refluxos i pot
haver gent a casa amb la mateixa consciència i ganes de lluita però hi ha coses
que fa que s’internacionalitzi.

I Juan Martínez afegeix altres elements que des d’un àmbit internacional
afegeixen arguments a la conscienciació:
El 0,7 es un hecho coyuntural... A ver, a principios de los noventa lo que sí que
hay es una focalización de los problemas a escala global. Los problemas ya no
son sectoriales, ni de países. Todo el Movimiento sí focaliza que los problemas
son estructurales, se visualizan las instituciones internacionales como generadoras de políticas a nivel internacional... Veníamos de los ochenta, que es
cuando la crisis de la deuda, de los planes de ajuste, y del FMI, BM, OMC como
responsables de todo lo que estaba pasando.

En aquest marc s’inicien les mobilitzacions per reclamar el 0,7% a l’estat
espanyol. Ja a finals dels setanta s’inicien accions de sensibilització, potser molt
reduïdes i en àmbits que no arriben al conjunt de la societat. Però es va obrint
un camí, que ha estat llarg i ple de petits fets puntuals que, de mica en mica,
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va generant més difusió i conscienciació entre la ciutadania. Moltes vegades ha
estat la mateixa casualitat la que ha fet que un moviment dispers, sense unes
directrius clares i amb més voluntat que estratègia faci passes de gegant en moments puntuals. Juan Martínez ho exposa de la següent manera:
El 0,7% es una reivindicación que siempre estaba presente desde los sesenta que la
propuso la ONU hasta el setenta y dos que lo firmó. Y ha sido una reivindicación
constante del movimiento internacional el que se cumpla con ése compromiso
internacional. Lo que pasa es que a nivel nuestro, la campaña de Justícia i Pau por
el 0,7%, es la que plantea una cierta reflexión social sobre eso y, a parte, un hecho
coyuntural que es la concentración a Madrid delante del Ministerio de Economía.1 Fue una manifestación puntual para pedir el 0,7%, pero al final aquello
deriva en una declaración de una huelga de hambre de Pablo Osés y dos o tres
más, pero sin tener nada preparado, ellos lo plantean, hay gente que se suma i van
a buscar tiendas de campaña.
[…] No fue una campaña premeditada, nadie la organizó. Fue una expresión
autoorganizada a nivel popular que proliferó por todo el estado. La acampada en
Diagonal también irradia por todo el territorio catalán…y todo el mundo empieza a reproducir acampadas».

En el context general d’una Espanya que sembla haver consolidat la democràcia, Catalunya té un comportament lleugerament diferent. Aquí governa el mateix partit, sense que hi hagi hagut alternança des del 1978 i ha de
conviure amb la presència de governs d’esquerra a diputacions i ajuntaments,
especialment als més significatius per la seva grandària. La mobilització social
ja era molt rica i diversa durant el franquisme, i durant els processos que afecten els primers anys de la democràcia aquests moviments aguanten bastant bé
els períodes de crisi. Martínez ho té en consideració quan afirma que:
Cataluña es un territorio especial, dentro del estado y en Europa porque tiene
un movimiento social especial […]. El pluralismo, la apertura y la potencia de
los movimientos sociales en Catalunya se produce por los hechos históricos y
la lucha de diferentes generaciones.

1. Juan Martínez es refereix a la concentració a Madrid pel 0’7 davant del Ministerio de Economia
el 17 de setembre de 1994.
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I en la seva anàlisi segueix exposant que:
La diferencia esencial en Cataluña es la masa crítica en el buen sentido de la
palabra. El tejido asociativo es suficiente potente como para que no se diluya,
para que continuamente vaya cambiando de forma, se vaya adaptando a la
realidad pero haya un dinamismo que le permita sobrevivir y estar presente.
En cambio, en otros sitios del Estado el Movimiento es tan débil que acaba
diluyéndose.

Precisament per la riquesa del teixit associatiu i la tradició dels moviments socials a Catalunya a la que es refereix Martínez, la sensibilització al
voltant de temes com la solidaritat amb el Tercer Món ja tenia una base profunda. Des dels anys vuitanta, i de fet ja en anys anteriors, es treballava en
aquest sentit. Arcadi Oliveres ho fa explícit quan exposa que:
El 0,7% és el que va regir durant els anys vuitanta. També es va reivindicar durant els noranta perquè aleshores ja s’havia creat la Federació Catalana d’ONG.
L’any 87, aproximadament, es crea el Fons Català de Cooperació, organisme
molt significatiu perquè suposa l’assumpció de responsabilitats de cooperació
per part dels municipis. L’any 1985, per primera vegada la Generalitat atorga
diners a la cooperació.

En l’origen de la reivindicació del 0,7% ja hi ha la societat civil organitzada. I és un tema que es venia treballant des de finals dels anys setanta. Ja
hi havia gent conscienciada que treballava aportant un petit gra de sorra per
expandir la sensibilització. Carles Sanmartí, col·laborador del Moviment del
0,7 i més a Lleida i mossèn de la parròquia de Sant Andreu al centre històric
de la mateixa ciutat recorda que:
Jo, quan estava a l’institut, al Joan Oró, ja Justícia i Pau, a l’any 1978-79, ja
va fer una campanya de recollida de signatures per demanar el 0,7 %. Potser
això moltes persones no ho saben. I en aquell moment ens vam organitzar amb
altres persones d’allà per recollir signatures. Es a dir, que aquesta campanya a
nivell estatal la va organitzar Justícia i Pau.

I a principis dels anys vuitanta es fa una altra passa endavant. Tal com
exposa Arcadi Oliveres fent referència a la seva pròpia participació:
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El Moviment del 0,7 comença als anys 80 arrel d’una iniciativa de Justícia i Pau
l’any 1981. Quan el president i el secretari Joan Gomis i Joan Manel Romaní
respectivament, van buscar un economista, l’Arcadi Oliveres, per fer els càlculs
del que suposaria aplicar el 0,7% a l’estat espanyol, tal i com ho feien en aquells
moments altres països. Al juliol de 1982 es va publicar i entregar l’estudi a parlamentaris i diputats, el 15 d’octubre de 1982 es tenia la primera reunió a Madrid
per parlar del 0,7% entre Justícia i Pau i representants de tots els partits polítics,
que acabarien essent diputats del parlament que es formaria 13 dies després, el
primer del PSOE. (...) D’aquesta reunió en va sortir signat un document, guardat
«como oro en paño» a la seu de Justícia i Pau, dient que en un termini raonable,
però breu, es comprometien a assolir el 0,7%. A l’octubre del 2007, Justícia i Pau
va enviar una nota dient que havien passat 25 anys del compromís i creien que el
termini raonable, però breu, havia transcorregut suficientment.

Aquesta primera acció va significar l’inici d’un treball que a hores d’ara encara
no s’ha acabat, com s’explicita en la transcripció. Aquests inicis posen en evidència
que el moviment social pel 0,7% i, de fet, la sensibilització popular en l’àmbit de
Catalunya en temes referents a la solidaritat amb els pobles menys afavorits per la
història eren una qüestió minoritària. El mateix Arcadi Oliveres afegeix que:
L’aparició del Moviment 0,7 fou una qüestió d’expansió continuada. Primer
Justícia i Pau va començar en solitari. Altres ONG, de les poques que hi havia,
s’hi van adherir. Jo recordo l’any següent, al 1983, vam celebrar el congrés NordSud, nosaltres, les 6 ONG que hi havia aleshores a Catalunya. Ara n’hi ha 300.

El fet que avui, en aquests vint-i-sis anys, el nombre d’ONG s’hagi multiplicat de manera exponencial pot assenyalar que aquells inicis van tenir èxit si més
no en el que significa en la sensibilització, la participació i la implicació de la
ciutadania en els processos de solidaritat. Malgrat no s’ha aconseguit la finalitat
del que es demanava, s’ha avançat i s’ha anat consolidant una via d’expressió
popular que ha trobat en el 0,7 un simbolisme per al qual comprometre’s i
lluitar. De fet, hi ha un camí llarg en aquest recorregut, i mentre s’ha anat caminant han anat canviant molt les coses. El que va néixer com una reivindicació
d’una organització, Justícia i Pau, s’estén com una petita taca d’oli per la societat, fins que arriba als polítics. El mateix economista afegeix que:
Fins a l’any 1985 el govern d’en Jordi Pujol havia considerat la cooperació com
una competència d’àmbit estatal i no autonòmic. I per pressió d’un que influïa
bastant a en Jordi Pujol, que es diu Miquel Roca i Junyent, el govern d’en Pu51
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jol accepta destinar una primera partida a la cooperació pel desenvolupament.
Des d’aquesta primera partida fins als 60 empleats que hi ha actualment a
l’Agència Catalana de Cooperació, imagina el temps que s’ha recorregut.

A partir dels inicis de la dècada dels vuitanta es comença a sembrar una
llavor que, d’una manera o una altra, va arrelant en una societat que ja tenia una
capacitat demostrada per organitzar-se i mobilitzar-se. Durant els vuitanta el Moviment queda molt restringit a un grup de persones conscienciades, organitzades
en ONG, però és l’acció d’aquestes persones la que posa una base per a que, quan
es produeixen un conjunt de fets que coincideixen amb altres elements socials
exposats més amunt, pugui arrancar de manera ferma un canvi en les estratègies
produït durant la dècada dels noranta. Tot el procés, però, no està exempt d’una
certa confusió. Arcadi Oliveres ho torna a fer palès quan afirma que:
A Catalunya el 0,7 s’estén com a moviment social per una banda per l’expansió
de les ONG, algunes cavalcaven entre el concepte d’ONG i de moviment, però
sobretot per la campanya del deute.

Però la diferència en les accions i les formes entre les dues dècades també
queden ben marcades. Per aquesta raó, Arcadi Oliveres exposava que:
Jo diria que el canvi fonamental entre els vuitanta i els noranta, es que als vuitanta
era una cosa que havia quedat tancada a les ONG formalment establertes i als noranta agafa caire de moviment social, amb molta gent, amb activitats, campanyes...
amb gent dedicada en ple. Aquesta és la simbologia dels anys noranta, sí.

A Catalunya, doncs, la reivindicació del 0,7 ja tenia presència organitzada des d’abans que el Moviment estatal dels noranta irrompés en la societat.
El camí recorregut havia fet unes passes importants, implicant elements com
la participació de l’administració en totes les seves formes de descentralització
i fent-se sentir segurament en uns nivells restringits, sense l’abast social que es
va viure després. Arcadi Oliveres segueix afirmant que:
Primer el 0,7 demana la responsabilitat estatal, al 85 demanem la responsabilitat
autonòmica i finalment en el 87-88 passem a demanar la responsabilitat municipal. Amb el benentès que hi ha un confusió conceptual que des d’aleshores s’ha
mantingut sempre, que és que quan demanem el 0,7 a nivell estatal és sobre el
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i a nivell autonòmic i local és sobre el pressupost, què és un concepte diferent, que representa el 2 o 3% del pressupost estatal. Per tant, estem demanant
quantitats diferents però, en fi, ha pres carta de naturalesa i des d’aleshores s’ha
canalitzat cap a una idea una mica diferent la voluntat del 0,7.
PIB

El Moviment del 0,7 i més dels anys noranta va trobar a Catalunya un camí
recorregut per moviments anteriors. L’experiència històrica, però, va ser aprofitada només de manera parcial pel Moviment dels anys noranta. Diverses raons
permeten entendre aquest fet. La primera és que el Moviment dels anys noranta
arranca d’una manera més espontània del que es podia preveure. I aquest Moviment agafa ràpidament formes noves que trenquen amb les tradicions anteriors.
La segona és que a aquest Moviment s’hi sumen persones que eren inexpertes en
aquests temes, que desconeixien el passat i el camí recorregut i que, mentre van
aprenent la complexitat del que demanen, aporten aires nous a unes reivindicacions que, malgrat ja eren compromisos ferms de l’administració, no s’acomplien. El que es pot considerar la nova força del Moviment serveix per expandir
la sensibilització social, implicar més gent i, durant molt de temps, fiscalitzar que
s’acomplissin els acords. Aportava, en conjunt, un aire més reivindicatiu. I un
exemple es pot trobar en la tipologia de les accions que es van dur a terme, com
en la vaga de fam realitzada per set persones a Madrid l’any 19932 per a reclamar
que es donés el 0,7% a que s’havia compromès l’estat espanyol amb la ONU, o
la realització d’activitats de sensibilització, tancades, o la penjada al campanar de
la Seu Vella de Lleida. El Moviment simbolitza un punt d’arrencada per canviar
moltes coses d’una societat que sempre es pot millorar.

Lleida, un entorn on tothom es coneix
Lleida és una ciutat mitjana, capital de província i, segurament, massa allunyada dels principals centres de la península. La ciutat rep les influències de
la seva pròpia evolució com a nucli urbà que vertebra un territori i al mateix

2. La vaga de fam la van protagonitzar set persones: J.L Herrero, P. Osés, A.Zugasti, E. Carrera, C.
Alvear, J. Repullés, J.Lopez el 15 d’octubre de 1993. Sobre els orígens del moviment es pot consultar Chaime Marcuello (1996) que analitza el moviment que acabava de néixer.
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temps no s’escapa dels processos que es generen a la resta de Catalunya i a la
resta de l’estat espanyol. La ciutat, com qualsevol altra, genera unes actituds
i unes respostes a mida de les possibilitats que ha anat treballant una part de
la seva societat amb el pas del temps.
Lleida i el territori que administra sovint havien quedat al marge dels
grans processos industrials que afectaren Barcelona i Tarragona, i tampoc
aconseguia atreure un turisme suficient que motivés el seu desenvolupament
econòmic i impulsés una major diversificació social. Això es traduïa en poca
inversió i en el manteniment del territori com un espai dels que abans es
consideraven «de províncies». De fet, i tal com recorda l’economista Ramon
Morell:
A Lleida, als anys 90, es trist dir-ho però gràcies a que teníem de ministre al
senyor Josep Borrell a Lleida i província vam tenir inversió pública; neix l’eix
pirinenc, la canalització del riu, pont de Pardinyes... va bé tenir un ministre
de casa.

En aquest context, Lleida és un reflex en petit del que passa a Catalunya
i a la resta de l’estat espanyol. Però tot i ser una ciutat tranquil·la en un
territori tranquil, durant els anys del franquisme ha anat bastint una xarxa
social d’organitzacions culturals, juvenils, esportives, socials i polítiques que
consoliden una base que permet el naixement i desenvolupament de noves
inquietuds. Fer una llista de les entitats que hi ha hagut a la Lleida franquista
i del postfranquisme s’escapa a l’interès i l’objectiu d’aquestes pàgines. De
tota manera, cadascuna de les entitats ha aportat alguna cosa a la construcció
social d’una ciutat que ha maldat per no quedar fora de les influències que arribaven de fora. La posada en funcionament de delegacions de les principals
universitats públiques catalanes també va aportar un element d’innovació:
el retorn i l’arribada de gent jove, professors i alumnes, de fora ciutat que
aportava experiències noves i ajudaven a trencar la crosta de provincialisme
que li pogués quedar.
En un ambient de ciutat petita, de mida humana, on «tothom» es coneix,
es comença a expandir, entre petits grups d’una societat lleidatana en transformació lenta, les idees de solidaritat que arriben de fora. Aquestes idees troben una petita base formada per estudiants, joves treballadors, excursionistes,
gent de la petita empresa i una varietat tan gran com es vulgui d’ascendències
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que es comença a impregnar de conceptes que fins llavors quedaven fora de
l’imaginari col·lectiu. La ciutat, bastant aturada en els temes de la solidaritat
amb el Tercer Món, ofereix un element d’interès: per poc que facis coses o
participis la gent et coneix. La mida humana de la ciutat facilita les relacions
interpersonals i, de vegades, la integració en moviments que poden emergir. I
d’aquesta manera es pot afirmar que si només hi havia accions puntuals i no
hi havia un procés de coordinació o de treball conjunt, és que la consciència
del que suposava la pobresa estructural del Tercer Món encara no era suficient. S’actuava a nivell personal sense un objectiu col·lectiu.
D’accions n’hi havia poques i arribaven a poca gent. Però malgrat tot es
començava a funcionar. Anteriorment ja s’ha fet referència al que exposava en
Carles Sanmartí sobre la recollida de firmes pel 0,7% entre els anys 1978 i 1979,
impulsada per Justícia i Pau des de Barcelona. Eulogio Vallina també recorda una
acció de l’any 1986 fent palès que no hi havia cap moviment organitzat:
Movimiento no, acciones y campañas si. El año 1986. Yo, de hecho, tengo un
póster de Catalunya Solidaria, una campaña que se hizo en el 86 que la presidía
el Sr. Pujol, como Presidente y parte del clero, representado.... Estaba representada toda la alta jerarquía política... lo que se hiciera... me parece que era un
hospital infantil o un grupo de viviendas. Yo iba con Elvira Masip, que escribe
en La Mañana. Durante la campaña se hicieron conferencias y en la clausura
asistió Gomis, que era... diríamos el fundador de las ONG en Catalunya.

De tota manera, tal i com segueix recordant l’Eulogio Vallina, no hi
havia una consciència sobre el tema:
La campaña fue un fracaso, no había conciencia [...] estaba impulsada por
quienes lo presidían todo y que figuraban como comité de honor: Pujol [...]
ya buscaré la publicidad por que la tengo que tener. El acto tuvo lugar en el
Ateneu Popular. Unos tenían que demostrar que Cataluña era solidaria, yo
dije el contrario y que el que se podía demostrar era que no lo éramos, como
problema no teníamos conciencia de ello. Después nos juntamos para ir a cenar juntos [...] ésta fue la primera cantidad que la Generalitat aportó de lo que
después serian las subvenciones periódicas, y fue de 100 millones de pesetas.
Otra fuente de financiación durante esta campaña fue la venta de pósters a
partir de 5.000 pesetas del artista Tàpies.
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Era una campanya orquestrada a tot Catalunya, pel que sembla dirigida i
promocionada des del mateix poder que, com s’ha comentat més amunt, feia
poc que havia començat a prendre consciència del problema del desenvolupament. I a Lleida encara no es comptava amb la base necessària tot i que
com explica Vallina:
Mans Unides, desde 1969, ACC era entonces la fuerza motriz del desarrollo
en Lleida.

L’església, que cal recordar que durant bona part del franquisme va ser
un element a tenir en compte per actuacions que donaven cobertura a moviments contra el poder dictatorial, també tenia un paper en la difusió de les
idees de la desigualtat i dels drets humans. La representant entrevistada del
Comitè Oscar Romero ho recordava:
Des de les nostres entitats, les de l’església, sempre s’ha tingut consciència de
drets humans.

I, de fet, Justícia i Pau, organització que, tal com s’ha vist abans, va iniciar
les primeres campanyes a Catalunya amb el tema del 0,7% té les seves arrels
en els moviments propers a l’església. I altres entitats van néixer a l’entorn de
l’església i d’una o altra manera van poder fer de base pel desenvolupament
de tot un conjunt d’ONG, en el qual es podria considerar una modernització
i una ampliació dels horitzons de l’acció de les missions que ja feia segles que
anava desenvolupant. L’església ja treballava en els temes de la solidaritat i de
la pau. Paquita Deltell recorda que:
La primera campanya que vam fer a Lleida va ser recollir 25.000 pessetes per
lluitar contra la fam. Va ser la primera donació per lluitar per la pau al Tercer
Món, al 1960, per part de Mans Unides que la van formar les dones d’Acció
Catòlica.

Però també es feien altres iniciatives encaminades a implicar els poders
públics. Vallina explica que:
Yo había tenido muchas relaciones políticas y fuí y hablé con Pané y le propuse
que hiciéramos esta campaña. Esto debía ser en el 93, previo a la acampada.
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Nos pusimos a recoger firmas. Yo tengo un poco de archivo y todavía las tengo
guardadas. Se volcaron en recogerlas los de la HOAC. Mandamos un escrito al
ayuntamiento firmado por Luís Santamaría que era de la HOAC i un servidor.
Mandamos otra a la Diputación y pedíamos ser atendidos para proponer que
se debatiera en el pleno el 0,7%. No nos contestaron».

Tot i això, l’administració havia de tenir en compte la cooperació com
una de les seves funcions. S’ha comentat abans, en paraules de l’Arcadi Oliveres, la creació del Fons Català de Cooperació l’any 1986 i Lleida tenia un
agermanament amb Lérida-Tolima, una ciutat de Colòmbia destrossada pels
efectes del volcà Nevado del Ruíz. La Marta Feixa exposa que:
El Fons Català de Cooperació és al 1986, i l’acord de ple, que devia ser l’últim
del 1994 o el primer del 1995, quan les acampades a Ferran. Al 1992 o 93
devíem fer l’acord de l’agermanament i al 95 la primera convocatòria. (…)
Abans del 1995, en matèria de cooperació a l’Ajuntament hi havia el fet de ser
membres fundadors del Fons Català de Cooperació. Malgrat era més un acte
simbòlic que un òrgan de gestió, perquè en aquell moment tampoc hi havia
res. El que es feia en cooperació internacional, i ho dirigia alcaldia, era l’agermanament amb Lérida-Tolima.

Que es fessin actes puntuals no implica que hi hagués una consciència
assentada entre la població i el fet que tota la cooperació a nivell institucional fos un agermanament ho ratifica. És evident que des de l’església i
des d’altres grups es treballava per entendre i ajudar el Tercer Món, però
no hi havia una estructura. A la Universitat es feien cursets de difusió de
la mà de Món 3, una ONG universitària que a Lleida tenia una presència
escassa, el MUEC actuava en el seu àmbit i hi havia gent que participava
en ONG sense que allò suposés una entesa entre els grups que participaven
d’una consciència comuna. En Josep Mª Armengol, d’Ajuda en Acció, ho
exposava clarament quan afirma que:
D’ajuda directa al Tercer Món, no recordo cap moviment.

En un panorama de poca acció i escassa organització comencen a arribar
les ONG a Lleida. És una acció que es desenvolupa des de Barcelona sense que
hi hagi una iniciativa pròpia des de la ciutat. Armengol recorda que:
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A Ajuda en Acció des del 1992-1993, ens vam començar a constituir a partir
d’una conferència als socis del que feia Ajuda en Acció, que va venir a fer
l’encarregat de voluntariat a Barcelona. Ens vam trobar a l’edifici del Casino.
Érem socis a nivell individual però no hi havia un grup de voluntaris a Lleida.
Després vam fer exposicions a la UdL i la primera conferència amb traductora de signes. Això també va ser innovador, bé [...] una mica de difusió de les
entitats.

Pel mateix, un antic integrant d’Intermón també recorda que la seva presència a la ciutat és a partir de mitjans dels anys noranta, pel que pot semblar
els primers resultats dels moviments del 94:
Intermón es va constituir a l’octubre del 1995 a Lleida, es a dir: abans del Moviment 0,7 i més no hi havia res. Des de Barcelona s’havia adoptat l’estratègia,
des del 1992, d’impulsar els comitès locals i aquí es va constituir a partir d’un
moviment de voluntaris que es va unir amb les acampades, amb el Moviment
del 0,7 i més. [...] Les entitats d’església funcionaven abans del Moviment ja.
Però Intermón arriba a Lleida a misses dites, com aquell qui diu, perquè els
comitès ja s’havien creat a tot arreu abans.

La presència de les ONG, tant pel que fa a Lleida com a Catalunya, era
més bé escassa. En pàgines anteriors ja s’ha fet referència al que exposava
Arcadi Oliveres sobre el congrés Nord- Sud de l’any 1983 a Barcelona i el
nombre de les ONG participants. Aquest tipus d’organitzacions van experimentar un creixement durant la segona meitat dels anys vuitanta, cal suposar
que animades per la creació del Fons Català de Cooperació, i una part de la
seva estratègia va ser la de expandir-se pel territori. Pot tenir relació en l’estratègia el fet que es repartissin diners des de Lleida. I en el fet de l’especialització de les ONG en passar a dependre bàsicament de l’administració.
Pel que fa a la cooperació de l’Ajuntament, representada per l’agermanament amb Lérida-Tolima, es pot considerar que, més que a una consciència
de la corporació en temes de solidaritat, obeïa a una casualitat i a l’impuls
d’algunes persones. La notícia del desastre, que havia donat la volta al món,
no va ser el desencadenant per intentar cobrir les necessitats d’una comunitat.
Caldria preguntar-se què hagués passat si no hi hagués una ciutat anomenada
Lérida. La Carme Tobella, directora de serveis de l’Ajuntament, ho recordava
de la manera següent:
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Això va començar abans del 1995. [...] Un dia va arribar un carta explicant el
que havia passat a Tolima —la destrucció de la ciutat a causa de l’explosió del
volcà Nevado— aprofitant la coincidència de que a Colòmbia també hi ha
una ciutat anomenada Lérida. [...] Un funcionari municipal va anar allà, per
intentar posar en marxa l’agermanament. Però el problema era que els acords
presos entre municipalitats duraven molt poc i de nou s’havien de reiniciar
les negociacions. Amb l’afegit que la província estava propera a la zona de la
guerrilla i dels paramilitars hi havia molta inestabilitat tant en la política com
en el fet d’establir relacions per a fer els projectes. [...] Es va decidir fer un casal,
i després nosaltres vam anar-hi per planificar les activitats que s’hi podrien fer.
Però ha costat molt establir una línia contínua amb aquesta ciutat bàsicament
per problemes polítics i d’estabilitat.

Carme Tobella especifica que:
Al principi no era un projecte, el projecte era l’edifici per recollir gent desplaçada i per crear ciutat, cohesió social. Amb la funcionalitat de coses per
formació però gestionat pel propi municipi. [...] Es va fer una col·laboració
amb agrònoms de la UdL, per millorar els seus cultius, es va signar un conveni
amb intercanvi d’estudis. Però no va acabar de funcionar. També vam intentar
mantenir un tècnic colombià a la casa de la cultura per sobrepassar la inestabilitat política però un va morir i a l’altra la van assassinar, l’altra va marxar [...]
En aquesta direcció també hi va haver un conveni amb Lérida, l’Ajuntament i
Unió de Pagesos per dur a terme contractació en origen. Se’ls hi feia formació
per impulsar projectes al retornar. [...] També es va acollir a una parella de
refugiats de Lérida-Tolima,... se’ls hi va donar pis, feina.

Val la pena destacar, però, que el projecte anava destinat al desenvolupament dels recursos per part de la pròpia comunitat, però com recorda la
Marta Feixa:
Jo no recordo que abans d’això es fes res més. Aleshores l’agermanament es
portava des d’alcaldia com la resta, el de Ferrara... però va ser desprès quan es
va dir que això no era un agermanament normal, perquè no hi havia intercanvi
per les dues bandes, no era possible. [...]
Quan es crea el departament ja s’agafa la gestió de la partida del 0,7% i
una altra destinada a l’agermanament. [...] Com a document hi ha d’haver una
memòria d’aquells anys, en la qual hi ha fotos de l’agermanament.
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L’agermanament amb Lérida Tolima, iniciat per raons humanitàries no
sembla suficient com per a justificar una política d’ajuda al Tercer Món. Era
un projecte que es va anar desenvolupant amb bona voluntat, però sense que
les persones que el duien a terme tinguessin experiència ni formació en cooperació. I el que no es podia era fer creure que tota la política municipal en
temes de cooperació quedava coberta amb aquest projecte. Cal recordar que
la Marta Feixa exposa clarament que no és fins que el projecte comença a tirar
endavant que no s’adonen que no es tracta, no es pot tractar, d’un agermanament com els altres que manté la ciutat. Al darrere hi ha alguna altra cosa
que calia començar a conèixer.
En conjunt, tot i que a Lleida hi havia algunes organitzacions i persones
que, a títol individual, treballaven per difondre la realitat dels pobles menys
afavorits, no es pot afirmar que hi hagués una consciència col·lectiva arrelada
sobre aquesta problemàtica. De fet, la ciutat no deixava de ser un petit reflex
del que passava a la resta de Catalunya i de l’estat. El marc social previ al desenvolupament del Moviment del 0,7 i més no permetia fer presagis sobre el
seu naixement. Si bé és cert que des de l’església s’anava difonent un missatge
sobre els drets humans i la pobresa del que ja en aquells moments s’havia començat a anomenar els pobles del Sud, les seves accions quedaven més aviat
restringides a un cert sector de la població que ho podia percebre com una
continuïtat del que havia estat el Domund o les campanyes d’evangelització.
Pel que sembla, en general no hi havia una anàlisi que permetés difondre de
manera raonada les causes de la pobresa i els efectes que tenia. I molt menys
es relacionava la política exterior de les nacions riques amb el manteniment
d’aquesta pobresa estructural. Aquestes anàlisis, si es realitzaven, s’acostumaven a fer en el cercle acadèmic de l’estructura universitària i, per tant, la
seva difusió també quedava acotada a sectors molt concrets de la societat.
Així, doncs, hi havia un cert caldo de cultiu. Hi havia persones organitzades i altres sense organitzar amb consciència al voltant dels temes de la
solidaritat. Hi havia gent que venia d’organitzacions socials i culturals que
mostraven sensibilitat. Però faltava alguna cosa per a que tot aquell reguitzell
de bones voluntats comencés a funcionar per un camí difícil amb pas ferm.
Caldria una xispa, que es va encendre des de fora.
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3. Una acampada per moure el món

De vegades, l’emergència dels moviments socials pot resultar previsible en un
entorn on coincideixen causes diferents: una societat conscienciada i un treball organitzat per part de grups socials, unes condicions polítiques determinades, un malestar ocasionat per esdeveniments puntuals que es repeteixen, o
no, al llarg d’un període, etcètera. D’altres vegades, un moviment social surt
quasi com per casualitat, sense que hi hagi elements previs que puguin fer
preveure el què passarà. En el cas de Lleida, l’emergència del Moviment 0,7
i més obeeix a una barreja de factors socials, polítics, culturals i econòmics
que es produeixen fora de la ciutat però que troben en l’ambient de Lleida un
marc idoni, es podria dir que casual, per explotar.
Pel que s’ha exposat en les pàgines anteriors –unes condicions externes
aptes per la difusió d’un missatge i per l’arrencada d’un moviment i unes condicions pròpies de poca o escassa receptibilitat a aquest missatge– res permetia pensar que a Lleida sorgís un Moviment del 0,7 i més amb força suficient
com per alterar la vida d’una ciutat mitjana més aviat tranquil·la. Però, de
vegades, les condicions més imprevisibles es troben amb un grup de persones capaces d’il·lusionar-se amb un missatge, amb una mobilització. I d’un
moment d’esclat efervescent en queda una llavor que es va transformant, de
mica en mica, i acaba convertint una mobilització en un moviment. El que
va passar a Lleida tenia tots els números per acabar en un no res. Una mobilització puntual, afegida a altres mobilitzacions que es produïen a Catalunya i
a l’estat espanyol, podia haver acabat en una tornada a casa: cadascú a la seva
vida, i aquí pau i allà glòria. Però va passar tot el contrari: un grup va prendre
una responsabilitat, va adquirir un compromís amb una causa i d’una mobilització es va passar a un moviment.
El capítol exposa l’acció de la qual neixen el Moviment del 0,7 i més de
Lleida i la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris. I es presenta
a partir de les dades dels arxius personals o col·lectius que es conserven i a
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partir del que ha explicat una part dels seus protagonistes. Aquí s’inicia l’exposició del que van ser sis anys que van servir per moure consciències, canviar
el paper de les administracions i altres entitats locals i que, en definitiva, van
canviar la vida de molts dels seus protagonistes. S’inicia amb una acampada,
una acció «quieta», que va servir per moure el món de l’ajuda al desenvolupament. I, a més, també va moure el món de l’administració, d’institucions
i d’entitats; va moure el món de ciutats que, com Lleida, van participar i van
fer sentir la seva veu; i va moure el món de totes aquelles persones que s’hi
van implicar.
Es van plantar unes tendes a la Castellana de Madrid i, espontàniament, més
i més persones s’hi van anar sumant, fins arribar a centenars de tendes en pocs
dies. Sense que ningú s’ho esperés, s’inicià una espiral de mobilització des del
Cantàbric a les Canàries, des de les Illes Balears a Extremadura. Van començar a
aparèixer acampades a ciutats grans i petites fins arribar a sumar dos centenars de
municipis en peu de pau. Havia nascut la Plataforma 0,7, un origen àcrata.1

Com bé exposa el text, l’acampada iniciada a Madrid el setembre de
l’any 1994 va tenir la virtut d’actuar com una espoleta que va encendre un
foc que poc es podia preveure. Juan Martínez explica que:
No fue una campaña premeditada, nadie la organizó. Fue una expresión autoorganizada a nivel popular que proliferó por todo el estado. La acampada en
Diagonal también irradia por todo el territorio catalán […] y todo el mundo
empieza a reproducir acampadas.

Malgrat que a Madrid ja hi havia grups organitzats que treballaven per la
reclamació que s’acomplissin els acords de donar el 0,7% del PIB per ajudar
al desenvolupament dels països més pobres, i malgrat que ja s’havien fet accions, com les de l’any 1993 —amb manifestació i tancada inclosa, tal i com
s’ha dit abans—, res feia preveure que una acampada poc organitzada tingués
una major repercussió i uns efectes diferents al d’altres accions anteriors.

1. La Consulta Social del Deute Extern a Catalunya. Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern
(2001), p. 61.
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De fet, es pot considerar la confluència de diferents elements que, d’una
o altra manera, però no a nivell local, van ajudar a encendre un procés de
conscienciació accelerat. Es pot considerar que el paper dels mitjans de comunicació va ser un element clau. La informació sobre el conflicte de Ruanda entre hutus i tutsis i la cobertura de la informació de les primeres accions
van animar a passar a l’acció a persones que fins llavors no s’havien plantejat
massa quin paper podien tenir en un problema que s’escapava a la seva immediatesa local. Alba Tosquella ho recorda dient que:
El que sí que és cert és que el fet que comencessin a sortir (als mitjans de comunicació) les diferents accions de resposta que hi havia a diferents llocs, això potser sí
que va provocar l’efecte dominó, no? En el cas del 0,7, devia ser al 94, el principi
de tot [...] i, de fet, quan es va fer l’acampada a Ferran ja havia començat la de
Madrid a la Castellana (...) A través dels mitjans, veus el que fan als altres llocs i
crec que és això el que fa que la gent també s’animi a sortir, no?

També en David Amado atorga un paper rellevant als mitjans de
comunicació com element que permet la difusió de les accions de resposta
ciutadana a una realitat que, des de sempre, s’havia vist llunyana.
El Movimiento 0,7 fue fruto de una ola mediática. Primero se montaron las
movilizaciones, porque los medios de comunicación las apoyaron mucho. Esto
ocasionó la aparición de muchas comisiones por todo el estado.

El Moviment per reclamar el 0,7% i més és una resposta inesperada des
de qualsevol sector de la societat. Fins aquell moment, tot i que el missatge
referent a la pobresa del Tercer Món s’anava difonent en cercles socials cada
vegada més amplis, la realitat d’aquests països quedava fora de les fronteres
més properes, quedava fora d’una quotidianitat immersa en altres problemes més propers. Els mitjans de comunicació i la política que semblen seguir
després de la primera guerra de l’Irak, —«retransmesa en directe» com es deia
en aquell temps— apropen, a l’hora de dinar i de sopar, una realitat colpidora que encara que queda fora de l’abast de qualsevol veí, no deixa ningú
indiferent. Primer, et porten les bombes d’Irak a taula i poc temps després,
t’hi serveixen una guerra oblidada en un lloc que la majoria no sabria situar
al mapa. Aquesta dinàmica seguirà amb els desastres «naturals» provocats
per l’huracà Mitch i continua fins avui amb qualsevol element que es pugui
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considerar notícia. De tota manera, cal diferenciar entre els diferents tipus de
mitjans de comunicació. El resultat, com diu l’Alba Tosquella, és que:
Els conflictes internacionals, el del grans llacs, després l’huracà Mitch, que
també va tenir molta resposta solidària, no tenen massa rellevància en els mitjans de comunicació locals ja que, a diferència dels mitjans més grans, l’apartat
d’internacional és relatiu i, en tot cas, la notícia es produeix a partir de les ONG
locals que hi col·laboren.

Aquesta visió dels mitjans de comunicació porta a una crítica sobre el
que poden fer i el que fan. Quan ofereixen la imatge que més que informar
el que interessa és lluitar per una audiència, les crítiques sorgeixen d’arreu i,
sovint, la immediatesa de la notícia afecta la possibilitat de reflexionar sobre
un tema i de preparar respostes ciutadanes que vagin més enllà d’aquesta
immediatesa quotidiana. En paraules de l’Alba Tosquella:
Els mitjans de comunicació van fer el seu paper [...] Avui en dia, el volum
d’informació és tan excessiu que les coses apareixen i desapareixen [...] i les
reaccions ciutadanes que provoquen es produeixen en funció també de la
importància que li hagi donat un mitjà de comunicació [...]. És tan trist com
que la col·laboració ciutadana en un tema de solidaritat amb alguna cosa que
hagi passat en un altre lloc... mmm... a vegades té més a veure amb si aquella
notícia ha sortit un diumenge i se li ha donat més espai en un diari, o... és tan
trist com això. Els mitjans tenen la seva importància en el sentit que la gent
reacciona en funció del que veu. Per exemple, si el dia de la notícia del tsunami
hi ha també eleccions, la primera quedarà en un segon pla i la resposta ja no
serà la mateixa.

I més endavant afegeix:
El fet que hi hagi tanta informació tampoc afavoreix en la qualitat de la mateixa, sinó que sovint s’acaba passant per sobre de tot. I la prioritat, la marca
qui hagi fet l’escaleta aquell dia a TV3. La precarietat dels sous dels periodistes
provoca que bàsicament hi hagi gent jove, recent sortida de la universitat, que
davant la necessitat d’omplir x pàgines en un dia acaben tirant de teletip sense
aprofundir en la notícia ni donar visions alternatives.
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Però, malgrat la crítica efectuada, sembla que la cobertura mediàtica de
la guerra de la regió africana dels llacs va servir per difondre una realitat que
va generar una resposta en forma de mobilització social. I són els mateixos
mitjans de comunicació els que fan una cobertura d’aquesta mobilització i
provoquen que la reacció es difongui arreu de l’estat. Dani Gómez ho expressa de la següent manera:
S’assabenten de les acampades pels mitjans de comunicació i la informació s’incrementa quan es participa a l’acampada de Diagonal i aquestes s’estenen per
diferents municipis de la província i vam dir: Ostres! Si nosaltres ja fa 5 anys que
ho demanem des de Sant Cugat, fem-la aquí també! I ràpidament ens enxarxem
[...] Això es coneix poc, però a més de la de Diagonal en van haver moltes i fruit
d’això hi ha tants municipis d’avui en dia que també donen el 0,7%.

En David Amado també referma el paper dels mitjans de comunicació
en els inicis del procés:
De forma espontánea y por las noticias de la prensa, como tanta otra gente, se
produce mi primer contacto con el Movimiento.

L’Alba Tosquella també atorga aquest paper als mitjans de comunicació, però aporta un altre element: el del cercle d’amistats que, en una ciutat
petita on tothom es coneix no deixa de ser important. Aquesta periodista
afirma que:
Jo m’incorporo al Moviment arran de l’acampada... ho senties, ho veies pels
mitjans de comunicació i tot i que no participava en cap moviment en concret,
però normalment amb la gent que et mous... ja és d’un cert perfil.

En Josep Mª Perera i en Sergi Talamonte, en fer un recordatori de la manera en què va funcionar la mobilització a Lleida, també atorguen un paper
important als mitjans de comunicació:
Al 1993-94 hi ha la crisi de Ruanda. Fam, desplaçats... caldo de cultiu de la
pobresa africana. A finals d’octubre van fer un programa de l’Informe Semanal
sobre el tema, i aviat la vaga de fam a Madrid. El Sergi veu l’Informe Semanal
i parla amb els seus companys de l’equip de campaments i entre tots proposen
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fer una reunió amb les ONG, a partir del boca orella amb el Vallina, el Sàez,
gent d’escoltes, els «espigueros» que el van trucar, gent de Creu Roja, Mans
Unides [...] vam quedar sorpresos de tanta gent que hi havia allà però es que
ja hi havia un caldo de cultiu. [...] Es va parlar de què podíem fer i finalment
es va decidir fer una acampada. La resta es va anar afegint. Era un acte espontani i de discussió per tot, semblava que no hi havia d’haver continuïtat. Però
suposo que ens vam ajuntar uns quants amb una personalitat molt concreta
i mira. [...] L’organització era difícil, gent amb dinàmica pròpia com Mans
Unides, molts espontanis [...] però l’acampada va durar fins al final. Després hi
va haver més problemes per organitzar-se. A l’acampada s’aconsegueix que les
ONG tinguin autoritat davant d’organismes que es creen com el Consell Mixt
de Cooperació, el Moviment pressiona però després ens retirem.

El paper dels mitjans de comunicació va ser important en el conjunt de
l’estat i pel que fa a les dinàmiques iniciades en cada localitat. Els primers
resultats de la difusió de les notícies és la proliferació d’acampades i la d’informar d’uns fets que ajuden a despertar consciències adormides. La difusió
de les notícies permet que molta gent que no tenia una referència organitzativa busqués la manera de posar-se en contacte amb altra gent amb inquietuds
similars. I que altra gent s’atansés a aquella gent que havia plantat una tenda
de campanya. Eulogio Vallina ho exposa dient que:
Y un buen día nos enteramos que en Madrid se habían tirado a la calle, las
huelgas de hambre [...] las acampadas [...] y convoqué una reunión con Barrachina. Entonces me enteré que los jóvenes escaladores y los jóvenes de Juan
Bardagí (de l’equip de campaments) estaban reunidos en el Ateneo e iban a
tratar también todo esto del 0,7. Y le dije a Barrachina que fuera y después me
contara que se decía allí. Total, que decidimos juntarnos los diez que éramos
nosotros y ellos diez. El plan era montar un autocar para Madrid y solidarizarnos con aquello.
A mí me gusta hacer las cosas en Lleida, lo que podemos. Darnos a conocer y presionar aquí. Y dijimos: ¿por qué no intentamos hacer algo en
Lleida? Y preguntamos cuántas tiendas de campaña teníamos y cómo estos
eran de los que siempre iban con las tiendas por allí [...], pues tres o cuatro.
Y yo me fui a comprar una tienda de campaña. Y al día siguiente nos tienen
a los cuatro o cinco delante del Gobierno Civil [...]. La gente se quedaba mirando, vinieron los urbanos y no pasó nada. Lo que no nos esperábamos es
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que viniera un grupo tan importante de la universidad y llegamos a tener 94
tiendas de campaña. Y allí ya montamos nosotros una haima de comedor, era
el cuartel general y la gente venía, se iba poniendo.

Si el paper de la premsa va ser important, no s’ha de deixar de valorar el
paper de les persones més o menys organitzades en els diferents elements de
la xarxa social urbana. Organitzacions de la tipologia de les ONG, com Mans
Unides, altres com el moviment escolta, organitzacions més estructurades però
amb un paper social de referència, com Creu Roja, PROSEC i la massa social
dels alumnes de la Universitat i un llarg etcètera d’altres organitzacions amb
major o menor presència social mostren com la base de petites estructures pot
sumar en els inicis d’una mobilització. I, al mateix temps, cal deixar ben clar
que la iniciativa personal és un valor afegit. Ramon Morell explica que:
Jo me’n recordo del Talamonte, me’n recordo! Crec que va ser una qüestió
personal. Vam tenir la sort de tenir quatre persones aquí a Lleida que van veure
que això s’havia de fer i que per aquí s’havia de tirar. Jo més aviat penso, i tant
de bo m’equivoqués, que va ser una cosa excepcional.

El mateix Sergi Talamonte i en Josep Mª Perera expliquen que:
A l’acampada hi anàvem com a persones individuals. És difícil dir com surten
aquests actes espontanis, igual que la cassolada de la guerra. En aquell moment
hi havia la mare d’en Josep Mª (UAC), el Piju, l’Eulogio Vallina (ACC) i l’equip
de campaments....

I l’Eulogio Vallina detalla una característica diferenciadora de l’acampada de Lleida, que pot ajudar a entendre les diferències entre una ciutat gran i
una de mitjana o de petita:
Yo te digo el detalle: en Barcelona que habían hecho la acampada... cada uno
llevaba su chiringuito del partido... Y esto fue una característica de aquí, éramos un movimiento asambleario y cada uno dejaba aparcado su nombre. Con
este tema tuvimos un poco de problema con los Maulets, pero al final no fue
nada.
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Sergi Talamonte i Josep Mª Perera recorden que l’acampada a Lleida era
un acte espontani, on es discutia per tot i on no semblava haver-hi comunitat. L’organització era difícil amb la participació de gent amb dinàmiques
pròpies, com Mans Unides, molts espontanis, però també amb la participació d’un grup de gent amb una personalitat forta que d’una o altra manera
van ajudar a que allò no es morís amb l’acampada. També l’Oscar Sisteré i la
Cristina Saiz recorden que a l’acampada:
S’hi va anar afegint gent com en una reacció de ràbia per la situació del context internacional. Es va fer una acció molt llaminera, molt festiva, única a Lleida, on mai
s’havia fet quelcom tan «metropolità», no hi havia aquesta tradició. La plantada
de tendes va fer que s’hi afegís molta gent de tot tipus, també molts «fantasmes».
Les assemblees es muntaven espontàniament, era tot molt anàrquic, tothom era
portaveu.(...) L’objectiu era sumar gent, no entitats, i tot i que molta gent provenia
d’entitats (gent amb tradició associativa) allà hi anaven a títol individual.

La Camino Galàn exposava, en relació a la seva participació, que:
Nosaltres vam anar a acampar com a MUEC. La nostra tenda estava al costat de la dels
Maulets, què dius! Osti no... la primera vegada que podem coincidir en alguna cosa!

Com exposava la Camino Galán, l’acció de l’acampada va convertir en
veïns a persones i grups que tenien poc o res en comú. El motiu de l’acampada va atreure molta gent que hi veia una possibilitat de donar sortida a tot
un conjunt de queixes per una situació social en la qual els joves no havien
tingut el seu espai. Cal recordar el que es comentava en el primer capítol sobre una situació que es vivia a cavall de les restes del que havia estat la lluita
antifranquista i un sentiment de desencís d’un govern del PSOE que no havia
omplert les esperances que molts hi havien posat. El conjunt de situacions
que van coincidir en l’acampada es deixa sentir, també, en la falta d’experiència que portava a situacions com la que refereix l’Eulogio Vallina:
De hecho, el primer día, había una cosa que los jóvenes no habían tenido en
cuenta, porque los jóvenes en ese sentido se dejan llevar por el entusiasmo...
¿por la noche, dónde haremos las necesidades?... ¡no, ya nos arreglaremos dijeron! Entonces hablé con uno del PC que trabajaba en la empresa municipal
de servicios y colaboró poniéndonos dos WC químicos.
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L’acampada obté un resultat important. La Carme Tobella recorda
que:
Vam fer un acord en el qual l’Ajuntament destinaria del seu pressupost un
0,7% a cooperació internacional. Al final va ser superior a l’1%, si no ho recordo malament. Sí, va ser més del que s’havia demanat. […] Aleshores es quan
es va demanar a les ONG que s’organitzessin per crear un departament dins de
serveis socials que s’anomenaria Cooperació Internacional.

I la Marta Feixa afegeix que:
Des del moment que s’aprova el 0,7% es tecnifica i es comença a parlar amb la
gent de l’acampada, que la van aixecar a partir d’aquest acord.

A la mobilització hi va participar gent molt diferent, tant pel que fa
a l’experiència com pel que fa a la ideologia, als seus orígens o a l’edat.
L’Eulogio Vallina ho exposa en el cas de les persones que treballaven en el
marc de l’Ateneu Popular de Ponent:
Nosotros ya habíamos dialogado bastante con la gente del Ateneo, era gente
que se movía a diario, muy dinámica que no sabían bien por dónde iban, pero
sabían que la gente se moría de hambre, y fueron cogiendo información y fueron denunciando. Fue un movimiento básicamente joven porque de mayores
estábamos un tal Rodrigo Moreno...

I la Camino Galán també afegia altres persones «grans» enmig d’un
moviment jove:
Com a gent més gran també hi havia en Pare Joan dels maristes, Eduard Pons
ex-jesuita... Sí, va escriure uns articles al diari. Al casal de joves cristians, al
casal de Sant Antoni Maria Claret es fan cartells de solidaritat i justícia, etc.
També hi havia l’Alberto Baldomero...

La suma de persones que participen en la mobilització fa que des d’uns
orígens molt diversos es participi en un procés que emergeix del quasi no res.
David Amado recorda:
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Vi que se habían montado unas tiendas de campaña en Rambla Ferran.
Cuando yo me acerqué había tres o cuatro tiendas... Y dije: «¿Dónde puedo
dormir? Yo no tengo tienda» [...] Allí comencé en el 0,7 y ya está [...] Había
venido a Lleida para estudiar mi primer año de enfermería y ocho años después
terminé la carrera.

I continua explicant els seus orígens:
No había participado en nada de forma organizada. Mi madre también era
muy de izquierdas, mi padre de derechas, pero he viajado mucho y esto te abre
las ideas. Pero sí, venia de un contexto religioso, había estado vinculado en los
Hermanos de La Salle, y aquello me influenció bastante [...] y me formó en aspectos del tercer mundo, misiones, etc., aunque desde un punto de vista muy
asistencialista [...] Luego, me desvinculé del movimiento de la Iglesia.

També pot servir d’exemple l’Alba Tosquella, qui explica en relació a la
vinculació amb el Moviment:
Jo havia fet coses de diferent tipus, vas picotejant... Va haver una època que es
va crear SOS Racisme aquí a Lleida... de fet vam ser tres persones les que vam
fundar SOS Racisme aquí a Lleida. I, de fet, em sembla quan ho vam deixar...
em sembla que ja no va seguir. Va coincidir amb l’época que venien més temporers estrangers, no hi havia cap tipus de regulació... devia ser 89, 90, 91 [...]
Eren experiències molt puntuals, vam començar amb molta embranzida però
quan estàs sol... els temes de les ONG... Ara la gent sap molt més com funcionen... però en aquell moment era més difícil. I després, coses concretes de
sortir amb una mani, etc. ... el sindicat de periodistes... no sé, tens una certa
tendència a posar-te en lios. [...]. Però no vaig estar directament vinculada a
cap ONG. També vaig estar molt pròxima a altres moviments de tipus confessional, al Comitè Òscar Romero [...] no directament, però com que molts
amics en formaven part igual col·laboraves en alguna activitat concreta.

En Jordi Sendra afirma el mateix, que la iniciativa va ser personal malgrat estigués integrat en una organització no governamental:
Jo vaig arribar a l’acampada a títol individual, vaig sentir la iniciativa i m’hi
vaig sentir vinculat de prop, i vaig plantar la meva tenda sense representar cap
grup.
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Carles Sanmartí, ex rector de la parròquia de Sant Andreu i col·laborador
del Moviment, potser era una de les persones de Lleida que venia d’un procés
més llarg. En explicar la seva trajectòria, repassa, també, la dels moviments
socials a la Lleida dels anys vuitanta:
Jo recordo, per haver-hi participat una mica, tot el moviment de la desmilitarització i objecció de consciència, estem parlant dels anys 80, tot el
moviment anti-OTAN... També hi havia joves que venien de l’àmbit polític,
anarquistes i cristians joves de base, més progressistes... Però tampoc va ser
un moviment de masses. Que jo recordi en reunions d’objectors ens trobàvem una vintena de persones activistes que fèiem xerrades als diferents
pobles [...] Aquests col·lectius estaven organitzats a Lleida i a nivell estatal
també, el MOC. [...] Cap als anys vuitanta, apareix Mans Unides, que surt
a partir de les dones d’Acció Catòlica, moviments especialitzats com la JOC
(Joventut Obrera Cristiana), el MUEC (Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians)... En aquells moments també hi havia molt moviment en les
comunitats populars, de base. En el si de l’església hi havia una sensibilitat
envers els temes de les injustícies al Tercer Món, tot i que no treballaven
directament com una ONG. També s’era molt sensible a la Teologia de l’Alliberament de Llatinoamèrica, les comunitats de base d’allà, els processos que
es van establir a Nicaragua.

I en aquest repàs als moviments socials relacionats amb l’església també
deixa clara la diversitat existent i la particularitat de la parròquia on exercia
el seu ministeri:
No eren totes les parròquies les que tenien aquest dinamisme, però sí que hi
havia un grupet de gent que es coordinava sobretot amb la resta de Catalunya
i una miqueteta amb l’estat [...]. Tots coneixem la peculiaritat del barri antic
i aleshores la realitat de la parròquia de Sant Andreu, era minsa, molt senzilla
però escoltant a la realitat, molt oberta a la realitat del barri. Perquè estava
composta per persones del barri i de fora del barri que venien a participar un
voluntariat que es diu AIC (Voluntariat vicencià de Sant Vicenç de Paul) que
treballen pels marginats. Aquest moviment ja hi era quan jo hi vaig arribar.

La diversitat en els orígens i les motivacions de les persones que van participar en el Moviment és quasi tan gran com el seu nombre, tant a Lleida com
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a la resta del territori. Dani Gómez i Juan Martínez també expliquen d’on
vénen quan es troben en el Moviment. El primer exposa que:
Jo d’alguna manera neixo amb les reivindicacions del 0,7, jo vinc del teixit local,
molt local, de Sant Cugat. Després agafo una dimensió més comarcal, etc. Jo
participo en una de les ONG de sensibilització perquè mai vam voler fer cooperació..., ja la començàvem a criticar a finals dels vuitanta i principis dels noranta
[...] però molt lligat a les reivindicacions de que Sant Cugat com a municipi donés el 0,7%. Tot i que havíem fet alguna campanya puntual de coneixement del
món, les causes de les desigualtats, més enllà de la xerrada que només explica el
projecte al Sud [...] i ràpidament ens trobem a les acampades de la Castellana, la
Diagonal, aleshores allà es comença a descentralitzar moltíssim i ja agafes el fil.

Per la seva banda, Juan Martínez explica que la seva implicació ve de
lluny:
Yo viví la clandestinidad antes de morir Franco. […] A partir del 78, ya creamos los movimientos de solidaridad con América Latina, empezamos a recoger
fondos para la guerrilla nicaragüense [...] Yo toda la década del ochenta estuve
trabajando muy activamente en ese movimiento de solidaridad política.

La capacitat d’implicació de les entitats, la disposició individual de les
persones que hi participen i s’hi impliquen, es converteixen en el ble que
permet mantenir una flama que s’havia encès quasi per casualitat a partir de
les informacions d’uns mitjans de comunicació que no tenien la intenció de
promoure cap mobilització. Però, a més a més, cal tenir en compte que en
la suma de les acampades a nivell estatal permet que a escala local es vagin
formant grups que, a partir d’una mobilització espontània, generen l’emergència d’un moviment. David Amado ho exposa dient que:
El Moviment 0,7 i més se empieza a organizar después de las acampadas en
noviembre de 1994 y casi en el mismo momento se escindió.

I Juan Martínez afegeix que:
(a les acampades). Se construye sobre la marcha... el que reivindicamos, una
vez tenemos esa capacidad de impacto, se fue decidiendo sobre la marcha y
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surgió esa idea de las partidas de 0,7%, fiscalización del control, consejos de
cooperación…

I el mateix Martínez afirma que:
Lo más importante, el gran reto era convertir eso en un movimiento social
estable. Cómo continúa eso, entonces la Plataforma 0,7 se constituye.

I en David Amado també explica que:
[...] luego uno se enteraba que en la ciudad de al lado había una comisión 0,7.
Primero aquello se montó, por generación espontánea casi, y luego se organizó.

Les acampades del novembre de 1994 comencen com una queixa,
en forma de mobilització, per demanar el 0,7% del PIB per ajudar al desenvolupament. La situació, però, no deixa de ser curiosa. Malgrat que hi
ha ONG implicades, qui comença a dur la veu cantant és un moviment
que neix d’aquesta mobilització, i qui acaba rebent els beneficis del que
s’aconsegueix són, principalment, les ONG. El més interessant de les acampades, però, queda definit en dos fronts que es poden complementar. Per
un costat, la mobilització de molta gent i la difusió de la sensibilització al
voltant d’un tema que, d’una o altra manera, implica tothom. El segon
front és el naixement d’un moviment social que implica molta gent de tipologia diversa, amb formació i interessos molt diferents que, sense voler,
adapten un moviment descentralitzat que començarà a funcionar en xarxa.
I les acampades són el moment en què es genera un punt d’inflexió en una
societat quieta. L’acampada per demanar la implicació de l’estat en la cessió del 0,7% del PIB als països empobrits permet enllaçar elements locals i
globals i, al mateix temps, permet generar una dinàmica de conscienciació
i de participació que s’estén a moltes persones que fins aquells moments
no estaven preocupades ni motivades per fenòmens tan llunyans a la seva
quotidianitat.
Cal no oblidar que, com s’ha vist més amunt, Arcadi Oliveres ja exposava que el Moviment pel 0,7 ja funcionava des dels anys vuitanta. El que
succeeix a partir de les acampades és l’entrada en el compromís de la lluita
pel 0,7 de gent nova, moltes vegades poc formada en temes d’organització i
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en els objectius que es perseguien. Però aquesta entrada fa que el Moviment
funcioni, es rellanci i impliqui a la societat. En definitiva, es pot parlar d’un
moviment nou, diferent en la manera de funcionar, d’organitzar-se, però
amb el mateix objectiu i amb part de la mateixa gent que ja el perseguia en
l’àmbit de Catalunya i de l’estat espanyol. Es podria parlar de la reinvenció
del Moviment convertint-lo en un moviment alternatiu i desvinculat, si més
no de manera parcial, de l’entorn de l’església. I un dels primers resultats de
la mobilització de les acampades és el naixement d’aquest nou Moviment i
del seu impacte en la societat. Carlos Gómez Gil recorda que:
A partir del 94, el 0,7 se convierte en un icono de la solidaridad española. Según las encuestas del CIS, un 84% de la población apoya el 0,7. A la gente le
suena y le da respaldo, existe una simpatía.

L’Oscar Sisteré i la Cristina Saiz creuen que l’acampada aconsegueix,
també, que les ONG tinguin autoritat davant d’organismes que es creen, com
el Consell Mixt de Cooperació, però que el Moviment que neix de l’acampada, al marge de les ONG, pressiona per l’acompliment dels pactes però es
retira a un segon pla. De fet, quan s’acaba l’acampada, el 19 de desembre de
1994, el Moviment es desfà una mica, com recorden Sergi Talamonte i en
Josep Mª Perera. David Amado afegeix que:
Al principio, éramos muchísima gente de muy diferente pelaje y que queríamos llevar algo muy democrático. Pero al final, éramos un grupo de amigos,
bueno algo más que un grupo de amigos, éramos gente, siempre los mismos,
con capacidades muy diferentes y buenos con lo que cada uno hacía. Pero después de dos años del principio, del 94, ya éramos un equipo que funcionaba
bien porque habíamos aprendido por el camino, pero dejamos de ser lo que
éramos al principio, un movimiento muy diverso.

El mateix David Amado es lamenta tot dient que:
Los principios chocan con la realidad. Queríamos ser muy abiertos pero se generaba una complicidad entre nosotros que cuando venía alguien de fuera se podía
sentir un poco excluido [...] generábamos rechazo como si fuéramos una secta.
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Però el procés també va ser útil ja que, en paraules del mateix Amado, la
construcció del Moviment va suposar un aprenentatge:
Para mí fue un aprendizaje el 0,7 de Lleida. A partir de lo que íbamos recibiendo de fuera nos íbamos definiendo. Éramos gente que queríamos poner
más acento sobre las causas de las injusticias que sobre sus efectos. Estos principios evolucionaron muy rápido, al principio. Por ejemplo [...] hacíamos un
fanzine no vinculado al 0,7, pero éramos los mismos [...] y al primer número
pusimos una foto de un niño en una hambruna africana muriéndose en el
medio del campo... jamás la volvería a poner, lo encuentro pornográfico [...]
Esto muestra la evolución de nuestra forma de pensar, al principio teníamos
una aproximación muy epidérmica de los problemas que tratábamos y con el
tiempo nos volvimos más reflexivos y más sensibles.

L’Alba Tosquella també aporta la seva reflexió sobre els moments del
naixement del Moviment, exposant que:
A un nivell més general, crec que va ser un moviment interessantíssim justament per això, va ser una cosa molt espontània, en un moment en el que això
tot just començava, en el qual molta gent que segurament no sabia com vehicular les seves inquietuds i va trobar la manera [...] i que realment va ser l’embrió de després coses molt més grosses, no? [...] No sé, la mateixa Coordinadora no deixa de ser fruit d’això. Té la seva importància i el seu ressò, sobretot
en moments molt puntuals, va ser una cosa molt mediàtica, vam saber trobar
la manera de vendre aquestes coses i fer-ho més conegut. Jo, segurament, no
hagués pogut formar mai part d’un moviment organitzat, o d’una ONG amb
una estructura, regles, reunions, jerarquia [...] Segurament ja estava bé que
fos una mica així perquè et permetia veure totes les diferències juntes i de tot
n’anaven sortint coses. Justament aquest Moviment m’agrada per aquesta part
fresca que té i de molta discussió ideològica [...] Però tenia un punt de caos que
la gent de fora devia veure com estrany.

Carles Sanmartí també exposa que era:
[...] un moviment divers, pels actors. Amb joves amb ideals nobles, avui no és
massa modern parlar de joves amb ideals. Nobles, dels que sempre han mogut
als homes i les dones a mirar endavant. A mi era una de les coses que més
m’impressionava: veure una capacitat d’entrega i de sacrifici impressionant,
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veig persones concretes, hores i hores per fer pancartes [...] reunions interminables... impressionant i molt positiva. [...] Un moviment que experimentava
l’organització assembleària, qualsevol que volgués podia venir i quedar-se en
una assemblea. Amb totes les dificultats, però és un aprenentatge, una posada
en marxa d’una manera molt interessant d’organitzar-se; assembleària i amb
comissions! Això també va ser un element molt important del 0,7, hi havia comissions per tot, qui volia podia posar-se i vinga començar a currar. Però
també un moviment que era difícil que pogués durar molts anys.

El naixement del Moviment va sorprendre tothom per l’embranzida, la
rapidesa i la potència que va agafar. Va néixer del no res, pràcticament del no
res, al voltant de les reunions que es feien durant una acampada que no havia
estat premeditada, que no tenia una organització estructurada i una direcció
clara i forta. La Marta Feixa, tècnica a l’Ajuntament de Lleida, exposa:
Va ser un moment molt potent. Venien d’una època en què no hi havien
massa reivindicacions socials, ja feia molt temps de les primeres mobilitzacions
i va despertar gent que potser estava adormida i sobretot molta gent jove. Per
això estava una mica desestructurat [...] però amb molta energia. A més a més,
era un moviment assembleari sense estatuts ni NIF i no era molt normal que
l’administració s’hi relacionés. Després es va demanar que s’organitzessin [...]
es va començar a parlar de la Coordinadora.

Una mobilització que aplega gent de tradicions i formació molt diferents que es mantenen units, en principi, per una sensibilitat comuna, però
amb estratègies i maneres de veure els problemes que podien arribar a ser totalment contraposats aporta, com a mínim en el cas de Lleida, una dinàmica
viva que pot desbordar totes les previsions. La Marta Feixa recorda que:
El Moviment anava per davant nostre en moltes coses, llei de cooperació...
Nosaltres els hi dèiem va [...] expliqueu-nos [...] i modificàvem coses que no
es podien posar tal qual i deien [...] bueno, vale [...] i se’ls intentava facilitar
material [...] No hi va haver mai cap enfrontament. A nivell municipal, ja ho
havien aconseguit, no anaven contra l’Ajuntament, més aviat miraven cap a la
Generalitat, el Govern [...] Però hi havia gent molt dedicada ¡eh!
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I la Carme Tobella reflexiona sobre el procés en relació a l’Ajuntament:
A mi el que em va sorprendre va ser que l’alcalde veiés allò i digués, mira doncs
sí, d’acord, tenen raó. I la gent, la ciutadania va respondre molt bé, malgrat
no en tinguessin massa idea de què era cooperació. Va ser curiós perquè es va
encendre el Moviment però no com a resposta a [...] que jo recordi no havia
arribat abans cap document relacionat amb el 0,7.

De tota manera, la mobilització, que donava lloc als inicis d’un moviment, discutia i aprenia de la dinàmica col·lectiva, anava fixant els conceptes
i deixava clara la seva reivindicació, orientant-la des d’un objectiu més global,
el 0,7% del PIB de l’Estat, cap a objectius més locals. Per tant, la negociació
amb un Ajuntament que tenia ocupada una de les avingudes més emblemàtiques de la ciutat era inevitable. Jordi Sendra recorda que:
Això del 0,7 i més era per a que la gent no es pensés que s’estava demanant
diners, sinó que es tractava d’una denúncia. Jo crec que ja en les assemblees de
l’acampada quedava molt clar que es denunciaven causes, situacions injustes.
No es demanava almoina.

I l’Eulogio Vallina destaca el recel que sorgia entre les persones de la
mobilització quan es creava una comissió que anava a parlar amb l’Ajuntament.
Yo era el responsable de dirigir al alcalde los planteamientos de la asamblea,
junto con Moreno, Sergi, David y Cristina del 0,7. Los jóvenes nos miraban
con un poco de recelo, porque teníamos más protagonismo, sabíamos más de
lo que iba.

Les reunions amb l’Ajuntament servien per clarificar les postures d’una
administració superada, si més no parcialment, per uns esdeveniments que
no semblava entendre i, al mateix temps, per clarificar el camí a seguir entre
els membres que participaven en la mobilització. Jordi Sendra afirma que:
Això ho tenia el Moviment claríssim des del primer dia, tot i que potser la percepció de l’Ajuntament era la de demanar diners, a l’alcalde li molestava molt
que hi hagués missatges tan durs... i va voler desactivar el Moviment d’aquesta
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manera amb cent milions. Jo recordo que la delegació que va anar a parlar amb
ell li va costar molt, l’alcalde no donava el braç a tòrcer en destinar diners per
a diferents projectes de cooperació. La pressió dels mitjans, de la ciutadania, la
durada de l’acampada... van obligar a l’alcalde a prendre una decisió. Però jo
crec, i això és una opinió, que va aprofitar el tirón per dir que els 100 milions
eren una idea que havia tingut sempre.

I l’Eulogio Vallina afegeix que:
Nosotros, en las reuniones de la acampada, ya pensábamos en lo que se creó
luego, en la creación de un órgano mixto con la administración local, organizaciones sociales, etc. [...] Tenía que ser paritario. Pero él (l’alcalde) tenía
desconfianza de las ONG.

L’ocupació de l’espai públic per part d’un grup de persones tan divers,
amb objectius clars però que anaven prenent forma a partir de reunions i
assemblees multitudinàries, deixava lloc a la creativitat del moment i a la
duresa dels missatges. Jordi Sendra ho exposava dient que:
Jo recordo els primers missatges, cartells que s’havien fet així amb plan artesanal que es penjaven al costat de les tendes a Rambla Ferran eren missatges molt
frapans, molt gores, molt crus amb imatges de nens....

I l’Eulogio Vallina afirma que:
Sí, sí, yo recuerdo un cuervo que se comía...

Les imatges crues i els missatges durs tenien el seu origen en tres elements: la diversitat de la gent que hi participava, la poca preparació inicial
de molts d’ells i l’eufòria pròpia d’una acció no premeditada que està sortint
bé, que obté una resposta molt més àmplia del que s’esperava en el seu inici.
La diversitat de les persones que participen en l’acampada i, sobretot, la rapidesa en què es munta i les dimensions que agafa sorprenen a les persones
que la inicien. La sorpresa inicial havia de deixar pas a un procés d’organització necessari per al seu funcionament. Més amunt, ja s’ha fet referència
a aspectes organitzatius, com la col·locació de sanitaris, però l’organització
havia de ser més profunda. De les assemblees en sorgia la necessitat de parlar
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amb l’Ajuntament, però també la necessitat de coordinar-se amb les altres
acampades que hi havia a la resta de Catalunya i de l’estat espanyol. Alba
Tosquella exposa que:
La seva grandesa era també el seu problema. Era un moviment molt heterogeni, de gent que s’apuntava de moltes històries diferents que hi trobaven en
0,7 una cosa en la qual hi creien, gent suelta que acabàvem per allí hi fèiem
el que podíem... realment una cosa molt participativa eh [...] realment [...]
Però després, al mateix temps, no era una cosa ni prou organitzada, sobretot al
principi, clar és lògic. Després es va anar organitzant molt més, però fou una
cosa molt espontània; al principi s’anava fent sobre la marxa completament.
I no sé [...] potser tampoc vam acabar de fer-ho atractiu per altra gent. Per
una banda, captava gent de molts estils i idees diferents [...] però al final igual
quedava com una cosa rara d’uns quants penjats. Potser no teníem una imatge
exterior prou sòlida semblàvem, brrrrrr [...] un xarampió

Una mobilització sense una direcció clara, assembleària, amb grups més
o menys organitzats, ONG, persones a títol individual, etcètera. Havia de
trobar una manera de fer front a la necessitat de diàleg amb l’Ajuntament
i amb la necessitat de coordinació amb la resta de la mobilització a nivell
estatal. Sergi Talamonte explicava que durant l’acampada ja es va anar dues
o tres vegades a Madrid a reunions maratonianes de cap de setmana. D’altra banda, en el moment que l’Ajuntament assegura que donarà diners per
als projectes de desenvolupament necessita un interlocutor vàlid. El propi
procés de l’acampada porta a la necessitat d’organitzar-se de manera interna.
Aquí hi ha els primers inicis del Moviment del 0,7 i més a Lleida i, també, els
primers moments de la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris.
En aquells moments, cap de les dues organitzacions té una forma clara, però
es comença a dibuixar el que seran en un futur molt proper. Jordi Sendra ho
recorda dient que:
No es pensava concretament en una coordinadora, però el que estava clar es
que la gestió d’aquests diners públics havia de ser una gestió en la que hi fos
en gran part representada la societat civil, aquest era el concepte. Aleshores és
evident que una part, no l’única, clar! d’aquesta societat civil, eren les ONG
amb experiència i criteris.
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Però cal no oblidar que és un moment de mobilització en el qual les
notícies es produeixen de manera instantània, es repensen les postures de cadascú, es contraposen idees i s’aclareixen conceptes. És un procés d’emergència en el qual s’està donant forma, o formes, a allò que està naixent. Camino
Galàn ho recorda dient que:
En aquell moment es va començar a parlar també... clar, en aquell moment
encara hi havia la visió assistencialista de les ONG, i es va començar a parlar de
contraparts, nosaltres no hem de crear uns projectes per ells, sinó aconseguir
els diners per a què ells ho puguin fer a partir de la capacitació.

En aquest procés de formació, estructuració i reestructuració ideològica
una de les idees que sembla que comencen a estendre’s amb més força és la
que fa referència a l’anàlisi de les causes de la pobresa i no només els seus
efectes. Eulogio Vallina diu que ja en aquell moments:
En la acampada nosotros ya teníamos muy claro que lo del 0,7% no era sólo
eso y le añadimos un «y más» y fue «0,7 y más», y así se encerraba también
todas las reformas de las causa estructurales de la pobreza.

Durant l’acampada es van perfilant els interessos de cada grup. Els processos que acompanyen aquelles setmanes generen un aprenentatge en molts
sentits, i un posicionament de les persones que no pertanyien a cap organització. L’acampada s’acaba amb un acord amb l’Ajuntament, el dia 19 de
juny i un compromís de part d’algunes persones per vetllar que s’acompleixi
aquest acord.
I, d’aquesta manera, mentre tothom torna a casa seva, es va creant l’embrió de la Coordinadora i l’embrió del Moviment del 0,7 i més. Són camins
diferents però paral·lels ja que els membres del Moviment formaran part de
la Coordinadora des dels seus inicis, tot i que les motivacions no són iguals.
Mentre les ONG participen del procés de repartiment dels diners que l’Ajuntament destina a cooperació, els membres del Moviment s’esforcen en què
hi hagi una claredat en els processos i en mantenir viva la flama del 0,7 com
a motivació. Tots ells han participat d’un procés que ha fet un pas de gegant
en el procés de descentralització de l’ajuda al desenvolupament. I aquest és
un objectiu que s’han trobat pel camí. Si l’acampada s’inicia amb la idea de
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demanar que el govern espanyol destini el 0,7% del PIB a l’ajuda pel desenvolupament, al final s’aconsegueix que les administracions locals i regionals
es comprometin a destinar el 0,7% del seu pressupost a la mateixa finalitat.
És una manera de trencar els límits que imposa el 0,7% del PIB, però a la vegada permet una participació molt més àmplia de la societat en el destini que
es donen als diners de la cooperació al desenvolupament. La crítica a la manera de funcionar dels Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD),2 gestionada
des del govern central, permet una major aportació de diners a les ONG que
provenen de fons molt diferents. I en aquest procés s’impliquen altres organismes públics i va més enllà de la pròpia administració en les seves diferents
escales d’actuació. Així, per exemple, una de les primeres conseqüències de
l’acampada a Lleida és la creació del Centre de Cooperació Internacional
(CCI) de la Universitat de Lleida.
Mentre es van paint els efectes de l’acampada es produeix, però, un
procés que es pot considerar que salva els fruits de la mobilització. Les ONG
mantenen la seva estructura i, a més a més, es crea un embrió de coordinadora que ja funcionarà des de principis de 1995. De fet, l’acta d’una reunió de
«asociaciones de ayuda al Tercer Mundo» es celebra el dia 10 de gener amb
la finalitat de formar un consell assessor i gestor de l’ajuda al Tercer Món a
Lleida. En aquesta acta ja es fa referència a que la del dia 10 de gener era la
quarta reunió i que la tercera havia tingut lloc el dia 15 de desembre de 1994,
durant l’acampada. En aquesta reunió:3
[…] se hizo entrega a las asociaciones del acta de la reunión anterior y del documento de «propuesta de declaración conjunta entre el ayuntamiento y la comisión
0,7» que fue entregado al Ayuntamiento el día 19 de diciembre de 1994.

Tot i que la entitat que aplega aquestes associacions d’ajuda al Tercer
Món no està legalment formada i que encara haurà de definir molt el seu paper, es mostra un camí que inicia un nou model per a la gestió de les ajudes al
desenvolupament des de la descentralització administrativa i des d’una major
2. Una crítica força interessant a la política dels FAD es pot llegir a Gómez Gil (dir.) et al. (2008)
3. En la reunió del dia 10 de gener de 1995 hi van participar cins associacions: Amics de Cuba, Associació cultural cristiana Comité Oscar Romero, Pau i Solidaritat i la Comissió 0,7 Terres de Ponent. El
nombres d’associacions i entitats que participen en aquestes reunions anirà variant durant l’any 1995, però,
en general, hi ha un procés d’inclusió d’altres grups.
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participació ciutadana. Es tracta d’un procés de formació que és el resultat
directe d’una mobilització i que encara no té una maduresa. A l’acta de la
reunió del 24 de gener de 1995, la cinquena reunió, es plantegen constituirse com a coordinadora d’ONG i l’anomenen de dues maneres diferents en la
mateixa acta: «Coordinadora leridana para la cooperación» i «Coordinadora
de ONG de ayuda al Tercer Mundo». I en aquesta reunió ja hi participen tres
entitats més. Aquest procés continua encara a la novena reunió, del dia 7 de
març de 1995 on es presenta com a «Coordinadora de solidaridad, cooperación y desarrollo de las comarcas de Lleida». I és en aquesta reunió on s’informa de la creació d’un Consell Mixt de Cooperació a la ciutat de Lleida.
Aquest Consell (…) «controlaría el destino del dinero para la cooperación del
Ayuntamiento de Lleida con los países empobrecidos».
Malgrat la importància del que s’estava produint i de la manera en
què s’anava avançant, a aquestes primeres reunions hi havia una assistència
fluctuant d’associacions. I en cada acta n’apareixen de noves que no havien
participat en les sessions anteriors. En concret, a la reunió del 7 de març hi
apareixen tres entitats que, d’una o altra manera, estan relacionades amb la
universitat: ACULL (Associació Cultural Universitària de Lleida), CCI (Centre
de Cooperació Internacional) i Món 3. A més hi participen Creu Roja i Medicus Mundi. El 3 d’octubre ja hi ha una acta amb el nom de Coordinadora
d’ONGD de Lleida: un primer pas cap al nom definitiu que es completarà amb
«altres moviments solidaris» que s’hi acabarà incloent com a reivindicació del
Moviment del 0,7, que insistien en què es tinguessin en compte, mentre que
sembla que una part de les ONG no ho veien clar.
El procés cap a una coordinadora d’ONG es va consolidant des de l’any
1995, amb un procés de coneixença, de coordinació, de contrastar maneres
de fer i de veure les coses, buscar informació a altres llocs i mirant d’acoblar
les sensibilitats diferents. Al mateix temps, la Coordinadora es va adaptant a
les exigències d’allò que marquen les normatives de subvencions, tot i no ser
una entitat legalment constituïda. De tota manera, participa en el Consell
Mixt de Cooperació amb l’Ajuntament, les ONG comencen a rebre diners
de la Diputació, a partir de l’any 1996, i mentre segueixen amb el procés de
coordinació es fan accions de sensibilització per a la societat en general. Però
el que ara pot semblar un procés senzill, un pas lògic en els esdeveniments,
va estar plagat d’entrebancs. Les diferents trajectòries personals i dels grups,
els interessos i les maneres de funcionar diferents de les ONG i de les persones
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que integraven el Moviment feien que les coses no resultessin fàcils. Josep Mª
Armengol recorda que:
En la redacció dels estatuts i va haver discussió i conflicte perquè els del Moviment 0,7 i més eren molt assemblearis i molt libertinos. Nosaltres ho volíem
tenir més dins d’un caixó. Però cada punt es discutia hores i hores, vam estar
tres o quatre setmanes o dos mesos, no? Quan començàvem a redactar els estatuts, venien les bases de les convocatòries de l’Ajuntament i la Diputació [...]
aleshores deixàvem de fer una cosa i passàvem a l’altra!

I la Paquita Deltell afegeix que:
Quan estàvem ja a la meitat de la redacció dels estatuts, ve el David i diu: «no,
que nosotros somos anárquicos». Però per fer-nos coordinadora oficialment
els necessitàvem!

I el mateix diu Jordi Sendra:
Cap al 96-97 es va treballar en un document base que havia de servir de codi
ètic, d’estatuts [...] però es va deixar aparcat perquè van anar sortint gestions
de projectes [...]

En aquells moments, el dia a dia imposava una dinàmica que havia
d’anar alternant les funcions pròpies del que havia de ser una coordinadora
amb processos de discussió per anar compactant les peces d’un nou engranatge. El Moviment intentava mantenir un paper actiu de tipus assembleari
sense jerarquia, mentre que les persones que representaven les ONG venien
d’una manera de fer més estructurada. Jordi Sendra exposa que:
No podríem dir que hi havia dos blocs d’opinions, però si dues sensibilitats,
(Eulogio Vallina intervé per dir: «una y media!»). Hi havia la sensibilitat de les
ONG i d’altres moviments solidaris. La de les ONG més formals, amb l’objectiu
de provocar reformes al sistema actual, ONG amb una estructura més jerarquitzada... hi havia altres persones que venien d’altres moviments, amb una
manera de fer més assembleària, amb més participació de les bases [...] amb un
ideari molt més revolucionari, de trencar amb el sistema.
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Cal suposar que en aquell període la discussió podia ser molt intensa. Al
treball del que calia fer com a interlocutors de l’Administració s’hi afegia una
feina d’enfrontament dialèctic que, encara que enriquidor, devia acabar amb
la paciència de més d’un. Josep Mª Armengol en posa un exemple:
Arribava el dia en què el David, et deia: «es que no creo en las ONG» i aleshores
ja es liava la troca, (rialles). [...] Havíem d’estar constantment recordant-nos
els uns als altres que hi havia molt que ens unia, molt pel què lluitar plegats, i
havíem de deixar de banda les diferències de matís. [...] Es van arribar a tancar
acords i punts per pur esgotament.

La manera de treballar i d’entendre alguns aspectes de funcionament era
clarament diferent a causa de les diferències en la finalitat de cadascuna de les
sensibilitats que es trobaven. El que ara pot semblar un aspecte quasi còmic,
de ben segur que en els moments en què es produïa era seriós i molest. Per
actuar d’interlocutors amb l’administració cal complir un conjunt de requisits. I el Moviment no tenia aquesta finalitat. Però ells també hi eren en tot el
procés i no se’ls podia deixar al marge. Paquita Deltell recorda un d’aquests
problemes legals:
Me’n recordo quan vam anar a registrar la Coordinadora, que el 0,7 volia sortir com a membre fundador, però no podien perquè no tenien NIF.

La Coordinadora neix per diverses raons, entre les quals hi ha la necessitat de l’Administració de tenir un únic interlocutor, la gestió de diners per a
projectes, el tenir un fòrum de debat per a realitzar accions de sensibilització
i, sobretot, mantenir viu l’esperit de la mobilització i del Moviment que l’havia creat. Era un espai on hi cabien les ONG i altres moviments que tenien
finalitats diferents. En aquest sentit, Jordi Sendra d’Intermón exposa que:
El primer incentiu per crear la Coordinadora fou la gestió dels diners, però
no era l’únic objectiu, en teníem molts més. Però crèiem que el 0,7 hi havia
d’estar en la vida de la Coordinadora, no gestionant projectes, evidentment!
Però volien estar dins per garantir una mica que acabés obeint als objectius pels
quals s’havia creat, per garantir l’esperit inicial, creat a partir del Moviment.
[…] Fèiem moltes altres coses que no tenien res a veure amb els diners de
l’Administració.
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I Josep Mª Armengol afegeix que:
Ells mateixos ja van dir que no volien gestionar diners ni tenir vot dins de la
Coordinadora i el Consell Mixt de Cooperació. […] Fou una concurrència de
moviments per un costat i, per l’altre, es va fer una suma i es va crear un nexe
de funcionament. Tampoc es pot dir que el 0,7 va crear la Coordinadora de
ONG! Si fos per ells no hi seria ara, molt aviat van desaparèixer del mapa i la
Coordinadora ja fa anys i anys que continua.

D’aquesta manera una mica complicada neix una coordinadora que
aplega grups amb funcions i interessos diferents. Mentre la Coordinadora va
iniciant el seu camí, un grup de persones van iniciar el Moviment del 0,7 i
més, i com a tal moviment, participen de la Coordinadora. En aquesta creació, les persones que formen el Moviment fan un triple procés. Per un costat,
el d’acoblament de les diferents sensibilitats. Han d’aprendre a treballar junts
fora d’un procés de mobilització puntual. Per una altra banda, han d’aprendre a marcar les diferències amb les ONG, ja que la funció que es plantegen
realitzar és del tot diferent. Col·laboren amb les ONG, les funcions i finalitats són complementàries però molt diferents. Mentre unes han de recaptar
recursos per al seu funcionament i per als projectes de desenvolupament
que volen dur a terme, tot funcionant com organitzacions estructurades, les
persones que integren el Moviment ho fan a títol personal, mogudes per la
sensibilitat del que representa el 0,7, i funcionen com a col·lectiu que no té
cap interès en dur projectes de desenvolupament a la pràctica. La seva funció
és més la de mantenir la sensibilització social i la de control de l’acompliment
dels compromisos adquirits per les administracions, vetllant per la qualitat
i la transparència de les partides de cooperació. En tercer lloc, com a moviment que té un abast nacional i estatal, han de formar-se sobre la marxa en
la dinàmica de coordinació amb aquests Moviment. I és en aquest punt on,
en principi, hi ha més problemes. En l’àmbit de l’estat, el Moviment del 0,7
neix escindit des el primer moment. I el Moviment de Lleida ha d’aprendre
des dels seus inicis a conviure amb una problemàtica afegida. Juan Martínez
recorda aquell procés explicant que els diferents debats en la Plataforma del
0,7 comencen immediatament després de les acampades. I al 1995 es produeix la ruptura creant dues plataformes separades amb dinàmiques, xarxes i
trobades diferents i independents. De tota manera, es va acordar intentar no
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projectar a la societat el procés de divisió, mantenint acords per a dur a terme
les mateixes campanyes. Les feines socials, de mobilització al voltant de campanyes conjuntes acordades més o menys en diàlegs de mínims generaven
problemes de funcionament, però de tota manera, es van realitzar campanyes
conjuntes que van tenir molta incidència a nivell estatal com la del gest solidari i la que es va dur a terme en relació a la Llei de Cooperació.
La divisió crea un doble moviment, el del 0,7% PIB i el del 0,7 i més.
Seguint les explicacions de David Amado, el 0,7 PIB tenia com a prioritat
gestionar l’augment de la cooperació al desenvolupament mentre que el 0,7
i més, si bé acceptava la prioritat de la gestió de la cooperació, considerava
que hi havia molts més temes pels quals lluitar i que el Moviment no es podia
quedar a la superfície. El mateix David Amado recorda que el Moviment es
va escindir ràpidament després de les acampades. I malgrat que la Comissió
de Lleida participa de la dinàmica estatal des de les acampades, realment s’hi
suma un any després, quan el Moviment ja està escindit. Des de Terrassa,
Juan Martínez exposa que:
Los problemas internos de Madrid se trasladan al resto de comisiones, lo
impregnan todo, en unos debates que desde aquí no se entendían, parecían
absurdos. La escisión fue territorial. Sí, igual no fue exactamente centro y periferia, porque en Madrid había muchos barrios, y no todos eran PIB. Valencia
iba con Madrid igual que Castilla la Mancha […] El nombre (de Plataforma
0,7) se lo quedó Madrid, porque es quien lo tenía legalizado. Luego surgió la
Plataforma 0,7 y más, que nunca se oficializó pero era igual.

I Dani Gómez, explica que des de Sant Cugat ho vivien amb un cert
desconcert:
Quan es va produir el cisma al juny del 1995, nosaltres (Comissió St Cugat)
que ens pagàvem els viatges a Madrid i anàvem de bon rotllo, no enteníem
res... i ens vam retirar molt. Però el que es vivia des de fora era un debat per
part de la gent del centre, molt personalitzat. Gent que havia fet la vaga de
fam, sentia que allò era seu, crec que es van apropiar el Moviment. I clar, un
dels debats era «quién nos representa en el Consejo Mixto de Cooperación».
Perquè almenys durant uns anys, els últims del Felipe González, em sembla
que sí, que teníem la cadira 0,7. Hi havia un xoc en la manera d’entendre el
procés i la representativitat.
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Martínez exposa també algunes característiques del Moviment que es
reflecteixen en el debat intern i en l’escissió:
La Plataforma 0,7 era una red pero […] con una filosofía de funcionamiento
primitiva. Funcionamos en red, lo cual significa un tipo de organización moderna pero en realidad queremos utilizar formas primitivas de organización;
estructural, piramidal [...] entonces eso choca. La gente que lideró el proceso
al principio quería organizarlo de forma convencional y eso no coincidía con
la realidad y eso, al final, acabó por dividir la plataforma, curiosamente entre
centro y periferia. [...] El problema de la escisión es que no había una conexión
directa entre plataformas de base y se crean núcleos diferenciados. Claro entonces la gente se informa a partir de los que dan la información, que son los
de arriba y que están contribuyendo a eso.

Amado afegeix que en el grup del 0,7 i més el funcionament era a base de
democràcia interna mentre que el 0,7 PIB tenia una estructura més centralitzada. El grup de Lleida funcionava també a base de democràcia interna, però
de la mateixa manera que va passar amb altres nuclis repartits pel territori
espanyol, la dinàmica de la divisió va cremar molt. Amado recorda que:
Fue una dinámica de éstas autodestructivas que tienen los movimientos sociales y de izquierdas, que es aquello de comenzar a mirarse el ombligo y a discutir
hasta las comas y olvidarse de lo que se hace. […] Llegué a la conclusión de
que estábamos de acuerdo en casi todo pero había una diferencia en las prioridades. […] El tema del 0,7 y más y 0,7 PIB nos hizo perder mucho tiempo y
muchos esfuerzos, a mí personalmente me desgastó.

Dani Gómez aporta la seva visió del desgast:
Durant aquests anys es van cremar moltes comissions locals que anaven amb
moltes esperances a Madrid, pràcticament van quedar Terrassa, Lleida i
Badalona. La resta del Moviment a Catalunya es va dispersar, tot i que es mantenia fortament el sentiment 0,7, fins al punt de que a Madrid es va plantejar si
els membres de Catalunya podien representar quelcom que no existia.

Malgrat tot, l’escissió, i els problemes que comporta, afecta poc la dinàmica del Moviment a Lleida. La gent de Lleida, com la de molts altres punts
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de fora de Madrid no estava interessada en aquesta dinàmica i feien la seva.
Empenyien i es desgastaven, però funcionaven al marge dels problemes polítics que l’escissió comportava. I, de retruc, amb la seva activitat incansable
evitaven que el Moviment decaigués.
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4. Visions a l’entorn d’un moviment

Quan s’intenta fer memòria del passat, els records apareixen de maneres diferents segons qui els va viure i com els va viure. D’altra banda, un objecte o
una experiència es poden observar des de diferents angles, i cadascun d’ells
hi aporta aspectes diferents. Per explicar com va ser i com va funcionar el
Moviment del 0,7 i més a la Lleida dels noranta s’ha recollit l’experiència dels
seus membres, recordant diferents dimensions del que van fer i del com ho
van viure. I per aquesta raó s’ofereixen un conjunt de visions que haurien de
permetre comprendre el conjunt d’allò que va ser.
En pàgines anteriors s’ha dit que el Moviment neix arran de l’acampada
del novembre de 1994. S’hi integra tot un conjunt de persones molt diferents
entre elles, però amb una mateixa sensibilitat i amb la característica de no
formar part, majoritàriament, de cap organització. Col·laboren, discuteixen
i treballen amb entitats i organitzacions, però mantenen una independència
ferotge amb la idea de mantenir viu l’esperit que va imbuir l’acampada. Al
mateix temps, van aprenent els conceptes inherents de l’ajuda al desenvolupament, les dinàmiques que comporta un moviment a escala local i a escala
estatal i van prenent partit per l’eficàcia. De fet, es pot considerar que el naixement del Moviment es produeix en un part difícil. S’ha vist en les pàgines
finals del capítol anterior com el Moviment neix dividit en l’àmbit de l’estat
espanyol. I integrar-se en una dinàmica de divisió no és la millor manera de
començar, sobretot si no es té experiència.
La dinàmica de la divisió va generar la desaparició d’algunes comissions
locals però, al mateix temps, va servir per fer que altres comissions, com la
de Lleida, enfortissin el seu caràcter i maduressin més ràpidament. David
Amado recorda que:
La verdad es que ir a Madrid para oír el mismo debate de siempre de estos del
0,7 PIB son los buenos y estos del 0,7 y más los malos y mientras tanto que no
sea una prioridad el trabajo...
89

movent consciencies bo.indd

89

28/11/2011, 13:10

Es va treballar per a superar la divisió. I gràcies a persones que ja tenien rodatge i experiència en moviments socials, polítics i d’esquerres, com
la Comissió del 0,7 de Canàries, es va fer un procés d’apropament entre els
dos grans blocs de cara a una reunificació. Els processos de divisió es poden
veure com una reminiscència del passat antifranquista on els enfrontaments
entre els que tenien una causa comuna eren massa freqüents. L’experiència
de persones que havien viscut altres tipus d’enfrontaments d’aquesta tipologia va servir per, a base de reunions conjuntes i un lent aprenentatge, fer un
paper de mitjancers, acostant posicions i reforçar la base que es compartia.
El que ara s’explica en una frase va durar molt de temps i va cansar molta
gent que no va suportar el que es podia entendre com una pèrdua de temps
i d’esforços.
Si el trencament es va produir pràcticament només en néixer, a principis
de l’any 1995, no va ser fins l’any 1996 que s’inicia el procés de reunificació
que s’acaba materialitzant en els anys 1998 i 1999 amb la campanya de la
consulta. Durant aquest procés va funcionar una comissió de convergència
que era un òrgan temporal de mediació entre les dues faccions del Moviment
i que permetia arribar a acords en moments de prendre decisions.
Durant la tardor del 1996, es comença a veure des de les comissions locals, que molts dels malentesos no són de fons, sinó que vénen simbolitzats
per persones concretes. És aleshores quan, per evitar aquests personalismes,
s’arriba a l’acord de crear dues comissions que elaborarien dos documents.
Un, de caràcter més ideològic, en què apareixen quines són les línies estratègiques, el significat del Moviment i les reivindicacions. En aquesta comissió redactora hi va participar la Comissió 0,7% de Lleida. I el document
va servir per obrir les portes a plantejaments més amplis que el del 0,7. Juan
Martínez ho recorda dient que:
El marco ideológico no presentaba escollos, todo el mundo estaba de acuerdo
con las reivindicaciones. Aunque era una reflexión y un documento de trabajo
que avanzaba el 0,7con una aproximación a los problemas de la globalización,
eso ya era un salto. O sea, la Plataforma del 0,7 no puede trabajar sólo en torno
la reivindicación del 0,7% […] Aunque también había alguna diferencia en los
debates entre centro y periferia. La gente de Madrid no salía del 0,7, el hambre, la pobreza en el mundo, la ayuda… En cambio fuera, había un proceso
de maduración más allá. Visualizando instituciones internacionales, la deuda
externa, la globalización, el ecologismo…
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També es va crear una segona comissió per elaborar el marc organitzatiu.
Aquesta fou la comissió en què es va gestar el procés per trobar respostes que
portessin cap a la unitat i en la qual es van plantejar les veritables diferències.
S’havien de desmuntar els bloquejos de la Plataforma de Madrid que era partidària d’una estructura més formal. Aquest document acaba desbloquejant
les formes organitzatives tradicionals que no encaixaven amb la realitat del
moment i permet una altra manera de treballar igualment eficaç i operativa.
Juan Martínez també ho explica:
El documento organizativo tenía que argumentar y construir una nueva
manera de hacer. En este documento es donde yo he visto, la única vez, un
documento que teoriza y concreta el trabajo en red en un nuevo contexto, un
nuevo funcionamiento donde se habla del cómo se funciona, no del concepto
rígido de afiliado o no afiliado [...] sino del sentido de pertenencia, cómo se
define éste en relación a la plataforma, el papel de las plataformas locales en
relación a las demás, el papel de los liberados [...] temas fundamentales para el
trabajo en red.

I Dani Gómez comenta, sobre la importància d’aquest document, que:
Aquest document va ser la prova pilot, el tub d’assaig del que després va ser
molt més fàcil d’escriure en la RCADE. Després d’un treball de dos o tres anys
de debats, a l’hora d’escriure la RCADE quasi que només va caler canviar 0,7
per XCADE als documents.

El procés de reunificació de les dues tendències dins del Moviment suposa un pas important en el procés de creació d’un moviment nou, diferent del
que havia existit fins alehores. Treballar a partir del sentiment de pertinença
més que de l’afiliació, treballar en xarxa i emmarcar el 0,7 dins d’uns conceptes més generals aporta riquesa a les accions del Moviment. La reunificació
suposa l’acceptació de les tesis del Moviment del 0,7 i més, tant pel que fa a
la base ideològica com a la base organitzativa. S’acaba adoptant una visió més
global dels problemes, s’adopta una forma més dinàmica i horitzontal de funcionar, més d’aportacions de cada node o comissió local, de funcionament
autoorganitzatiu. La nova manera de funcionar implicava canvis que no són
fàcils d’acceptar per tothom, i menys en un primer moment. Per aquesta raó,
davant de la nova situació, molts dels personatges que es poden considerar
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històrics del Moviment i que sostenien una idea més rígida dels conceptes i
de la manera de funcionar, acaben quedant més al marge dels esdeveniments.
No es tractava d’una lluita entre centre i perifèria, però el paper de la perifèria
era necessari en aquest canvi. Juan Martínez recorda que:
La periferia empieza también a coordinar. En vez de vernos en Madrid, nos
veíamos en Getafe, van cambiando los chips de la gente.

La Comissió de Lleida del 0,7 va entrar en la dinàmica de l’escissió des
d’una postura pràctica. Participaven en els debats i en la presa de decisions i
intentaven predicar amb l’exemple, proposant campanyes i anant per feina.
David Amado ho explica dient que:
El 0,7 de Lleida éramos más prácticos, de los del 0,7 i más, no se quería perder
el tiempo con debates internos pero como que éramos muy cabezones tampoco estábamos dispuestos a desanimarnos (…) También éramos conscientes
de las importancia de tener un movimiento estatal detrás. (…) Ejercíamos un
papel de pedagogía del ejemplo, es decir: estábamos hasta las narices del debate
como muchas comisiones, pero participábamos en él y a la vez seguíamos con
nuestra prioridad que era el trabajo real (…) Nuestra política era: vamos a
trabajar y luego veremos el tema de las comas.

El debat entre el 0,7 PIB i el 0,7 i més en l’àmbit estatal, però, es reprodueix
en l’àmbit local ja que obliga a replantejar el seu paper. Després de centrar les
forces en la campanya per la llei de la cooperació i en l’ajuda oficial al desenvolupament es realitzen unes jornades de reflexió a Alguaire i elaboren un document
amb un marc ideològic de la pròpia Comissió. En aquest sentit, la Comissió de
Lleida anava replantejant i adaptant tot el que calia fer. David Amado en posa
un exemple a l’explicar que:
[…] la campaña de la Ley de Cooperación no era una campaña que de entrada
nos hubiera gustado hacer, nosotros preferíamos abordar temas como el de la
deuda externa, el comercio internacional...

El Moviment del 0,7 i més es va estructurar a partir d’una confederació
d’assemblees regionals on cada regió enviava un representant a la comissió
d’enllaç, una espècie d’equip directiu entre assemblees generals que es ce92
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lebraven cada any. Les assemblees regionals es coordinaven en la comissió
d’enllaç que tenia una secretaria de tres membres per gestionar el dia a dia.
David Amado recorda que:
Yo fui durante muchos años miembro de esta secretaría técnica y me tocaban
todas las reuniones de Madrid por este asunto. Juan Martínez, de Terrassa, estaba
en la comisión de enlace como representante de la asamblea de Cataluña.

Juan Martínez puntualitza que no hi havia una veritable estructuració
regional. Eren les plataformes locals les que participaven directament en el
procés. De tota manera, van poder disposar d’una eina que fins aquells moments era impensable: la informàtica. Martínez ho exposa clarament:
Es que el tema de la informática y las comunicaciones es muy moderno. Hablar de webs en el 1996 era hablar de ciencia ficción. La primera web es la de
la consulta y luego es RCADE.

La informàtica va ajudar a passar informació entre els nodes d’una xarxa
complexa i permetia, també, una funció de manteniment de la descentralització i del funcionament horitzontal. Això, però, no va servir per evitar els
conflictes interns en un moviment tan ampli i aglutinador de sensibilitats
diferents. El manteniment d’una organització horitzontal suposa molta més
implicació, debat i hores de feina que el d’una organització piramidal. Ha de
ser un moviment integrador, i això és el que es va buscar amb la creació de la
RCADE, tal com ho explica Juan Martínez:
La RCADE no se podía crear si no era integrando la Plataforma 0,7, la Plataforma ADEU y otras entidades que quisieran […] no podían haber dos redes
estatales con la misma gente casi, no tenía ningún sentido.

I quan es produeix la reunificació dels dos moviments es deixa de banda
els temes de la legalització responent a una postura que era quasi una marca
del Moviment: es perd el sentit formal i legal del Moviment, no es fa cap procés de refundació estatutària i es manté en una situació fora de la legalitat.
Dani Gómez ho explica d’una manera prou clara:
La RCADE es una xarxa volgudament alegal.
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La falta d’un marc legal per al Moviment no és un problema per al seu
funcionament, malgrat que en ocasions puntuals, pot presentar entrebancs:
per exemple, el Moviment de Lleida no va poder constar com a membre
fundador de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Solidaris al no tenir
un NIF. Dani Gómez explica que la RCADE no tenia un NIF. Tot i que era
útil per a recaptar fons, qui aportaven el NIF quan feia falta eren persones a
títol individual. De tota manera, l’organització alegal seguia funcionant amb
acords generals i independència local. Com s’ha dit anteriorment, l’oficina
de coordinació i les diferents trobades i «encuentros» anaven canviant de
ciutat com una manera d’implicar a tothom en les feines de gestió. Juan
Martínez explica que en una ocasió va haver-hi desacord entre les propostes
de Catalunya i les del País Basc:
La RCADE todavía existe, y la XCADE [...] en el... (fa un gest com dient en el
record de la gent). Bilbao fue en el 2003, Vigo en el 2004. En Bilbao, sí [...]
a partir de que el País Vasco asume la coordinación de la red y hay conflictos
internos [...] se pierde el acuerdo estatal de estrategias, hasta ese momento en la
plataforma siempre había el acuerdo de realizar campañas centralizadas, únicas
[...] sería otro debate, además especulativo de cómo fue esa asamblea [...] pero en
la oficina de Bilbao que coordina ese encuentro hay una actitud de no acuerdo
por una campaña que se proponía desde Cataluña para la Consulta Europea.

La campanya que es proposava des de Catalunya tenia com a finalitat
impulsar un model d’autoconstrucció de processos participatius a nivell local
en una xarxa d’àmbit europeu i d’altres continents. Es buscava més la participació i el treball en temes derivats de la globalització i no es centrava en el de la
solidartitat internacional. Un dels temes que havia de ser motiu de debat era la
relació de les identitats i les reivindicacions locals. Dani Gómez explica que:
El tercer Encuentro a Barcelona, a l’abril del 2000, és on es construeixen molts
documents polítics i d’estratègies [...] que és una mica on es pot treballar amb
una certa unitat durant 2 anys [...] l’oficina estava a Barcelona en aquell moment [...] i quan es fa el traspàs a Bilbao hi ha aquest trencament [...] Se’ns
acusa, a Barcelona, que estàvem vivint altres històries1 [...] que havíem abando-

1. En referència a campanyes com «aturem la guerra» i les que treballaven contra la globalització
neoliberal.
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nat l’essència del deute, quan justament el document fundacional de la RCADE
anava més enllà del deute!

El plantejament que fa Dani Gómez explica que:
Igual que amb el 0,7, la cooperació havia estat un eix per entendre la globalització, amb el deute tampoc s’acaba aquí [...] és un altre eix que t’explica els
problemes de la globalització, dels desequilibris mundials, etc., per tant, hem
d’anar més enllà del deute... i a Barcelona ens ho vam creure molt i ens vam
sumar a mogudes com la lluita contra el Banc Mundial, la rosa de foc, la campanya contra la UE...i a Bilbao encara s’estava amb el deute. [...] L’altre gran
projecte que es va presentar a Bilbao fou la iniciativa legislativa popular que
finalment el Parlament del País Basc va aprovar al 2007.

Amb el pas dels anys, el Moviment de Catalunya anava integrant visions
més àmplies del problema per al qual havia nascut. Del 0,7 es passava a un
enfocament que intentava integrar totes les causes d’una problemàtica que ja
es veia que només amb el 0,7 no podia solucionar. El Moviment Contra la
Globalització s’anava fent fort i estenent i integrant gent d’altres sensibilitats,
i entre ells, cada vegada més propers, hi havia part de les plataformes del 0,7.
Entre aquests moviments, hi havia molts elements en comú, com el d’un funcionament no piramidal, la identificació de les causes dels problemes i que
eren prou amplis com per integrar diferents objectius i sensibilitats.
Un dels aspectes més interessants del Moviment va ser el descobrir que es
podia funcionar amb pocs recursos econòmics. Amb aportacions personals,
de gent que, de vegades tenia treballs temporals, i d’altres amb ocupacions
més remunerades, es pagaven els viatges a Madrid i les despeses que anaven
sortint en el dia a dia. Es vivia més dels recursos humans, de la voluntat de
treballar que deixava els diners en un pla només de necessitat absoluta. David
Amado recorda que:
Una de las cosas que aprendimos muchos del 0,7 es que se puede mover el
mundo sin mucho dinero. El dinero y la buena gestión puede ayudar, pero
tampoco es aquello de una necesidad absoluta […].

El Moviment 0,7 i més, no es va finançar a partir de subvencions públiques si bé per a la web i el sistema de gestió de vots de la consulta, la RCADE,
95

movent consciencies bo.indd

95

28/11/2011, 13:10

va demanar una subvenció pública des de Terrassa, comissió coordinadora
de la consulta a nivell català i dels aspectes informàtics. La RCADE només va
tenir un tècnic a sou com una de les aportacions del Moviment 0,7 i més a la
xarxa. En el moment d’iniciar la consulta, a nivell estatal, es comptava aproximadament amb un milió de pessetes, segons comentava David Amado. I
segueix exposant:
Trabajar gratuitamente tiene sus límites, con la web se demostró uno de ellos:
no puedes montar un sistema de recuento de cientos de miles de votos a nivel
estatal, sin una organización profesional detrás [...] menos mal que la gente de
Terrassa fueron tan categóricos en hacer profesionalmente la web.

I Dani Gómez afegeix que:
Fins i tot, hi havia debats a la RCADE, de que [...] clar! ja tenien recorregut les
partides pressupostàries per cooperació descentralitzada i sensibilització i volgudament no es volien anar a buscar recursos públics [...] un debat interessant
eh!!! [...] perquè no et poguessin dir no, no [...] que tu estàs finançat per l’administració local de tal. Com a RCADE mai es va voler el finançament públic i
es buscava l’autogestió constantment.

La complicitat entre les diferents comissions era un recurs al qual es
podia recórrer en cas de necessitat. Aquesta era una diferència amb la Plataforma del 0,7 PIB, que comptava amb alliberats i, segons que sembla, seguia
més la política de les subvencions públiques, mentre que el 0,7 i més era més
autogestionari. A més, com a moviment alegal no podia optar a subvencions
públiques i, per tant, havia de buscar recursos en les campanyes, la venda de
material com xapes i altres galindaines. El mateix passava a escala local. Actes
com la penjada a la Seu Vella de l’any 1998 es van realitzar amb recursos molt
diversos tot i que els econòmics no eren els més importants. David Amado
explica com funcionaven:
El 0,7 i més de Lleida... es que no necesitábamos recursos económicos propios
[...] una empresa publicitaria nos cedió el local de la empresa como centro
logístico, la empresa terminaba a las ocho de la tarde su trabajo y en ese momento invadíamos nosotros su local, utilizábamos sus fax y sus Macintosh
para mandar los comunicados de prensa, hacer nuestro planning de trabajo,
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para organizar la movida del día siguiente [...] nos tirábamos hasta las tres de
la mañana [...] Claro si esto lo cuentas en dinero, es mucho dinero, es como
el alquiler de oficina [...] no teníamos ni un duro ni lo necesitábamos. [...] Así
funcionábamos, que hay que hacer fotocopias... entrábamos y decíamos somos
del 0,7, queréis participar de esta movida y muchas nos salían gratis.

Un dels aspectes més sorprenents del Moviment a Lleida era la coherència amb que treballava. Era un moviment altruista que demanava a la gent
que actués amb ells. Sembla com si formés part d’una espontaneïtat estudiada, però que funcionava. La imaginació, la plasticitat i el toc artístic de les
accions i les ganes de treballar, la voluntat d’estendre un missatge, amb una
militància que semblava més pròpia d’altres èpoques no tan llunyanes, permetia un respecte per part de la població i semblava una garantia, una targeta
de visita acceptada. I aquesta acceptació es va traduir entre altres coses, en
una presència reconeguda als mitjans de comunicació. El fet de treballar sense trencar res, només movent consciències, i el fet que s’actuava en una ciutat
mitjana que tenia mitjans de comunicació locals que es podien fer ressò de
les notícies que generaven, juntament amb el fet d’una coneixença fàcil de la
ciutadania i els veïns facilitaven aquests presència als mitjans de comunicació.
L’Alba Tosquella ho exposa dient que:
A nivell local, va costar al principi, perquè eren coses molt puntuals, l’avantatge és que, a nivell local, aconsegueixes un ressò molt gran, perquè normalment
no van sobrats de notícies i ja els hi va bé tenir coses, i més si son mínimament
visuals. A nivell local sempre tens més bona entrada, a nivell català o estatal
és molt més difícil. [...] Però realment lo positiu va ser que vam aconseguir
una relació d’una certa simpatia, com que sempre fèiem coses una mica boges
devíem caure en gràcia i segurament a molta gent també li semblava bé el que
s’estava fent. Tampoc tallàvem carreteres ni muntàvem pollos.

I afegeix que:
El que sí que és cert és que en una ciutat com Lleida un cop establerta la relació, aquesta ja és molt més personal [...] un fotògraf, per exemple, que ja hagi
vingut en algunes accions, doncs hi ha un tracte més directe i facilita [...] Les
relacions personals hi eren i més perquè això és Lleida i et coneixes d’una cosa
o altra, però utilització de contactes no, no diria que no. [...] Lo interessant es
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que arribi un moment en què ja no siguis tu el que va als mitjans de comunicació, sinó que ja estiguis en una dinàmica de que els mitjans vinguin a tu, i
això va acabar passant. Sobretot amb accions de més envergadura com la de la
Seu Vella [...] era notícia diària i portada i fotos. Això és molta presència i
t’obliga també a tu a tenir coses a dir, introduir nous elements, actualitzar el
discurs...

De fet, hi havia una necessitat de comptar amb la complicitat dels mitjans de comunicació. No es podien fer coses sense que el públic s’enterés que
es feien. L’Alba Tosquella ho explica de manera clara quan comenta com s’hi
va implicar:
La primera participació (meva) directa, a part de muntar la tenda i estar allí i
fer acte de presència [...] fou el moment concret de quan hi va haver el tema
del desallotjament de la gent que havia anat a protestar al ple a l’Ajuntament,
durant l’acampada.2 Hi va haver molt enrenou, amb la Guàrdia Urbana [...]En
aquell moment, vaig proposar a la gent que seria bo emetre alguna nota o
comunicat als mitjans de comunicació, perquè si no, l’única versió que els
mitjans de comunicació tindrien seria la de l’Ajuntament. Aquell va ser el
primer moment de dir: anem a escriure algo. Des d’aleshores el meu paper va
ser una mica aquest. Més d’assessorament i de redactar, que de formar part del
nucli organitzatiu. [...] Hi va haver un moment que el meu ordinador personal
estava ple de comunicats i faxos... en aquell moment jo treballava a Catalunya
Ràdio [...] Jo no coneixia gaire la gent però el que sí els hi vaig intentar inculcar va ser que si no tens presència als mitjans de comunicació no serveix
[...] els que passen per la Rambla Ferran i veuen l’acampada són uns quants
però els que llegeixen el diari són més.

A partir d’aquesta idea, però sense perdre de vista l’objectiu:
S’anaven fent cosetes, sempre hi havia un moviment però amb pics. Amb pics
de fer coses que dèiem bueno, va, anem a fer que la gent ens vegi, sàpigui i com
a mínim pregunti: què volen aquests bojos? I aquí entra una mica el paper dels
mitjans, penso.

2. El dia 25 de novembre de 1994 la Guàrdia Urbana va desallotjar un grup de membres de l’acampada del ple de l’ajuntament.
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El fet que en l’acampada d’una ciutat petita hi aparegués persones que
tenien procedències diverses, amb trajectòries personals diferents i complementàries, i que el que es va crear allí fos prou engrescador per implicar-s’hi,
es pot considerar com el primer èxit de veritat. En aquest cas, algú que fes
entendre la importància de l’aparició en els mitjans de comunicació era clau
en el devenir d’un moviment que acabava de néixer. Altra vegada, les paraules
de l’Alba Tosquella il·lustren els fets:
Tots teníem clar la importància de la presència als mitjans de comunicació, jo
potser era més insistent perquè si no, no existeixes [...] Si estàs tancat a Sant
Andreu i no surt al diari, no ho sap ningú. De fet, és un moviment que es va
caracteritzar per fer coses molt visuals amb molta capacitat de presència als
mitjans. La tancada potser no tant, però lo de la Winterthur es fa pensant en
els mitjans. [...] Però d’altra banda, la idea de que tampoc et deixis portar per
l’excés ideològic, perquè pels mitjans de comunicació això tampoc no serveix
[...] A un periodista li has de donar la feina feta [...] pel que dèiem abans de la
precarietat dels mitjans.

I afegeix:
El moment més heavy a nivell de presència va ser el de la penjada [...] Allò va
tenir abast local i va saltar al català i fins i tot estatal puntualment, aleshores
allí sí que ja et trucaven de totes les ràdios [...] Va ser el boom mediàtic [...]
Home, des del moment que ho fas ja t’ho esperes una mica (el ressò) però que
el Forges et faci un acudit al País, no.

S’havia de vigilar el discurs que es transmetia, buscar els moments
adequats per fer-lo, entregar-se a treballar de manera intensa en moments
concrets, pensar en les estratègies. Es va crear una comissió de comunicació
externa, que ha tingut la responsabilitat que el missatge que sortia als mitjans
fos l’adequat a cada moment.
Tothom ho tenia clar però potser de vegades, la gent que estàvem més en contacte amb els mitjans de comunicació dèiem: no, no tan ideològic, apostem
més per un missatge curt, més contundent, més visual, fàcil de digerir. [...] Al
principi, hi havia un butlletí intern de la Comissió. Als primers moments va
ser tot molt artesanal, fins i tot fins a la penjada a la Seu, ens reuníem a casa
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meva i allà acabàvem de redactar. Les entrevistes anaven per telèfon a través de
la persona que tenia més contacte amb els mitjans de comunicació, que era el
Perera. Aleshores igual ell em trucava per telèfon i em deia: què dic? Anàvem
molt sobre la marxa, amb una relació molt fluida entre les tres persones que
estàvem, en Perera, l’Oscar i jo (l’Alba Tosquella).

La importància que van anar adquirint les accions del Moviment fa pensar que el símil de la locomotora que feia en Carles Sanmartí es queda curt.
La imaginació i les característiques d’algunes de les accions feien que la funció de la comissió de comunicació exterior i d’accions multipliqués la feina.
L’Alba Tosquella ho recorda:
Quan allò es va fer més gran, amb el moment de la Seu Vella va ser clau,
aleshores ens vam adonar del potencial que això (els mitjans de comunicació)
tenia. Era ja una cosa molt present que ens demanava temps i que hi havíem
d’estar molt a sobre. A la penjada, sí que recordo que era cada nit pensant l’estratègia per l’endemà i el missatge que es donaria als mitjans.

L’experiència i l’ofici ensenya. I l’aprenentatge de les persones que formaven part del Moviment era constant. La idea que tothom havia de saber
què s’estava fent en cada comissió porta a ensenyar com s’han de fer les coses.
La mateixa Alba Tosquella explica que:
Quan es comença a estendre la idea de la consulta per Catalunya i les diferents
comissions comencen a treballar en moltes poblacions, per tal de facilitar la feina
amb els mitjans de comunicació, es va elaborar, des de la Comissió de Lleida,
un manual de premsa, en què s’explicava com havia de ser una nota de premsa
o quan s’han de convocar els mitjans de comunicació. No pots convocar un
divendres a la tarda perquè no et vindrà ni Déu. […] Una mateixa acció igual
aconsegueix un resultat molt més gran si hi has aplicat quatre normes de com
adreçar-ho als mitjans de comunicació. Per exemple una roda de premsa amb
quatre tios parlant és molt més sosa que amb una acció vistosa al carrer!

La capacitat d’aprenentatge, la coincidència d’una ciutat on tothom es
coneix, o quasi, el treball actiu i imaginatiu i altres elements coincidents van
fer fructificar els esforços de la gent de Lleida i significar-se en el Moviment
en l’àmbit de l’estat espanyol. L’Alba Tosquella opina que:
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En aquest sentit, Lleida potser sí que va ser més embrionària, molta de la informació i de les experiències que havíem tingut aquí i del ressò que havíem
obtingut [...] vam anar estenent [...] vam ser didactes, per dir-ho d’alguna
manera. Després, quan estava més avançada la consulta, ja hi va haver gent a
Barcelona, per exemple, que van crear una comissió de comunicació amb gent
molt professional. Manteníem relació amb aquestes comissions, per exemple,
quan es van fer accions a Arc del Triomf, Sagrada Família, plaça Catalunya [...]
algun cop el Perera acabava fent de portaveu d’aquestes accions que no eren de
Lleida. [...] De vegades, allà no tenien ningú que fes el paper de portaveu, no
es vol afany de protagonisme [...] en canvi el Perera no tenia vergonya i tenia
un discurs, això de tenir una cara també es valora molt en els mitjans.

De fet, el Moviment es va publicitar i va durar gràcies a l’acció encertada
de la gent que hi participava. El compromís, les ganes de treballar, l’ànim
amb què s’enfrontava la feina i, sobretot, la coherència mostrada durant tot
el procés, feien que el Moviment anés animant-se en cada pas que feia. És
evident que hi havia postures, ocasionalment, més o menys enfrontades amb
comissions d’altres parts de l’estat, amb les ONG de Lleida i amb l’administració. Però al mateix temps, la coherència i el treball personal permetia enfortir un moviment que va tenir la ciutat mobilitzada durant sis anys. David
Amado recorda que el Moviment va ser potent a causa de:
[...] en contra de lo que nos hubiese gustado, creo que fueron las individualidades. Nos hubiera gustado una movida en cada barrio de Lleida [...] pero en
realidad, lo que lo hizo fuerte fue tener gente con buena mano con los medios,
picos de oro, gente con una sala enorme como era el Cotton Club en la que
podíamos pintar una pancarta enorme, gente con buenas ideas y con capacidad de sacrificio, gente que aprendíamos muy rápidamente [...].

Carles Sanmartí també posa l’accent en les persones i altres elements que
es produïen com per casualitat:
Un dels elements claus va ser el carisma i la força d’alguns dels membres. Sovint, darrere dels moviments hi ha grans persones, com Gandi, amb capacitat
de transmetre als altres. Però aquestes persones necessitaven d’unes altres amb
una gran capacitat de treball, de rereguarda, d’escriptori que li va donar contingut i força a les accions. [...] També la novetat de les accions, plàstiques,
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amb capacitat de cridar l’atenció també als mitjans de comunicació. A mi em
recordaven a les dels anys 70 i 80, però aleshores no hi havia tants mitjans de
comunicació. [...] També la qüestió d’internet. Van saber sortir del centre d’interès de cadascú per anar a trobar al veí. I haver-se unit per una única causa,
0,7 i més i la condonació del deute. Un únic lema…

I l’Alba Tosquella afirma que:
Això a vegades és fruit del moment, de casualitats i de la conjuntura dels astres
(rialles). Realment, el moviment de sensibilització amb aquest tipus de coses
és bastant recent. En aquell moment va començar a haver-hi molt auge, se’n
parlava molt més, i va coincidir això, les coses estaven molt a flor de pell, la
situació internacional [...] que també anava arribant molta informació i mira
[...]va coincidir que hi havia una sèrie de gent que tenien aquestes inquietuds i
ganes de fer coses. Però, molt és fruit de la casualitat també, de que la gent ens
trobéssim a l’acampada de la Rambla Ferran, de que hi haguessin uns quants
pillats especialment actius i que no deixaven que allò morís.

I afegeix que:
L’experiència de Lleida, en molts sentits penso que va ser embrionària en moltes coses, tan a nivell del tipus d’accions que es feien […] perquè jo penso que
després, moltes coses que es van fer en d’altres llocs van seguir molt la línia de
Lleida per la repercussió que havien tingut. El fet de tenir en compte els mitjans de comunicació, etcètera. En la manera de treballar i un punt en l’ideari,
jo penso que el 0,7 hi va tenir molt a veure fins i tot a nivell ideològic, de funcionament: molt horitzontal, molt de base, molt participatiu, molt assembleari
[…] però de veritat, no sé si hi ha hagut massa moviments més que ho puguin
dir amb tanta certesa […] Va ser embrionari a nivell català, estatal però també
a nivell de la xarxa que hi va haver després […] Tenint en compte la valoració
de les campanyes i del Moviment, penso que Lleida va ser embrionària de coses
molt heavys!

La manera de fer i la coincidència d’un moment i les coses que aportava
van permetre, amb grans dosis de voluntat i feina per part de la gent que hi
va participar, que el Moviment s’enfortís i fos significatiu. Carles Sanmartí
afegeix que:
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Un moviment social viu. Amb nous mitjans com internet, va ser un mitjà que
en aquest Moviment li va donar una dimensió de treballar en xarxa, connectar
moltes altres persones, animar-se, facilitar la coordinació i treballar junts. També un moviment viu que va facilitar la relació i la col·laboració amb persones
diverses, gent que venia de la militància política, d’ideals més humanistes, de
bases de moviments cristians, molt maco, en relació per lluitar per objectius
comuns. Aquesta va ser una clau de l’èxit també, el 0,7, la condonació del
deute […] qui podia dir no? Cadascú des del seu àmbit era un punt aglutinador, també va ser una altra clau de l’èxit del 0,7, proposar una bandera que
va aglutinar gent molt diversa. No es tractava d’una reivindicació de política
de partit ni confessional […] en aquest sentit el 0,7 ho va treballar molt bé,
l’autonomia, la independència de no deixar-se manipular, allí tothom hi tenia
cabuda per un objectiu comú.

La Marta Feixa també aporta una visió de l’entorn de la ciutat en uns
moments determinats quan explica que:
Jo crec que es va fer fort perquè hi havia molta gent adormida, i va saber captar
gent jove que tenia ganes d’enganxar-se a un projecte il·lusionant. També crec
que coincideix amb que Lleida es converteix en una ciutat d’acollida de la immigració. I la gent comença a pensar, aquí està arribant aquesta gent, alguna
cosa passa allà i aquí. Es comença a parlar de globalització, de problemes que
es poden resoldre allà amb projectes de cooperació i d’altra banda començar a
treballar a nivell local amb l’arribada de persones nouvingudes.

En Carles Sanmartí també veu que no hi havia una gran massa de gent
que es mobilitzés amb el Moviment. Exposa que es generava tres grups
d’atenció diferenciada:
El 0,7 creava opinions en contra, no tan pel propi Moviment, sinó pel tipus
d’accions que tocaven la moral: «què volen ara aquests penjats..?». D’altres a
favor i d’altres amb indiferència, una gran massa de lluny. Quan el mateix 0,7
feia alguna xerrada era gent jove entre 18 i 35, tampoc hi havia una gran massa.
Segurament es va moure molta gent que no s’havia mogut abans.

Malgrat ser un moviment que encetava una forma de funcionar en
l’àmbit de l’estat, però també en el local, malgrat ser un moviment que funcionava amb una mínima infraestructura i pràcticament sense diners, era
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un moviment que va anar enfortint-se a mesura que anava fent accions, que
treballava de forma oberta amb les ONG, organitzant campanyes, implicant-se
en l’ambit local i estatal. Van fer una feina important en el manteniment de
l’esperit d’una acampada i van implicar a molta gent en el seu recorregut. De
tota manera, els principals companys de viatge a escala lleidatana eren les ONG
i la relació no sempre era la més desitjable ja que tenien objectius clarament
diferenciats. Carles Sanmartí en té una visió amable i ho explica dient que:
El 0,7 va possibilitar, va aglutinar que diferents ONG i moviments socials de
Lleida es comencessin a trobar. Va facilitar la relació i l’entesa, perquè jo recordo algunes reunions en les què amb el diàleg es van anar beneficiant uns dels
altres (0,7 i les ONG). Va ser un dels principals fruits.

Si bé és cert que hi havia una crítica també es treballava de manera
conjunta. Les posicions enfrontades servien per aprendre, donar arguments,
madurar en les propostes i, encara que fos per pur cansament, com es recull
en altres pàgines en la visió de Josep Mª Armengol, s’arribava a una entesa.
No endebades, la col·laboració conjunta d’ONG i del Moviment va aportar
la descentralització de l’ajuda a la cooperació de la qual es van beneficiar les
primeres. David Amado explica que la postura crítica amb les ONG era fruit
de l’època i d’una visió que estava estesa per la Lleida d’aquells moments.
Aquesta postura crítica venia de la influència dels moviments de solidaritat
amb l’Amèrica Llatina i del despertar d’una consciència que volia denunciar
la caritat com a objectiu de l’ajuda. Ara bé, com diu Amado:
Pero siendo críticos no éramos destructores con las ONG. Éramos un poco
críticos por tratar los efectos de la injusticias más que las causas, pero sin hacer
maximalismos, era una crítica que también nos hacíamos desde dentro. […]
Nuestra relación con las ONG también fue estratégica, en Lleida.

De fet, Amado posa l’accent en el tema que provocava la visió diferent
del món per part de les ONG i del Moviment. La gent del Moviment, en
l’àmbit local i l’estatal, havien fet un pas important des d’una idea assistencialista, d’ajuda al Tercer Món cap a una idea de justícia social. Anaven més a
intentar denunciar i combatre les causes de la situació que no els efectes. Per
la seva banda, les ONG vénen d’un món assistencial, moltes vegades d’una
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tradició propera a l’església, i orienten la seva funció cap a intentar pal·liar els
efectes de la pobresa a través de projectes d’ajuda concrets. No es plantegen,
si més no, com a prioritat, el combat contra les causes, i en canvi, denuncien
i actuen contra els efectes. En una altra escala és el mateix que passava entre
el 0,7 i més i el 0,7 PIB. Però eren dos grups que s’havien de trobar. El 0,7
de Lleida va fer una reflexió sobre el seu futur, era un moviment que podia
no existir passats uns anys i com que havia tingut una participació directa en
l’alliberació de recursos per a l’ajuda oficial al desenvolupament per part de
l’Ajuntament de Lleida, se sentia també responsable de la gestió que se’n fessin d’aquests en endavant. Amb l’objectiu de crear una plataforma d’ONG per
a defensar uns interessos en matèria de cooperació sorgits de la societat civil,
diferents als institucionals, el Moviment 0,7 i més va organitzar aleshores a
les ONG, en una reunió que es va fer a l’Ateneu Popular, va crear el que més
tard s’anomenaria Coordinadora d’ONGD. Amado ho recorda dient que:
Lo hicimos para defender los intereses de la sociedad civil pero muy pronto nos
empezamos a cansar de la propia dinámica que nosotros habíamos favorecido.
Pero si este magnifico instrumento que es la Coordinadora de ONG sólo se
dedica a tener una relación institucional de gestionar la ayuda al desarrollo con
el Ayuntamiento se puede convertir en algo insano, incestuoso... como diría
[...] un desperdicio de recursos. Os podéis unir para hacer muchas mas cosas
que gestionar el tema de la ayuda al desarrollo del Ayuntamiento. Como movimiento, internamente, abogábamos por la autogestión, aunque estábamos de
acuerdo con la reivindicación del 0,7, como coordinadora dijimos [...] esto del
0,7 no puede quedar sólo en manos del Siurana (l’alcalde de Lleida en aquella
época), sino va a quedar todo un hermanamiento y de aquí a diez años si no
estamos nosotros que [...] sin control [...], hay que crear como una especie de
contrapoder a esta movida y aquello fue el origen de la Coordinadora. Una vez
montada dijimos, muy bien, ahora se tiene que superar esto.

Durant els primers anys, la relació entre el Moviment i la Coordinadora
fou molt intensa. Tot i centrar-se en la gestió de l’ajuda que donava l’administració —Consell Mixt de Cooperació i subvencions— hi havia una part
organitzativa significativa en la relació que es va establir. De tota manera, la
contradicció pel Moviment era clara: en l’àmbit de l’estat, el Moviment del
0,7 i més rebutjava les subvencions mentre que en l’ambit local es mobilitzen per gestionar la transparència de les que s’aconseguien. Però malgrat les
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crítiques i les discussions que poguessin existir entre les ONG i el Moviment,
havien establert una relació simbiòtica. Era difícil que cap de les parts pogués
funcionar sense l’altra. Així, la Coordinadora d’ONG formava part dels recursos no econòmics dels que podia disposar la Comissió 0,7% i més de Lleida,
rebien el seu suport i treballaven junts ja que el Moviment formava part de
la Coordinadora. De tota manera, a part de la diferència d’objectius hi havia
condicions que dificultaven una entesa absoluta. Carles Sanmartí ho exposa
amb força claredat:
Amb entitats que ja estaven organitzades, ONG però que no estaven coordinades entre elles però que ja existien a Lleida, o organitzacions que no eren ONG
però que eren d’àmbit social... seguien com podien la gran força del 0,7. El
Moviment 0,7 i més es presenta com un moviment de joves, nou, amb una
gran marxa, avui es pensava una activitat i vinga. Era una pedagogia nova i clara amb entitats formades per persones de 40, 50 i 60 anys, ja no és la mateixa
cosa ni tens les mateixes condicions. Qui podia anar-se’n a acampar a Rambla Ferran? (rialles). Clar, les ONG estaven formades per gent més gran, tots
recolzaven, acompanyaven, però implicar-se com volien els del 0,7 no podia
ser. Alguns del 0,7 deien és que és gent molt apoltronada. El 0,7 era una gran
locomotora i els altres eren vagons que de vegades costava que arrenquessin
[…] pel tipus d’activitat que eren molt diferents a les de les ONG.

El Moviment neix d’una mobilització política i la seva acció segueix
essent bàsicament política. La finalitat era que el govern de l’estat complís
els compromisos de l’ajuda al desenvolupament. Pel camí es troben amb la
descentralització d’aquesta ajuda, i afegeixen als seus objectius el control dels
recursos de les administracions locals. Treballen amb les ONG, participen en
accions de sensibilització, involucren la societat, però els seus objectius segueixen essent polítics. La relació que s’estableix amb el poder varia segons
el moment, segons la tipologia de les accions i segons el què es reclama i a
qui li reclamen. Hi ha partits polítics que els escolten, d’altres que no els fan
cas del que demanen. Tot varia segons on es demani, qui mani i qui estigui a
l’oposició. Ramon Morell ho exposa dient que:
El govern municipal, com tots els governs, donen suport a aquests moviments,
amb una campanya com la del 0,7, fins que no els hi generen problemes. Des
del moment en què el Moviment genera problemes de manifestacions, de tan106
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caments, de possibles enfrontaments [...] els governs deixen de col·laborar, és
igual que el Moviment Okupa d’ara. Els governs poden subscriure el 0,7, ho
fan. Ara, poden fer també pseudotrampes, substituir-lo per ajudes tecnològiques, enviament d’armament [...] s’ha fet aquí a l’estat espanyol.

Un moviment format en essència per gent jove que no tenia experiència
prèvia havia d’aprendre a fer una feina política, tant pel que fa a escala local
com en l’àmbit estatal. Amado explicava que el Moviment va anar aprenent
poc a poc quins eren els polítics claus. Aquesta tasca fou relativament fàcil en
l’àmbit local, sobretot quan es delega a la Coordinadora de ONGD, tot i que
la Comissió 0,7% i més continuava elaborant documents sobre com creia que
havia de ser la relació amb l’administració i els partits polítics. Però el treball
amb diputats fou més complicat. David Amado diu que:
Ahora con el tiempo creo que nos centramos mucho con los políticos y poco
con los técnicos. Es aquello de que cuando quieras saber qué hace el alcalde
habla con su secretaria. Si fuéramos a hacer otra vez el trabajo con los diputados hubiera sido más sistemático, pero también con la AECI, por ejemplo, para
saber cuál es el funcionamiento real de las instituciones.

En el procés d’aprenentatge, les persones que integren el Moviment de
Lleida s’estructuren en comissions especialitzades de premsa, sensibilització,
campanyes, etcètera. Es va intentar crear un sistema de comunicació interna
per conèixer què feien les altres comissions i que tothom estés al corrent de
tot el que es generava. La idea era facilitar un relleu dels membres de cada
comissió quan fes falta. Una de les comissions era la de comunicació interna
i relacions institucionals. Aquesta comissió s’integrava en la del Moviment
del 0,7 i més a escala estatal, però centrava el seu treball en l’àmbit polític
lleidatà. Cal tenir en compte que el Moviment no treballa pels seus membres,
els seus objectius són polítics però al contrari del que acostuma a passar en
aquests casos, ells ho fan d’una manera altruista.
La feina de pressió política es fa a partir de la mobilització, de la sensibilització i la implicació de la ciutadania. Malgrat tot, durant l’acampada del
94 hi ha les primeres mostres de pressió que porta a enfrontaments. Eulogio
Vallina explica que:
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El Ayuntamiento y la Diputación no nos hicieron caso, pero al ver que no nos
marchábamos, pues la preocupación [...] y ver que cada día salíamos en los
medios de comunicación [...].

L’Ajuntament, que en principi, no era l’objecte de protesta de l’acampada, no pot permetre tenir la via pública ocupada per quasi un centenar
de tendes de campanya. Es reuneix amb una representació dels acampats i
ofereix cent milions per l’agermanament que tenien amb la ciutat de LéridaTolima afectada pel volcà Nevado. Vallina recorda que:
Nos reunimos con el alcalde y me dijo: Si hubieras venido primero no hacía
falta todo esto, (jejeje) ¡ya sabes como era Siurana! Porque yo, dijo, ya tenía preparados cien millones para el hermanado con Colombia, que quería hacer una
casa cultural..., ya lo tenía previsto, pero bueno, vosotros os habéis adelantado.
Pero no era aquella la cuestión, nosotros pedíamos el 0,7% y la gestión de ese
0,7%. […] Siurana, pensando que yo estaba delante del Movimiento 0,7, me
dijo: A ver si desmontas esto. Y yo le dije que cuando respondiera la Diputación,
la asamblea decidiría. Él prometió los millones y lo de las ONG quedó más ambiguo. Después, cuando nos movilizamos por lo del hermanamiento, el alcalde
dijo que le trajéramos un proyecto, que se lo miraría, una propuesta de gestión
mixta. Y éste fue el motivo por el que los jóvenes ocuparon el Ayuntamiento.

L’art de fer política, però, es va trobar amb una resposta inesperada. El
Moviment no volia diners i en tot cas, defensava que l’ajuda que s’obtingués
no anés per caritat. El mateix Eulogio Vallina es va quedar sorprès de la resposta obtinguda a l’assemblea:
Lo que yo inicialmente veía como un éxito (la concessió de 100 milions) y así
lo manifesté en la asamblea de la misma noche, llega David y por sorpresa mía
dice que la reunión ha sido un fracaso.

Els problemes amb l’Ajuntament per l’agermanament amb Lérida-Tolima van servir per ajudar a fer entendre què era la cooperació internacional a
molta gent. Josep Mª Armengol ho explica dient que:
Sí, entrebancs amb l’Ajuntament […] teníem la guerra de l’agermanament Lérida-Colòmbia, perquè la Coordinadora es mostrava en contra quant a la par108
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tida i per al què es destinava la partida. Es va construir un edifici super galàctic,
va acabar apareixent un constructor amb quartos a la butxaca […] Al final
quan es va acabar tot el boom immobiliari que acompanyava l’agermanament
vam accedir a entrar a l’organigrama, però sempre amb la proposta de que es
fessin projectes, ni edificis, ni viatges […]. El que passava és que l’agermanament era polític, a partir de dos consistoris, per això mai hi vam estar d’acord.
I els criteris passaven perquè es despolititzés l’agermanament.

I Paquita Deltell apunta que:
Vint i cinc milions que anaven directes per l’agermanament sense entrar a la
convocatòria.

Jordi Sendra exposa que el benefici de modificar els criteris de l’agermanament van suposar un canvi en la manera d’entendre la cooperació:
Jo crec que a part de les batalletes, el que es va anar aconseguint va ser posar
uns criteris per repartir aquestes partides, que aconseguissin beneficiar aquella
gent i no als d’aquí. […] El que ens va costar molt temps de fer-li entendre a
l’administració, va ser que nosaltres érem competents a l’hora d’establir aquests
criteris. Mentre l’Ajuntament sempre es volia reservar el dret de decidir amb
què es destinaven els diners públics, deien que ells havien estat escollits pel
poble, ja. […] Nosaltres els hi dèiem, mireu Ajuntament, nosaltres portem
dècades fent cooperació, vosaltres acabeu de començar, escolteu-nos.

Les idees del Moviment queden clares des d’un primer moment. La
Comissió va fer un paper inicial d’interlocutor amb l’administració local.
Però quan es comença a muntar la Coordinadora li deixa aquest paper. El
Moviment estava a la Coordinadora i, per tant, participava indirectament
del contacte amb l’administració. Però al mateix temps es mantenia com una
part activa, assistint a les reunions del Consell Mixt de Cooperació amb veu,
però sense vot. Era una postura coherent amb els seus plantejaments. La seva
idea era la de vetllar pel compliment dels acords i pel manteniment de l’esperit que havia animat l’acampada. En aquest sentit, el Moviment es defensava
de manera clara com a moviment social d’esquerres i considerava que s’havia
d’estendre el debat de l’ajuda al desenvolupament a tots els partits i no només
a aquells que estiguessin en el govern. La idea era implicar tota la societat, i
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especialment les organitzacions polítiques, en una postura que permetés, per
fi, desenvolupar una política activa d’ajuda al desenvolupament amb la idea
final de restituir la justícia social. La feina que feien els portava a parlar amb
tothom. Amado ho recorda dient que:
Pero como que teníamos una visión tan ecuménica del mundo, teníamos
amigos hasta en el infierno. Había gente de derechas con la que estábamos de
acuerdo en algunas cosas […] nos reuníamos con todo el mundo […] Nosotros veíamos los movimientos sociales, las ONG, los sindicatos como actores
políticos que hacen política […] y no queríamos confundir militancia política
con trabajo político desde la sociedad civil.

La feina desenvolupada en aquells anys els va portar a entendre’s amb
tots els nivells de l’administració sempre amb la idea d’aconseguir una política estricta per al desenvolupament i no que les ajudes oficials fossin una
part de la política exterior i econòmica amb la qual jugar segons les circumstàncies. La pressió que s’intentava exercir no sempre funcionava malgrat els
esforços realitzats. En les esferes del poder local van ser més escoltats que en
l’àmbit de l’estat. Com més important és l’esfera del poder amb qui tractes,
més difícil és convèncer. Amado explica que:
No sé si fuimos muy importantes para los partidos políticos a nivel estatal […]
recuerdo la reunión en el congreso con mucha frustración […] nos atendieron
por todo el sarau mediático que habíamos montado, tomaron acta y ya está.
En Lleida, sí que tuvimos capacidad de influencia […]

La pressió política va tenir èxit en alguns casos, ja que potser el Moviment va actuar com aquella gota que fa vessar el vas. Es va aconseguir que
Convergència i Unió modifiqués el seu vot l’any 1998, tot i ser el suport d’un
govern del Partit Popular en minoria. Amado recorda que:
Hablamos con gente de Convergencia y con gente de Unió, teníamos interlocutores en ambos, pero hubo una comunicación estupenda […] tenemos casi
todos los borradores internos de la Ley de Cooperación del Congreso, nos lo
pasó Tere Cunillera, gente de Iniciativa, etc. […], claro éste es un trabajo que
las ONG hacen profesionalmente, pero que nosotros también hacíamos. Ellos
también tienen los teléfonos de los diputados. Pero es que antes de que saliera
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en los medios de comunicación, nosotros ya sabíamos lo que se estaba cociendo. […] A nivel de consecuencias prácticas en la Ley de Cooperación tuvo
mucha más influencia las ONG como Intermón, que nosotros mismos.

El Moviment no en va ser la única causa, malgrat exercir pressió a tots els
àmbits polítics, però hi va intervenir i hi va aportar el seu gra de sorra. Mentre
que a Lleida van tenir una bona acollida amb la pressió que exercien, al conjunt
de l’estat, els resultats eren més per la feina de sensibilització i pel fet de realitzar
accions molt originals i pacífiques que els portaven a la primera línia de les notícies. L’acte de la penjada a la Seu Vella, per exemple, va tenir un ressò que els
polítics no podien ignorar. Aquestes accions no van aconseguir fer una llei tal
com s’hagués volgut, però sí que van influir el vot de polítics i sensibilitzar una
part de la societat. El resultat de la pressió directa i de la sensibilització social com
a arma política és a llarg termini i és on es pot considerar que el Moviment ha tingut més èxit. Pot servir d’exemple la incorporació de propostes sobre cooperació
internacional als programes i campanyes electorals dels partits polítics d’àmbit
local i estatal. Aquesta era una pràctica habitual en altres països però a Espanya
no s’havia considerat o no tenia la importància que hauria de tenir.
La pressió política a escala local és més efectiva a curt termini. D’una
banda, el municipi experimenta les accions que es realitzen encara que el destinatari sigui una administració superior. El cas de la Seu Vella pot servir d’exemple: el motiu era la Llei de Cooperació que s’havia d’aprovar però l’acció era a
Lleida. La pressió mediàtica i social es viu a la ciutat, i d’una o altra manera,
afecta l’administració local. D’altra banda, la proximitat entre administradors
i administrats genera un contacte molt més directe per l’efecte de veïnatge. El
Moviment té una capacitat més gran d’influir en l’ideari municipal i aconseguir
objectius concrets a curt termini. Al mateix temps implica un comportament
més honest entre totes les parts implicades i cal buscar formes de treball conjunt que beneficiïn tothom. El Moviment, la Coordinadora, l’Ajuntament i la
Diputació van establir canals de col·laboració permanents, com el Consell Mixt
de Cooperació, que no tancaven la porta a altres temes que anessin sortint. Però
els tractes havien de ser clars i directes per a que funcionessin. Paquita Deltell
posa l’exemple del paper que feia en relació a la ONG que representa:
Nosaltres ens reuníem a la Coordinadora per votar els projectes, i quan es valorava el de Mans Unides jo deixava de votar. Després anàvem al Consell Mixt
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de Coopeació i traslladàvem les decisions de la Coordinadora. Però el que no
podia ser és que fóssim juez y parte.

De vegades calia sortir a buscar un element neutre per a facilitar una
imatge de total transparència. Josep Mª Armengol ho recorda:
Quan es tecnifica la regidoria de participació vam decidir que la valoració l’havia de fer una entitat externa i va ser quan es va contactar amb la càtedra Jean
Monet de la UdL. És l’organisme que ho va fer durant molts anys, després ja
es va passar al CCI.

La Coordinadora i el Moviment treballen en l’acció política municipal.
El seu paper no es quedava només en la gestió mixta dels diners que donava
l’Ajuntament per a cooperació. S’influeix en decisions, es demanen coses concretes, es modifiquen criteris i bases de subvencions i es treballa amb la intenció
que tot funcioni d’una manera positiva, coherent i transparent pels temes de
cooperació. La Coordinadora demana a l’Ajuntament la creació d’una regidoria de cooperació, també arriba a demanar que la Marta Feixa que ja treballava
a l’Ajuntament passi a ser tècnica d’aquesta regidoria. Com sempre, el procés
no va estar exempt d’estires i arronses. Cristina Saiz ho recorda explicant que:
Pel tema aquest del nom de la regidoria, vam tenir una xerrada seria amb
l’alcalde. Trucant per parlar amb ell i ell no ens trucava, al final vam dir bé si
no ens truca per parlar d’aquest tema demà a primera hora ens tindrà a plaça
Paeria manifestant-nos (rialles). I es va acabar aquí la conversa [...] A la tarda
em truca a la botiga de la meva mare i jo li dic a la clienta: Esperis perquè ara
no la puc atendre! (rialles). A més a més, era el dia que havien de tancar el cartipàs i ell em deia que no podia ser el canvi de nom... i jo, doncs, continuarem
amb la línia. Al final va dir que ja s’ho pensaria i finalment van posar el nom
que nosaltres demanàvem (regidoria de cooperació i participació ciutadana)
Perquè inicialment la proposta de l’alcalde era només participació ciutadana.

El treball fet en la política municipal ha comportat l’entrada de gent
que participava en el Moviment a l’Ajuntament. Per l’administració podria
quedar en una manera d’absorbir un problema, de desmuntar un grup que
podria crear veus crítiques. La realitat, però, és que l’entrada de persones properes al Moviment a l’administració també pot comportar una major sensibi112

movent consciencies bo.indd

112

28/11/2011, 13:10

litat pels temes del desenvolupament i la cooperació i obrir noves vies de treball en àmbits, com el codesenvolupament, que han convertit l’Ajuntament
de Lleida en referent. Un des resultats és el treball en codesenvolupament i
que les experiències municipals són importants per a millorar els projectes de
gran escala. Ara bé, l’entrada d’un membre del 0,7 a l’administració com tècnic municipal de cooperació, comporta que el treball del 0,7 resulti molt més
complicat de gestionar però no va ser en cap cas una causa de la desactivació
del Moviment a Lleida. La Marta Feixa explica que:
Va ser mooolt complicat, era l’oposició (rialles). Després que durant dos anys
tinguéssim els plans d’ocupació juvenil, va quedar clar que de feina n’hi havia
i es va decidir crear una plaça a l’Ajuntament. Oberta i transparent com tot,
però nosaltres vam informar la gent que sabien del tema, el 0,7, les entitats…
per animar-los a presentar-se. Jo crec que el Moviment ho deuria veure fatal al
principi, eren oposició. Però nosaltres els vam dir que oposició no n’hi havia,
que podíem i s’havia treballat junts en això. Això va ser l’any 1999. […] Nosaltres ja vam tenir dificultats per convèncer a l’Ajuntament de crear la plaça, i
quan va sortir la Cristina, ens van plantejar: ara què, ens emportem la guerra a
casa? Per part del 0,7 jo crec que van dir què passa ara, ja no som oposició?, va
ser un procés lent però molt interessant.

En aquell moment ja no hi havia conflicte de competències en matèria
de cooperació internacional entre Ajuntament i Moviment, perquè s’havia
delegat a la Coordinadora. L’entrada de la Cristina Saiz a l’Ajuntament va
ser ben vista pels seus companys encara que des de fora pugui semblar una
captació del Moviment per part de l’Ajuntament. David Amado ho justifica
dient que:
Su proyecto personal de vida coincidió con la posibilidad de ser funcionaria de
algo que le apasionaba: la cooperación internacional. Me parece fantástico, yo
hubiera hecho lo mismo.

En relació a la seva entrada a l’Ajuntament, la mateixa Cristina Saiz explica que:
El meu paper va ser molt receptiu, escoltant totes les opinions. Quan vaig saber
posar-me al meu lloc, que em va costar molt, ho vaig haver de fer amb els meus
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companys de Moviment, amb la resta de xarxa social i amb l’Ajuntament, que
crec que és el que em va costar més. Penso que al final ho vaig assolir bé, vam
aconseguir aquest equilibri. […] Com en tot, hi ha pros i contres, hi havia qui
ho veia de forma negativa i d’altres molt positiva perquè sabien que jo tenia les
coses molt clares. I que s’havia fet tot un treball de base des de 1994, conjuntament, administració i 0,7 i significava continuar una mica aquesta línia.

I la Carme Tobella també opina que:
Jo penso que no hi havia una distància... la feina feta fins al moment havia
creat una bona sintonia. Potser des de fora podia semblar que hi havia desconfiança però no era així […] home! al principi parlàvem idiomes diferents,
procediments diferents […] que a més els ciutadans estaven molt llunyans de
tot això. Però la feina conjunta va ser molt important. Si no has viscut el dia a
dia costa d’entendre com estàs aquí (en referència a la Cristina). Quan ho expliques a l’Ajuntament de Vilafranca, etc. […] que has incorporat una persona
del Moviment, diuen: ostres, què ha passat aquí, s’han venut? (rialles) i això
no ha estat així.

Un pas com aquest no devia ser fàcil per ningú, però representa una fita
més assenyalada del que pot semblar. El Moviment, que ha anat aprenent moltes coses de cooperació, centrant-se més en les causes que en els efectes de la
pobresa, fa una feina de sensibilització que arriba fins a l’Ajuntament que obre
les seves portes laborals a una persona preparada en una lluita de cinc anys. El
Moviment va continuar treballant, va continuar fent una feina que va conduir
a la consulta per l’abolició del deute. Per la gent del Moviment, l’entrada d’un
dels seus membres a l’administració només és un pas endavant.
El procés d’un moviment que havia remogut una ciutat tranquil·la, que
havia pressionat polítics, que havia fet moure ONG, que havia participat de
manera organitzada en una xarxa de grups similars que constituïen el Moviment a escala estatal, que feia accions que fins llavors no s’havien vist i
que tenien un ressò important, que havia entrat de la mà d’una de les seves
membres a l’administració local, que feien accions de sensibilització i que al
mateix temps s’anava formant, aprenent sobre la marxa tots els aspectes que
poguessin afectar la seva dinàmica, arribava al moment culminant. La proposta de realitzar una consulta sobre l’abolició del deute extern va suposar un
esforç més que considerable. Era la culminació de prop de sis anys de feina
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intensa, de deixar aparcats els projectes personals per substituir-los per un
projecte col·lectiu de caire altruista. Eren sis anys de militància activa i d’una
feina que encara avui es fa difícil de valorar. La consulta va suposar el do de
pit d’un grup de persones que van provocar moments únics a Lleida i a l’estat
espanyol i que havien començat a obrir camins en la manera de treballar dels
moviments socials, camins centrats en aspectes com la democràcia de base i la
organització horitzontal i la reivindicació de les injustícies socials mundials.
Havia arribat la fi d’un cicle. El Moviment s’aturava com a tal i els seus
membres començaven a explorar altres opcions. Enrere quedaven coses que
havien ajudat a aconseguir i a construir: la Coordinadora d’ONG, la descentralització de l’ajuda al desenvolupament, la lluita per un emblema que duu
per nom 0,7 i més... S’havien obert i havien assumit horitzons ideològics més
amplis, fruit d’una coherència en l’anàlisi de les causes de la pobresa: l’abolició del deute extern i, més tard, el comerç just com a base d’actuació per
intentar aportar un altre gra de sorra per acabar amb les causes de la pobresa.
L’aturada del Moviment era un pas lògic. I no només per Lleida. S’havia començat a institucionalitzar una part del que es demanava i calia reprendre els
esforços individuals i col·lectius per afrontar altres reptes.
L’organització i la gestió de la consulta va produir un esgotament que
va acabar amb la Comissió 0,7% i més de Lleida. A aquest esgotament s’hi
afegien altres problemes que el Moviment no havia gestionat, segurament, a
causa de la dinàmica intensa que havien dut a terme. No hi havia renovació
interna. El grup, treballant intensament, acabava presentant-se com un cercle
tancat on qui s’apropava havia de tenir la capacitat de funcionar a un ritme
molt alt. I això allunya les persones que s’hi haguessin pogut afegir. D’altra
banda, amb el canvi de mil·lenni anaven prenent força altres moviments
alternatius, especialment els que lluitaven contra el neoliberalisme, amb
finalitats no sempre llunyanes de les que preconitzava el Moviment. Era el
moment de frenar i pensar en altres projectes. Amado reconeix que:
El Movimiento 0,7 de Lleida desaparece después de la campaña de la consulta.
Yo me desvinculo entonces, porque desde mi idea de participación en el 0,7,
era un movimiento confederal, en el que la democracia de base era muy importante…Yo no podía tener responsabilidades a nivel estatal sin tener una base
democrática a nivel local. […] Al final esto explota, se juntó esta dinámica con
proyectos personales de la gente y todo sin una renovación detrás.
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Des de fora de Lleida, Juan Martínez expressa una visió complementària
on els problemes interns d’un grup sorgeixen per la càrrega de responsabilitat
i significació que havien assolit:
A Lérida lo que le pasa y que yo viví como triste es que […] al ser tan importantes en un proceso estatal te lleva a tener conflictos locales, el mantener la dinámica de proyección y responsabilidad estatal exige recursos, esfuerzos que no están
presentes a nivel local. Hay gente que piensa que igual deberían ser realidades
más fuertes las que asumieran ese papel de responsabilidades y de recursos para
que Lleida pudiera trabajar el tema local mejor. Allí se generan conflictos que no
acaban de resolverse. […] Todo el mundo ha sido muy prudente en externalizar
trapos sucios, yo no los conozco mucho los problemas que tuvo Lleida pero […]
David, estaba clarísimo en el papel de coordinación de Lleida en la consulta,
estaba puesto con todos los sentidos […] otras personas en Lleida creían que se
debía destinar más esfuerzos a nivel local […] Empezaron a surgir proyectos más
a largo plazo a nivel local como la tienda de comercio justo […] Entonces está
el tema coyuntural más a corto plazo de vamos a por todas y los temas de largo
plazo que exigen otra visión y otros compromisos.

Carles Sanmartí també fa referència al cansament com a resultat de l’acció de major maduresa política que havia fet el Moviment i en la qual Lleida
va tenir un paper significatiu:
Les accions van atraure molt els mitjans de comunicació i van ser el boom que
van donar. Però això es va pagar. Quan ja estàs cansat de fer aquestes accions
perquè el cos no aguanta és difícil que la gent s’enganxi a coses més de pes, de
reflexió, de profunditat, d’anàlisi […] I en aquest sentit lo del referèndum ja
va ser una cosa més madura […] el referèndum no hagués estat possible sense
el Moviment del 0,7 i més que hi va posar la idea, la força però tampoc sense
entitats com ONG, el món de l’esplai, grups de militància política, adults […]
va ser una campanya més de maduresa. Després es va organitzar un sopar amb
més de 100 persones, als Maristes, que es van implicar aquell dia, no per anar
a fer un tiberi ni un partit de futbol, sinó per una causa de justícia, va ser molt
admirable.

Muntar la botiga del comerç just, emprendre projectes personals...
era una sortida correcta per un moviment que havia ajudat a assegurar el
funcionament d’una Coordinadora que assumia una part important de les
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seves funcions. Van deixar d’estar presents en les activitats que els havien
caracteritzat durant aquells sis anys i, malgrat hi ha coses que no s’obliden,
van deixar de funcionar com a col·lectiu que formava un moviment. Camino
Galán ho menciona dient que:
Quan el NO a la guerra el Moviment 0,7 i més no va sortir com a tal. Hi érem
la mateixa gent, però no sota el nom de 0,7.

I Josep Maria Armengol afegeix que:
Ja fa set o vuit anys al Consell Mixt de Cooperació de la Diputació vam demanar la substitució de la cadira de 0,7 per la del tècnic de la Coordinadora,
perquè feia anys que no venien. El Nacho Pijuan va ser el darrer en venir [...]
Sí, el que deia l’Eulogio, aleshores van fer la botiga de comerç just, que ara ja
ha tancat.

I Carles Sanmartí apunta que:
Avui queda la Coordinadora, però el Moviment s’ha desfet. Finalment queden
els grups amb una mínima estructura, burocràcia... sempre hi ha un preu a
pagar si es vol perseverar en el temps... Potser el Moviment 0,7 i més no estava
cridat a perseverar en el temps i això seria tot un debat a fer. Però jo sempre
ho veig com amb enyorança de dir: llàstima! un moviment de crida al canvi
que avui s’ha quedat [...] no diria en no res... però si sense incidència, ja ningú
aixeca la bandera.

La fi del Moviment com a tal significa un buit, una cadira que es torna
a omplir per qui es pot considerar hereu dels èxits d’una mobilització espontània. Però com acostuma a passar en aquests casos, costa de creure. Jordi
Sendra s’expressava dient:
N’estàs segura d’això que dius? Jo no n’he seguit la pista però m’estranyaria
molt que tota aquella gent no estés en actiu encara. Jo crec que encara continua
el Moviment 0,7! a Lleida. Heu parlat amb els membres del 0,7? Suposo que
estan a la xarxa per l’aboliment del deute o....
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5. Sis anys de lluita

Si bé és cert que, a Lleida, el Moviment s’atura allà cap a l’any 2000, també és
cert que va tenir prop de sis anys d’activitat frenètica. Una activitat que és fa
difícil d’encabir en unes pàgines que no volen entrar en una història de «batalletes». Sense obviar allò que el Moviment va fer, mantenir el record d’un
moviment social no passa només per explicar les anècdotes d’una lluita que
va ser molt més seriosa del que les anècdotes podrien fer semblar. En pàgines
anteriors, ja s’ha fet referència a algunes de les accions del Moviment i de
la Coordinadora. En capítols posteriors es tornarà a fer referència a algunes
d’aquestes accions. Sense ànim de fer-se repetitives, les pàgines d’aquest capítol es dediquen a comentar una cronologia no exhaustiva del que va succeir
des de l’acampada de 1994 fins a l’aturada del Moviment. Sense pretendre ser
la crònica d’una lluita, la idea és exposar algunes de les fites que van marcar
la història recent d’una ciutat tranquil·la i que van transcendir, en alguns
moments significatius, cap a la resta de l’estat.
La veritat és que han estat molt més que sis anys de lluita. Realment,
els combats pel 0,7 i els que persegueixen objectius que els inclou comencen
molt abans de l’acampada del novembre de 1994 i acaba –bé, si és que acaba, perquè es podria dir que s’integra i es transforma parcialment en altres
objectius, moviments i mobilitzacions– amb posterioritat a la consulta per
l’abolició del deute extern. Si els principis són més o menys difosos en el
temps, la fi resulta difusa en el moment concret. Queden coses del que s’ha
estat fent i aquestes coses permeten pensar que la fi d’un moviment no acaba
quan aquest s’atura. Un principi per a la recapitulació pot ser la idea de les
Nacions Unides de proposar que els països rics, els del Primer Món, destinessin el 0,7% del seu Producte Interior Brut (PIB) en ajuda al desenvolupament
d’uns països que havien quedat al marge dels esdeveniments que, en aquells
moments, dirigien el destí del món. Descolonització i pobresa s’havien posat
en un mateix sac i afectaven a tres quartes parts de la població del planeta.
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En una singladura parcialment deslligada de la resta dels països rics, Espanya
entra a formar part dels països que es comprometen en l’ajuda al desenvolupament del Tercer Món. I l’any 1976 entra a formar part del CAD, integrant
el que s’anomenen crèdits FAD. Déu anys després hi ha l’origen del Fons
Català de Cooperació a partir d’una campanya on la Generalitat i el seu president s’hi involucren. La Generalitat de Catalunya institucionalitza l’ajuda
al Tercer Món. Dos anys més tard, l’estat espanyol crea l’AECI (Agència Espanyola de Cooperació Internacional) i el 1989 a Catalunya es crea la Federació
Catalana d’ONG pel Desenvolupament.
Malgrat els avenços institucionals, la política que es seguia en aquells
moments tenia dues bases en relació a la pobresa que patia la major part
del planeta: la caritat de cara a la societat i la utilització dels crèdits al desenvolupament com una eina política. No s’estava donant el 0,7% del PIB
i quan es donava alguna cosa s’intentava que s’ajustés a interessos polítics i
comercials que beneficiessin la política exterior del govern. Enmig, Justícia
i Pau ja feia campanyes per reclamar aquest 0,7% i en l’àmbit de Catalunya
i de l’estat hi havia una consciència creixent, tot i que concretada en cercles
molts restringits del paper que calia fer en el tema del desenvolupament.
Fruit d’aquesta consciència creixent, al novembre de 1993 hi ha una tancada
de cinc persones a Madrid per reclamar que l’estat espanyol doni el 0,7% del
seu PIB a la finalitat de l’ajuda al desenvolupament. És una reclamació política que demana el compliment d’uns acords polítics internacionals i la realitza
unes persones que formen part del que anys més tard s’anomenarà «societat
civil». A Lleida també hi havia una certa consciència que es traduïa en accions
puntuals. L’Eulogio Vallina recorda que:
Yo había tenido muchas relaciones políticas y fui y hablé con Pané y le propuse
que hiciéramos esta campaña. Esto debía ser en el 93, previo a la acampada.
Nos pusimos a recoger firmas. Yo tengo un poco de archivo y todavía las tengo guardadas. Se volcaron en recogerlas los de la HOAC. […] Mandamos un
escrito al Ayuntamiento firmado por Luís Santamaría que era de la HOAC y
un servidor. Mandamos otro a la Diputación y pedíamos ser atendidos para
proponer que se debatiera en el pleno el 0,7. No nos contestaron.

Mentre a l’estat espanyol comencen a passar «coses», a nivell internacional comencen a canviar les regles d’un joc que fins l’any 1989 i 1991, amb
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la caiguda del mur de Berlín i l’entrada de la Perestroika, havia estat bipolar
durant uns quaranta cinc anys. Com efectes tardans de la descolonització es
produeix la primera Guerra del Golf i es reprodueixen conflictes, fins llavors
ocults als ulls i la consciència de la societat occidental, en aquella part del
món que comptava per no res. Però els mitjans de comunicació, amb noves
tecnologies al seu abast, entraven en una competència més ferotge que la
que havien viscut fins al moment i havien de captar l’atenció d’un públic
per seguir tenint presència. El resultat és un dels efectes de la globalització:
la proximitat del que és llunyà. I això va moure més consciències de les que
possiblement s’haguessin previst.
El conflicte dels grans llacs és una excusa per tornar a posar al davant de
l’opinió pública la demanda del 0,7% del PIB. Al Paseo de la Castellana de
Madrid s’organitza una acampada amb aquesta finalitat. I en els dies següents
es seguida per moltes localitats com una taca d’oli que s’estén per tot l’estat.
El resultat: molta gent que fins llavors potser no s’havia mogut per aquesta
o altres finalitat s’apunten a una mobilització que donarà peu al naixement
d’un moviment. A Lleida, com s’ha apuntat anteriorment, s’organitza l’acampada de manera improvisada, com a molts altres llocs de l’estat. El dia 10 de
novembre es planten les primeres tendes de campanya a la Rambla de Ferran.
Pocs dies després, ja són noranta quatre. La mobilització serveix per posar en
contacte molta gent sensibilitzada, per començar a treballar junts, per tenir
un primer conflicte amb l’Ajuntament, amb l’ocupació i posterior desallotjament de la sala de plens el dia 25 de novembre. La mobilització serveix
per discutir, per formar-se, per relacionar-se amb altres ciutats, per crear una
dinàmica que servirà pel futur.
I d’aquesta mobilització neixen diverses iniciatives. La primera és la
implicació de l’Ajuntament en el que es considera una ajuda al desenvolupament descentralitzada. La segona és l’embrió d’una coordinadora d’ONG de
Lleida per tenir una veu interlocutora amb l’administració. I paral·lelament
neix la tercera iniciativa: la creació d’un moviment, inicialment també embrionari, que participa, acompanya i estimula les respostes que a partir d’aquell
moment es generen a les propostes de l’administració. Aquest moviment embrionari s’anirà configurant, igual que la Coordinadora d’ONG, en els mesos
següents. Aniran prenent forma a partir de moltes hores de discussió, de
plantejaments enfrontats i d’aprenentatge que ajuden a configurar un ideari
ferm amb el qual empènyer tot un conjunt d’accions.
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Un fet significatiu és que, tant a Lleida com a moltes altres ciutats, l’aixecament de les tendes de campanya poc abans del Nadal de 1994 no acaba amb
el que acabava de néixer. L’entrada de l’administració local en el joc del 0,7
és una de les causes que obliguen les ONG i les persones més sensibilitzades a
seguir en contacte. Una altra causa que ajuda a mantenir el contacte en l’àmbit
local és la participació de gent de l’acampada a reunions celebrades a Madrid
entre acampats de tota Espanya. Hi havia la sensació i la necessitat que el que
acabaven de fer no havia de quedar en un no res. I aquest doble fet impulsa
una reunió, a l’Ateneu Popular de Ponent de Lleida, on participen persones
que representen ONG i persones no organitzades que formen i formaran part
del que serà el Moviment del 0,7 i més a Lleida. Paquita Deltell recorda que:
Jo crec que el Vallina va ser-hi des del principi de tot, i arran de la moguda del
0,7, es va convocar una reunió a l’Ateneu Popular de Ponent. A més a més de
les ONGD de la Coordinadora hi havia també SOS Racisme, que ho portava
un membre del 0,7, l’Alba Tosquella. En aquesta reunió hi havia el Vallina i jo
(Paquita Deltell), el 0,7, l’Imma Romeo i molts més... hi havia algú d’Amnistia? No, van venir després.

I Jordi Sendra complementa el record:
Sí, que després, Amnistia es va despenjar perquè van veure clarament que no
eren una ONG de desenvolupament.

Els esdeveniments s’anaven produint com en una arrancada lenta després de la mobilització. La reunió de l’Ateneu va servir per generar un conjunt de sinèrgies que van ajudar a consolidar l’embrió de la Coordinadora i
del Moviment, junts i per separat. Els membres del Moviment s’implicaven
en un fanzine i l’Ajuntament iniciava l’agermanament amb Lérida-Tolima
i arrencava un conflicte que va servir per posar clars alguns conceptes sobre
l’ajut al desenvolupament i marcar l’inici d’una altra manera de treballar. Els
fruits de l’acampada es deixen sentir de manera tranquil·la durant l’any 1995.
D’una banda, el 8 de setembre de 1995, es constitueix el Consell Mixt de
Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, amb la participació de la Coordinadora i del Moviment, mentre que la Coordinadora inicia la discussió dels seus
propis estatuts, també amb la participació dels membres del Moviment.
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Mentre es discuteix, no s’oblida la sensibilització. No es podia deixar
en un sac de records el que havia passat i, l’any 1996, s’endega la campanya
«Posa en marxa la teva solidaritat. 0,7% i més. Transparència i qualitat». La
idea d’aprofundir en un 0,7 descentralitzat implicava la sensibilització de la
societat en el sentit més ampli i la Coordinadora i la Plataforma del 0,7 treballaven junts en aquests objectius. Al novembre de 1996 es produeix la tancada a l’església de Sant Andreu del carrer Cavallers de Lleida. La reclamació
del 0,7 segueix estan vigent, tant com els conflictes a l’Àfrica Central. Parallelament, també hi ha una tancada a la catedral de Madrid, fet que indica la
coordinació del Moviment en l’àmbit de l’estat. Carles Sanmartí, en aquell
temps mossèn de la parròquia, recorda que:
Al 96, després de l’acampada el Moviment havia agafat una força, i una de les
característiques que tenia el Moviment era buscar accions molt vistoses amb
molta plasticitat, que trenquessin una mica. Jo personalment em sentia a prop
tot i que no participava directament del 0,7, però ho veia amb molt bons ulls.
[...] Em sentia proper al Moviment i per coneixença personal amb gent que
participava en el Moviment, em van contactar i vam estar parlant de fer alguna
cosa amb el sentit de tancament. Amb la idea que les esglésies havien estat llocs
de refugi. Als EUA als anys 80 hi havia una moviment que es deia Santuario
i eren esglésies que recollien aquesta vella tradició de que una persona si era
perseguida i entrava en una església tenia com una mena d’estatut de refugi.
I recuperant una mica aquest sentit de l’església com un lloc on es puguin defensar les idees, vam pensar en aquesta possibilitat d’acció. Aleshores jo estava
de mossèn en aquesta parròquia i l’únic que vaig demanar és que no es fessin
les coses a la força. Aleshores jo vaig anar a parlar amb el Bisbe... i aquest va
ser molt comprensiu. No va ser una ocupació violenta sinó un acord perquè es
veu amb bons ulls la bonesa de l’objectiu i de l’ideal. I també ho vaig consultar
amb la comunitat cristiana, els fidels de la parròquia i tots ho van acollir molt
bé i fins i tot ens vam implicar en una comissió de coordinació que es va crear
per ajudar en el que poguessin necessitar les persones que es tancarien.

La tancada, que va durar prop d’un mes, va servir per mobilitzar, treballar i enfortir el Moviment, per apropar-hi més gent de la que ja eren, i per
sensibilitzar la població de Lleida. L’actitud pacífica de la tancada va servir,
també, per atreure molts parroquians als actes i xerrades que s’hi feien i
Carles Sanmartí explica que:
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[...] i la relació amb els joves que van venir sempre va ser molt cordial. La gent de
la parròquia estava molt admirada per l’esperit d’aquests joves, pel seu sacrifici i
pels ideals. Alguns (membres de la parròquia) hi van participar i d’altres ho veien
una mica més estrany... la comunitat, chapeau. [...] Home, a persones de 70
anys no els hi demanem massa implicació, però si es va fer alguna xerrada, algun
recital de poesies, als locals i alguns s’hi van implicar... i ajudar, però com que la
gent del 0,7 eren muy apañaos, no va caler massa. [...] La gent del barri ho vivien
de manera diferenciada, aquells que tenien problemes en el si familiar no se’ls hi
podia demanar que entenguessin les reivindicacions del 0,7. «Cosas de jóvenes
que no tienen nada que hacer», deien uns. En canvi, hi havia persones que feien
de voluntaris a l’església i ho veien amb més bons ulls. Són temes que t’hi pots
implicar quan tens les necessitats bàsiques cobertes [...]. Però si ho mirem des
d’una perspectiva, no tan quantitativa [...] sí que diria que l’acte de la tancada
a St.Andreu i altres accions que la Coordinadora i el Moviment 0,7 i més van
anar fent, sobretot el Moviment 0,7 i més que era qui en aquell moment feia de
locomotora. Xerrades a l’església, en què estava la meitat plena, 150 persones
[...] persones que venien i anaven [...] però després hi havia un grup de persones
que s’implicaven més i això sí que ens va marcar a les nostres vides. Això és difícil
que surti a les estadístiques i als diaris, però és molt important, jo hi crec molt en
això. En aquest sentit va estar molt maco.

La tancada va servir per establir una relació molt més intensa entre els
membres de la Comissió 0,7% i més, però a més a més, els va ensenyar a
treballar utilitzant les noves tecnologies, a organitzar-se en equips1 diferents
per fer feina de logística, d’informació i altres. En el procés de la tancada la
Plataforma del 0,7 es constitueix en Comissió 0,7% i més, consolidant una
postura interna d’intentar aprofundir i incidir més en les causes que en els efectes de la pobresa. També es planifiquen accions a dur a terme i una d’elles va
ser la penjada a l’edifici de la Winterthur, seu de la delegació del govern de la
Generalitat a Lleida. La penjada acaba amb l’entrega d’un manifest a Francesc
Vidal, Delegat del Govern en aquells moments, però inicia una nova etapa del
Moviment. Aquesta acció és la primera d’un seguit d’actuacions que emprèn
el Moviment on demostra la seva maduresa i la capacitat per fer-se sentir. No

1. Del procés de reflexió interna de la tancada en surten les comissions de: comunicació interna;
comunicació externa; campanyes; finances; sensibilització i formació; relacions institucionals i política.
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és una acció que tingui un ressò massa ampli si se la compara amb altres que
van realitzar, però serveix per veure que saben funcionar, fer accions que criden
l’atenció i per veure com es funciona de manera interna en comissions vàries
per a realitzar totes les feines necessàries per a dur l’acció endavant i donar-li el
major ressò possible.
Paral·lelament, es segueix actuant en la sensibilització de la població. Es
fan concentracions al Govern Civil, s’entreguen manifestos al president de la
Diputació i al subdelegat del Govern de l’estat, i s’encenen espelmes a la plaça
de la Paeria, s’organitzen xerrades i concerts. S’actua de manera coordinada,
amb el suport de la Coordinadora, però com a moviment autònom buscant
la implicació de la població amb accions cíviques, no violentes i molt plàstiques, creatives i originals en una ciutat com Lleida. De manera paral·lela,
sense connexió directa amb el Moviment però impulsada per persones que hi
participaven, PROSEC, entitat dedicada a promoure projectes socials, crea la
botiga de comerç just Taller 3, obrint una altra via que indica una voluntat
d’anar més enllà de les reivindicacions del 0,7.2
En el procés de la lluita, l’any 94 suposa un inici, la primera pedra que
s’assentarà durant l’any 95 quan es posen unes bases sòlides per a un procés
que s’està configurant. L’any 1996 representa l’entrada a la maduresa. El
procés d’aprenentatge s’acaba amb la sortida de la tancada i d’allí en surt un
moviment enfortit interiorment, més organitzat. I sobretot, més preparat per
encarar noves campanyes i moure consciències més enllà de la ciutat. L’any
1997 serà un any de molta més activitat política. Fruit de la feina feta a l’estat
des de 1994 el govern del Partit Popular planteja una Llei de Cooperació que
el Consell de Ministres aprova el 25 de juliol. L’Alba Tosquella explica que:
Per part meva, recordo més implicació a la penjada de la Winterthur que a la
tancada, perquè a nivell mediàtic potser va donar més fruits. Jo no estava en el
nucli dur, però a partir d’aleshores es va començar a organitzar. Hi havia dos
línies molt clares: la del David i la del Sergi, que a més a més són dos perfils
molt concrets i diferents, que era lo interessant. Creava molt debat i discussió
de com fer les coses, perquè el David es un tio molt metòdic i el Sergi també és
molt ideològic però és molt més d’acció. […] Es van ajuntar molts elements,

2. Sobre el tema del comerç just a Lleida es pot consultar Sendra i Francès (2006).
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una base molt ideològica molt potent que sempre s’anava construint a mesura
que avançava el Moviment. La mateixa idea amb què va començar l’acampada
després va quedar obsoleta per si mateixa [...] les mateixes reflexions et porten
a pensar que només el 0,7% no és res, que si el 0,7% es dóna a partir dels FAD
també és una porqueria. Aleshores acabes demanant una Llei de Cooperació.
És l’evolució d’una idea. A més a més, amb molta documentació. I al mateix
temps també s’anava construint a nivell organitzatiu, de comissions... de sensibilització amb les carpes al riu...

Al mes de maig, però ja s’havia iniciat una campanya per una llei més
justa amb la col·locació d’una carpa a la canalització del riu al pas per Lleida
que forma part d’una campanya organitzada a tot l’estat. A l’octubre el projecte de Llei de Cooperació és aprovada al Congrés dels Diputats i a Lleida,
el dia 17 d’aquest mes, es pengen bafarades de còmics a l’estàtua d’Indibil
i Mandoni. És l’inici d’una sèrie d’accions de protesta per una llei que no
serveix per arreglar res. Al desembre es posen xoriços gegants a la seu del
Partit Popular de Lleida i en l’àmbit de l’estat, s’organitzen manifestacions a
Madrid, el dia 13 de desembre i a Barcelona, el dia 21 del mateix mes. Va ser
tot un seguit d’accions originals i cridaneres que s’integraven dins d’una campanya, per una llei justa i transformadora, plena d’activitats que van afectar
bàsicament els mesos de novembre i desembre de 1997.
La llei aprovada serveix per mantenir les reivindicacions inicials i lluny
d’aturar les protestes per la via del «ja està tot fet» segueix encenent els ànims
d’un moviment que no es rendeix. El 5 d’abril de 1998 s’inicia a Lleida una
de les accions que té més ressò de les que va protagonitzar el Moviment a
Lleida. En Sergi Talamonte, membre de la Comissió 0,7% i més de Lleida,
es penja al campanar de la Seu Vella de la ciutat en una acció que, de mica
en mica i cada vegada amb més força, anirà sent seguida pels mitjans de comunicació de l’estat i fins i tot es van emular en altres ciutats de l’estat. La
penjada va exercir una pressió política que va permetre defensar la posició del
0,7 sobre la Llei de Cooperació.
Dos dies després de l’inici de l’acció, la policia va intentar desallotjar el
públic present a la Seu Vella donant suport a la penjada. La pressió policial
va ser resposta amb persistència fins que es va acabar permetent la penjada i
la presència de gent que li donava suport. Les característiques de l’acció i la
presència aconseguida als mitjans de comunicació també feia més complica126
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da una actuació policial. El dia 17 es fa una concentració a la seu del Partit
Popular, i el dia 19 es celebra un concert on participa Lluís Llach. Aquell dia
acaba l’acció. Mentre ha durat se n’ha parlat arreu i el tema de la cooperació i
la mateixa ciutat de Lleida ha estat anant de boca a orella per tot el país. Malgrat tot, el dia 23 d’abril la llei es aprovada al Congrés i la pressió continua. Es
realitzen altres accions, com la creació d’un mur a la subdelegació del govern
de Lleida, es presenten esmenes al Senat, es parla amb polítics de tots colors
i s’arriba a presentar una moció a la llei conjuntament amb l’Ajuntament de
Lleida. Al final, la llei passa els tràmits parlamentaris essent aprovada al Senat
sense el suport de CiU que, en aquells moments, era el soci d’un govern del
PP en minoria.
L’acció de la penjada a la Seu Vella s’havia convertit, però, en un emblema del Moviment. Si bé és cert que només hi ha una persona al campanar,
es pot dir que qui es «penja» és tot el grup. A terra hi havia tot un conjunt
de persones que treballaven per a que l’acció tingués ressò i fos escoltada
pels polítics i per la societat en general. L’estructura que havia assolit el Moviment durant la tancada de Sant Andreu va funcionar com una màquina
perfectament engreixada i l’èxit de l’acció és una feina de conjunt on cadascú
tenia una missió assignada. Encara avui quan es parla del Moviment hi ha la
referència obligada a l’acció de la Seu Vella. La penjada va significar un procés intern per la gent de la Comissió 0,7% i més de Lleida. L’Alba Tosquella
explica que:
[...] El tema de les comissions ja va anar amb aquesta línia de fer-ho més operatiu, perquè al principi era un moviment purament assembleari amb reunions
llarguíssimes. I després tens gent que sempre lidera una mica per molt que
vulguis tenir un moviment totalment horitzontal. Però una cosa que sí estava
clara és que no es volia jerarquitzar... fins al punt que els primers dies de la
penjada ni tan sols es deia el nom de la persona que hi havia penjada... va arribar un moment que era inevitable, parlaven amb ell de 50 ràdios i al final ja
sabien que era el Sergi. S’intentava en tot moment fugir de la personalització i
jerarquització, que tingués caps visibles.

Però la lluita d’aquells anys no es limitava només a exercir pressió política i a realitzar accions que aconseguien atreure l’atenció dels mitjans de comunicació i del públic en general. En paral·lel s’estava treballant en una lluita
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menys vistosa, però igualment necessària. Es feia un treball de sensibilització
que passava per altres accions de tipus més quotidià i, sobretot, hi havia el
treball de la Coordinadora, on es treballava al mateix temps que s’intentava
definir uns estatuts que recollissin les diferències, profundes en alguns aspectes, entre les dues sensibilitats que l’integraven: les ONG i la Comissió 0,7% i
més. Els processos de discussió permetien avançar en la concreció de postures
ideològiques i en una formació que era necessària per afrontar el ritme del
dia a dia que s’havien imposat les persones del Moviment. Al mateix temps
hi havia un altre front de lluita en l’àmbit estatal. La reunificació del 0,7 PIB i
del 0,7 i més era una lluita que cremava i debilitava, però al mateix temps donava motius per seguir treballant. La campanya per una Llei de Cooperació
justa es produeix a tot l’estat encara que Lleida fos qui aconseguís una de les
accions més vistoses. Reclamava esforços a tots nivells i el que avui es pot
explicar en unes poques línies no faria justícia a la feina feta i al ritme en què
es va haver de fer.
Si la campanya per la Llei no va tenir tot l’èxit que es perseguia, la resposta del Moviment no es va fer esperar. Es va començar a treballar en un altre
front: la condonació del deute extern. Si la penjada va significar un hite en la
lluita del Moviment com a acció espectacular, la campanya de la condonació
del deute va ser la que més esforços va demanar i la que va implicar més gent
arreu de l’estat. Era el do de pit d’un moviment que en pocs anys havia aconseguit un gran nivell de maduresa molt gran i que enfrontava la necessitat
de mobilitzar a molta gent arreu de l’estat, alguna de la qual ja s’havia anat
separant del Moviment per dinàmiques personals o per les dinàmiques del
funcionament.
La campanya per l’abolició del deute significa alguna cosa més que una
campanya de pressió política. Arcadi Oliveres explica que:
Hi ha una cosa que m’agradaria deixar clara. Una cosa és la campanya pel 0,7
i l’altra la campanya del deute extern. Que en el fons és el mateix, perquè una
cosa és que tu donis uns diners i l’altra que tu en perdonis el retorn. […] El
concepte d’abolició del deute era un aspecte clau de molts moviments del Sud,
sobretot d’Amèrica Llatina però també de l’Àsia, que a la vegada eren influència per a molts moviments nous del Nord.
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El mateix Arcadi Oliveres segueix explicant d’on ve la idea de la condonació del deute extern:
Concretament a l’Amèrica Llatina hi va néixer un moviment amb molta força
que s’anomenava Jubileu 2000, que demanava l’abolició del deute i que va
arrossegar molts moviments del nord. Aquesta campanya fou impulsada ja a
l’estat espanyol cap a l’any 1993 per Justícia i Pau, Mans Unides, Càritas i la
Confederació de Religiosos. Són, doncs, els països del Sud el qui incorporen
a l’agenda de les ONG del nord el tema del deute […]. Els països del Sud es
comencen a plantejar la idea bíblica del deute. A nivell mundial les confessions
protestants van ser les primeres a començar la campanya del deute. Aquestes,
s’havien adonat que la Bíblia parlava en dos llibres del món jueu (el levític i el
deutoronomi) i en els quals es deia que cada vegada que se celebrava un any
jubilar (cada 50 anys) s’havia de procedir al perdó. Aquest perdó es manifestava en tres direccions: es commutaven les penes de presó, es repartien, de
nou, totes les terres del poblat, i finalment quedaven abolits tots els deutes.
Els protestants, aprofitant el canvi de mil·leni van començar a promoure la
idea dins dels moviments llatinoamericans que a mitjans del 90 es trobaven en
plena efervescència, i d’aquests va passar als nord europeus (amb molta tradició protestant); finalment la idea va arribar aquí. […] Va ser després d’aquesta
campanya (1993) quan va arribar la força dels països del sud que això ja va
passar a ser moviment social i es va estructurar el tema de la consulta del deute
extern. [...] Tenint en compte que el que tu els hi prens cobrant el deute, des
de fa molts anys, és sis vegades més que el que tu els dónes ajudant, clar no té
sentit que tu demanis el 0,7% quan després els treus el 3% o el 4% per una
altra banda.

En el procés de lluita també hi ha un procés de discussió, de reflexió,
de formació constant i permanent. La Comissió 0,7% i més de Lleida feia
aquests processos. Una de les sessions significatives de treball i debat es va
celebrar a Alguaire, que va significar l’aposta decidida pels temes de l’aprofundiment democràtic i el del deute extern. El tema del deute es va anar treballant fins que la comissió d’accions de la Comissió 0,7% i més de Lleida,
reunida al bar Antares de la ciutat va proposar la realització d’una consulta
emulant l’experiència zapatista a Mèxic. David Amado explica que:
Queríamos dar prioridad a temas que hablaran más de la causa de las injusticias que de los efectos. [...] Luego dijimos: «bueno cómo vendemos esto a los
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otros para que no nos tomen por locos» desde el primer momento teníamos
claro que hacíamos la consulta a Lleida como estrategia de venta del «producto» a España.

La proposta es va plantejar a la Plataforma ADEU (Abolició del Deute
Extern Usurer), nascuda el març de 1999 i a la comissió d’enllaç de la Plataforma 0,7 on la van considerar massa agosarada:
En una de les assemblees postmarxa van venir els companys de Lleida de la
Comissió 0,7% i més per explicar-nos que, a les Eleccions Municipals del 13
de juny d’aquell any, farien una Consulta Popular sobre l’Abolició del Deute
Extern, aprofitant que la població anava a votar. En un principi la idea ens va
semblar esbojarrada, ens venia molt gran; la veritat és que pensàvem que els
companys de Lleida havien perdut el nord.3

La Comissió 0,7% i més de Lleida va considerar que la millor manera de
«vendre» el producte era fer una primera experiència a Lleida. Quedava poc
temps i la feina a fer era impressionant. L’Alba Tosquella recorda que:
El referèndum, que també va començar a Lleida, es va fer com a experiència kamikaze i artesanal, de Lleida total. En aquell moment penso que encara estàvem
molt desvinculats del que es feia a d’altres llocs. Encara que les coses que feia
Lleida ja feia que la seva presència fos […] (signe d’importància amb les mans).
Tot el que sortia de Lleida sortia molt de la víscera, unes animalades que s’acabaven fent [...] tot molt a pulmó, reunions cada nit, eternes, comunicats de nit.

I David Amado explica que:
Como nosotros habíamos construido una credibilidad dentro del 0,7 bastante
fuerte. Con nuestra versión de la campaña de la Ley de Cooperación y la colgada de Sergi [...] aquello tuvo repercusiones estatales, yo participo desde la
comisión de Enlace en la comisión de exteriores en el Congreso para defender
la postura del 0,7 [...] Habíamos creado una credibilidad como comisión dentro de la asamblea 0,7 [...] cuando presentas resultados tienes más credibilidad
que cuando no los presentas [...] cuando propusimos lo de la deuda externa

3. XCADE (2001), La Consulta Social del Deute Extern a Catalunya, p. 58.
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tuvimos apoyos pero no los suficientes, entonces fue cuando montamos la
prueba piloto en Lleida para tener más apoyos [...] O sea que sí, en efecto la
Comisión 0,7 de Lleida, tenía un papel a nivel estatal y la movida de la deuda
externa sí, nació en Lleida.

Per a fer la consulta a la província de Lleida es va haver d’estendre la
idea cap a altres localitats. El funcionament en xarxa va tenir èxit ja que a tot
arreu hi ha gent disposada a treballar i tothom coneix algú que coneix a algú.
Amado explicava que es va fer seguint la mateixa estratègia d’apostolar que
emprava la Plataforma ADEU a Catalunya:
Una estrategia expeditiva y directa que también funcionó muy bien, y en este
sentido se tiene que felicitar a la Plataforma ADEU fue [...] enviar «apóstoles».
(rialles) Para decirlo de alguna manera [...] gente que se dedicó a patearse las
comarcas de Cataluña donde todavía no teníamos nodos, para buscar contactos. ¡Y no sólo las divisiones administrativas! Porque el Moianès es casi una
comarca y muy activa (rialles).

El referèndum de Lleida com experiència pilot va convèncer a la resta
del Moviment del 0,7 i més i de l’abolició del deute. Pocs dies després CiU
presenta una moció al Senat sobre la Condonació del Deute Extern i, mentre
també es seguia treballant en l’àmbit local. S’havia estat fent pressió als partits
polítics per a què incloguessin la proposta d’un regidoria de cooperació dins
dels seus programes per les eleccions locals. El PSC torna a formar govern
municipal i crea l’àrea de cooperació dins d’una regidoria on acabarà treballant una de les persones del Moviment. Però al mateix temps, el procés de la
consulta s’estén per a tot el país malgrat que hi havia un procés de desgast en
el 0,7 estatal. Amado reconeix que:
Había una perdida de energía importante, y dijeron esto que planeáis está más
allá de cualquier posibilidad realista que tiene el Movimiento en este momento.

Lleida troba el suport de Terrassa en la proposta i es planteja tirar endavant la consulta. Juan Martínez i Dani Gómez expliquen que:
A Terrassa es va coordinar la dinamització de Catalunya, des de Lleida la dinamització de la consulta a nivell estatal. Barcelona veia amb vertigen la proposta
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i va costar molt convèncer-los, per aquest motiu es va decidir que Catalunya
es dinamitzés des de Terrassa. BCN ja tenia dos milions de persones. A Terrassa
es va crear un equip de treball que va treballar per les comarques, però fins que
Barcelona no va entrar i fer de referent projectant la idea, no es va estendre
massivament a Catalunya. Quan Barcelona es compromet i el projecte es concreta, la gent s’ho comença a creure».

Amb un moviment desgastat, l’aparició d’altres referents dedicats a
l’abolició del deute quedava una passa més, potser la més difícil en una lluita: la de fondre el Moviment, diluir-lo en una nova creació. Juan Martínez
recorda que:
La Plataforma 0,7 fue capaz de inmolarse y dejar de existir en beneficio de un
nuevo movimiento más amplio, más integrado…y eso costó muchos debates.
Fueron debates difíciles porque estábamos renunciando a una imagen, una
trayectoria, una historia… Estos debates fueron después de la Consulta cuando se plantea la creación de un nuevo movimiento que era la RCADE.

En aquests debats, molta gent plantejava que si es perdia la identitat del
0,7, es perdria molta capacitat de pressió en matèria de 0,7, de cooperació
i d’ajuda. Un altre sector de gent entenien aquest plantejament, acceptaven
que tinguessin raó, però veien inevitable avançar cap a lluites més àmplies tot
i que conscients del que podrien perdre. Dani Gómez explica que:
Molta gent deia: però si encara estem naixent, ara que ens hem acabat de reconciliar [...] ja s’ha demanat aquest esforç doble de deixar una vegada el nostre
comitè de solidaritat, etc. [...] pel 0,7 [...] I ens plantejàvem perquè no ho
integrem (la RCADE) a la Plataforma 0,7? per què hem de crear una estructura
nova?... Però clar hi havia molta gent que no havia format part del 0,7 ni de les
acampades i passaven a formar part de la RCADE. Aquests deien «no, no, els del
0,7 que es dilueixin un altre cop com ho he hagut de fer jo ara».

I Juan Martínez afegeix que:
En el caso de la RCADE había ese debate: que Catalunya entrara en esa red.
A ver, algunas plataformas catalanas estábamos en el 0,7, pero como Catalunya,
no se sentía pertenecer a la Plataforma 0,7 a nivel estatal (...) En cambio, sí que
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se vivía desde Barcelona pertenecer a la Plataforma ADEU. Claro Barcelona no
veía la necesidad de integrarse en la Plataforma 0,7.

La Plataforma 0,7 va demostrar la seva maduresa deixant-se absorbir per
la RCADE, fins i tot acceptant el nom de RCADE (Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa) que tenia més similituds al nom de la Plataforma
ADEU (Abolició del Deute Extern Usurer) que no pas de 0,7, que responia,
per tant, més a una realitat catalana que estatal.
Les eleccions generals del 12 de març de l’any 2000 van ser guanyades
amb majoria absoluta pel Partit Popular. Mentre una part de la societat es
preocupava de la realitat dels pobles més empobrits, la societat espanyola
estava experimentant un procés de transformació que no deixava ningú indiferent. En els anys que anaven de 1994 a 2000 havia canviat una cosa significativa. Mentre que l’acampada neix de manera espontània a partir d’una
acció a Madrid, que va aconseguir un efecte mediàtic molt important i va
generar un moviment de característiques inexistents fins aquells moments, la
campanya per la consulta de l’any 2000 es munta amb una organització detallada que potenciava i recollia una dinàmica organitzativa i de treball en xarxa
que s’havia anat practicant fins aleshores. Aquest fet va ajudar a sumar molts
altres moviments d’arreu de l’estat. El treball de comunicació en la campanya
del 2000 es fa a partir de mitjans de comunicació menys clàssics, com internet, el treball en xarxa a través d’organitzacions que tenen punts en comú
però que treballen per separat. Aquests mecanismes van permetre incorporar
noves organitzacions, creant nodes arreu del territori i superant en escreix les
pròpies capacitats del 0,7 i de la Plataforma ADEU. Inicialment aquests moviments havien de ser només uns actors més del que es va anomenar RCADE.
En algunes ciutats, els nodes de la RCADE i les comissions 0,7 eren el mateix,
o bé la comissions 0,7 esdevenien un petit actor més dels nodes. En d’altres,
simplement no hi havia comissió 0,7 però sí que es va aconseguir crear un
node de la RCADE. David Amado explica que:
Yo estoy contento en un sentido con la campaña de la Deuda a nivel estatal... y
es que fue una campaña completamente inversa a la del 1994. […] Para lograr
la incorporación de tanta gente creé una especie de spam personalizado sobre
este tema... una base de datos de casi 1000 organizaciones de todo el estado, de
todo tamaño, desde Médicos sin Fronteras a organizaciones locales [...] intenté
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que fueran representativas y bien implantadas, buscando aquella persona clave
de contacto, que no siempre es el presidente (rialles) [...] eso fue una movida
pero que tuvo consecuencias prácticas. […] Quisimos que fuera así, para ser
coherentes, no manipular y no falsear algo que tenía que ser muy democrático
desde la base.

Malgrat tot, Amado afegeix que:
Si hubiésemos conseguido reproducir la misma dinámica de trabajo en red de
extensión, a nivel estatal, la consulta hubiera superado los 5 millones de votantes [...] Faltó tiempo, medios, comunicación y planificación para lograr el éxito
en el resto del estado español.

La RCADE, la XCADE en les seves sigles en català, neixen en el context de la
consulta i el Moviment que havia funcionat uns cinc anys de manera novedosa
s’integra en un element de pressió social més gran. Es va buscar que la RCADE
fos un moviment d’espectre ampli, des de moviments d’església a Zapatistes…
Evidentment, no es va poder arribar a tots els extrems, així alguns okupes
titllaven el Moviment de hippy mentre algunes organitzacions més institucionals com Caritas, tampoc es van voler sumar. En aquest sentit, la RCADE
va transcendir la diversitat interna del Moviment 0,7 i més perquè integrava
grups organitzats de tendències molt diverses. Una de les conseqüències de la
Campanya del 2000 i de la creació de la RCADE fou que el Moviment 0,7 i
més estatal deixa de funcionar després de la consulta. El Moviment 0,7 sempre
s’havia organitzat per campanyes i la del Deute fou tan forta que la xarxa que
es va crear va generar la seva pròpia dinàmica de funcionament. I el Moviment
0,7 i més no va saber-ne sortir perquè hi estava totalment implicat. Amado
explica que:
Se dio el caso de que una campaña absorbió un movimiento, me gustaría saber
qué opinan la gente del 0,7 ahora, porque aquello se hubiera podido realizar
mejor, y yo me siento un poco responsable de ello.

De tota manera, la integració no va suposar el final de res, sinó el principi d’una altra cosa, d’una història que després s’ha anat desdibuixant com
si fos la fi d’un cicle. Però la lluita que va portar el Moviment i els èxits que
es van aconseguir durant aquells temps no es va acabar amb la creació de la
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RCADE.

De fet, aquesta xarxa entra en un procés de desarticulació, potser
per la falta d’un treball previ i per la magnitud del que van voler dur a terme
només de començar. Juan Martínez considera que:
El espíritu de campañas unificadas es lo que la RCADE no fue capaz de consolidar. Eso existió en la Plataforma 0,7, pero la RCADE fue incapaz de articular una campaña siguiente a la de la consulta.

Dani Gómez afegeix que:
Amb la RCADE no vam ser capaços de fer campanya unitària, però vam fer les
«escuelas de verano», la darrera al 2004. En aquesta es va evidenciar que igual
que ja ningú treballava pel 0,7 tampoc es feia ja pel tema del deute, i d’aquí va
sorgir l’actual campanya de ¿Qui deu a qui? Tot i que va incorporar molta gent
nova... al final tot té un eix conductor.

La desarticulació de la RCADE deixa orfe la lluita pel 0,7 i la lluita pel
deute, sense que cap moviment prou solvent agafi la torxa que s’havia encès
a base de treball durant la segona meitat dels anys noranta del segle XX, tot
i que a Catalunya les reivindicacions de la XCADE les recull immediatament
l’Observatori del Deute en la Globalització, projecte de la XCADE creat l’any
2000 que rep el suport Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Malgrat tot, el treball d’activisme fet des de Lleida
encara va tenir ressò durant la campanya de la consulta per l’abolició del
deute. Va haver-hi accions significatives protagonitzades des de Lleida, com
la penjada a les Torres Kio de Madrid o la que es va fer a la Sagrada Família
de Barcelona que buscaven publicitar la consulta tot denunciant la política
espanyola de cooperació. Al mateix temps que es produïen aquestes accions
es realitzava, quasi a contratemps, la formació de voluntaris per la consulta
del deute extern mentre es rebia la prohibició de celebrar-la per part de la
Junta Electoral Central. La consulta es realitza el 12 de març i es repeteix en
localitats on no havia estat permès el dia 19 del mateix mes. Va coincidir en
moltes localitats, amb alguns problemes en algunes i amb una certa permissivitat en altres. Va ser tot un èxit, però d’aquells èxits que van passar factura
per l’esforç realitzat. Es pot considerar que la feina feta va servir per moltes
coses, algunes de les quals eren difícils de predir. Juan Martinez explica que:
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La consulta había tenido un peso muy influyente a todos los niveles. La
consulta consiguió cosas como que entraran en conflicto poderes: el poder
político, con el judicial con el policial [...] la imagen aquella de un alcalde
abrazando una urna mientras se lo llevaba el policía [...] y con las juntas electorales prohibiendo la consulta [...] claro es que eso fue muy kafkiano. Llegar
a ese nivel de confundir los poderes es muy importante ¿no? [...] La movida de
la consulta hay que verla en esa dimensión internacional, pero claramente era
un acto de democracia participativa. Cuando entran en conflicto los poderes se
pone en evidencia que aquello era un acto de reivindicación de la democracia
y la participación.

L’èxit de la consulta va més enllà del nombre de vots recollits, del nombre de taules electorals i del nombre de persones que van participar en la
organització. Dani Gómez explica que:
Quan la Junta Electoral Central prohibeix la consulta molta gent no entén res i
es pregunta què passa amb el poder, li va produir cortocircuits interns [...] però
si ho estem fent per la solidaritat internacional! Per què se’ns prohibeix això?
Aleshores molta gent que només anava a votar o a col·laborar dues hores en una
taula i se’ls emporta la policia [...] comencen a anar més enllà i a preguntar-se
més coses. Va ser com una cuina de politització de molta gent sobretot jove,
però també gran que fins aleshores tenien un punt de vista més caritatiu. Fins i
tot recordo algunes urnes amb okupes i iaies de Càritas, que hasta el roce hace
el cariño […] en el cas de Sant Cugat va crear una simpatia amb el Moviment
Okupa, mira el que està passant avui ens està passant a nosaltres demanant un
habitatge digne, no? Va revolucionar moltes consciències de molta gent.

I l’Alba Tosquella reflexiona dient que:
Quan es plantejava lo del referèndum a nivell estatal, allò ja semblava Hollywood [...]. comparat amb lo que era la part més artesanal del Moviment de
Lleida, no? [...] Però es que a la Xarxa, que va ser fruit de l’organització prèvia
del 0,7, es va aconseguir barrejar els capellans amb els okupes, és que no sé si
s’hagués pogut fer d’una altra manera (que amb una organització tan participativa i horitzontal) [...] I el referèndum mateix, que a pesar que estigués prohibit
es fes... [...] Era participació ciutadana pura i dura [...] com no sé si n’hi ha
hagut cap més de moviment com aquell.
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Després de la consulta, el Moviment no desapareix de manera absoluta,
malgrat la integració a altres xarxes, però queda tocat, ferit d’esgotament. Havien estat sis anys d’una feina molt compromesa, frenètica, de lluitar contra
tot i, de vegades, contra tothom. Quedaven coses en les quals havien participat però els membres del Moviment del 0,7 i més de Lleida anaven quedantne una mica al marge, com si la feina feta, les reunions de nit, inacabables,
passessin factura de cop i volta. Però els fruits de l’activitat en la qual havien
participat encara maduraven. Mesos després de la consulta la Coordinadora
d’ONGD i altres Moviments Solidaris es legalitzava, amb els estatus que recollien la feina feta per les ONG i la Comissió 0,7% i més. Al 2001 s’aprova la
Llei Catalana de Cooperació i dos anys després es crea el primer Pla Director
de Cooperació i al 2005, quan la gent del Moviment havien passat a un cert
anonimat volgut, la Coordinadora es professionalitza donant entrada a un
tècnic per realitzar una feina que havia de deixar de ser voluntariosa si es volia
fer de manera correcta segons els criteris de l’administració.
Havien estat sis anys d’una lluita que havia començat abans d’una data
concreta i que encara no ha acabat. En aquest temps s’havia aconseguit moure una ciutat tranquil·la, potser massa tranquil·la, amb la irrupció a la primera línia de la quotidianitat d’una gent que eren normals, tan normals com els
que passen per qualsevol carrer o dediquen el seu temps lliure a l’altruisme.
S’havien mogut consciències i, si bé és cert que no van aconseguir que l’estat
donés el 0,7% del seu PIB, sí que havien aconseguit que un tema que fins llavors era desconegut pel gran públic es convertís en una reivindicació que va
pressionar polítics, va moure la gent de tot un país i va crear infraestructures
polítiques de les quals avui encara en gaudeix la ciutadania.
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6. Èxits i fracassos

Fer una valoració d’un moviment és complicat. Si es té en compte que en la
dinàmica d’un moviment hi ha una confluència de realitats fonamentades,
com un moment històric, un objectiu clar, etcètera, i de casualitats evidents,
com les sinèrgies que es produeixen entre els seus membres, la capacitat de
dedicació... considerar els èxits i els fracassos resulta molt arriscat. Tothom
que ha viscut el Moviment, d’aprop o més allunyat, en tindrà una valoració
segons la seva vivència. De la mateixa manera, qualsevol persona que hagi
assistit, de manera activa o passiva, a les seves accions se n’haurà fet una idea
que, amb el pas del temps, pot canviar. Però, de tota manera, un moviment
que ha funcionat durant uns anys, ha aconseguit coses que es poden valorar
com a èxits i n’ha deixat altres pel camí que, potser més que fracassos, es poden considerar no assolides. La mateixa dinàmica que viu un moviment social
fa que sigui impossible aconseguir tot el que es proposa. Cal recordar que un
moviment és un element social viu que té una capacitat d’adaptació al dia a
dia molt més ràpida que estructures socials molt més organitzades. I per tant,
algunes de les propostes que es poden considerar importants en un primer
moment acaben quedant en un apart, superades per altres esdeveniments que
irrompen amb força en la quotidianitat. També cal tenir en compte que és un
moviment que ha funcionat en xarxa, establint nodus que han funcionat de
manera independent, amb accions pròpies, adaptades al seu espai i desvinculades de la resta, mentre que n’hi ha hagut d’altres que han estat coordinades
i que s’han realitzat a tot l’estat. Mantenint el Moviment a Lleida com una
prioritat en els criteris pel que fa a l’àmbit geogràfic es tracta de valorar com
a èxits o fracassos les aportacions que des d’aquest entorn es realitzen per al
funcionament del conjunt d’un moviment molt més ampli.
D’altra banda, cal considerar que hi ha fites tangibles que, per a que siguin una realitat, en comporten altres més difícils de quantificar i de valorar. I
és en aquestes segones on moltes vegades es pot valorar millor el que s’ha acon139
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seguit. De tota manera, i malgrat tots els problemes que pugui suposar analitzar un moviment a partir de les fites específiques, o no, s’ha volgut recollir
les aportacions d’algunes de les persones que hi van participar, des d’aprop o
des de més lluny, per a que acompanyin l’anàlisi efectuada.
El primer èxit que cal considerar és el naixement del Moviment per ell
mateix. Tal com s’ha dit anteriorment, Lleida tenia un fonament social que
feia possible l’expansió d’un procés de conscienciació però, malgrat tot, no
hi havia una base sòlida sobre la qual sustentar el naixement d’un moviment
ni que aquest agafés les dimensions que va arribar a assolir. La mateixa convocatòria de l’acampada es produeix a partir d’una reunió on no es tenia clar
què es volia fer. La idea surt de l’espontaneïtat d’un grup de persones que són
les primeres sorpreses de l’èxit del seguiment assolit. I és la dinàmica que es
genera, arreplegant gent de tipologia i interessos molts diferents el que es pot
considerar part d’aquest primer èxit. En una ciutat mitjana, la mobilització
ja és tot un èxit perquè sovint queda endormiscada en ella mateixa, en una
espècie d’autocomplaença de la qual és molt difícil sortir-ne. Ramon Morell
ho exposa de la següent forma:
Primer, tots aquests moviments alternatius, o pseudoalternatius, reivindicatius, per principis són bons. Naturalment si no s’agafa la pistola, si no són
violents... violents d’origen. No s’haurien d’acabar mai, o almenys uns haurien
de substituir els altres. La societat civil hauria d’estar bullint sempre una mica,
encara que tingui el seu problema solucionat, perquè sempre hi ha conflictes
internacionals.
Me’n recordo de la manifestació que hi va haver ara [...] la del [...] 2004
de la guerra d’Irak, la manifestació que hi va haver aquí a Lleida, extraordinària, no? Penso que a Lleida els necessitem els moviments socials, Lleida és una
ciutat bastant dura per fer-la viure, bastant morta per fer-la respirar, és una ciutat molt poc vertebrada socialment, en la qual costa molt que els moviments
arribin a consolidar-se.

I Carles Sanmartí també considera l’existència del Moviment com un
èxit per ella mteixa:
Un èxit ja és el sol fet d’haver existit. El que la societat vegi un grup de persones amb ideals nobles posant-hi moltes hores i diners de la butxaca, amb una
capacitat de donació als altres. [...] També una xarxa de contactes, relacions
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personals i amistat i col·laboracions entre entitats. Gent que fa molt temps que
no veig seríem capaços de donar-nos una bona abraçada després de tants anys,
perquè vam compartir coses molt maques, molt sanes, de solidaritat i, clar!
això t’uneix per sempre.

Per tant, en un moviment de les característiques del 0,7, que surt d’una
acció poc reflexionada, la seva presència durant sis anys a una ciutat com Lleida,
es pot considerar un èxit. I de la mateixa acampada en surt el segon èxit. Aconseguir un compromís amb l’Ajuntament suposa la necessitat d’organitzar una
entitat que aplegui els grups que treballen de manera organitzada en relació al
desenvolupament dels pobles menys afavorits. El naixement de la Coordinadora
d’ONGD i altres Moviments Solidaris,1 nom que serà el definitiu després de

temps de funcionament, és conseqüència de la capacitat que va mostrar el
grup que va plantar les tendes de campanya a la Rambla de Ferran. David
Amado ho afirma tot dient:
La Coordinadora de ONGD es un éxito local del 0,7 de Lleida.

I Carles Sanmartí exposa:
La creació de la Coordinadora, que no hagués estat possible sense el 0,7 i les
persones que ens van fer seure a una taula i vinga a treballar. L’aportació del 0,7
en l’Ajuntament, la Diputació i altres entitats que han pujat en aquest carro.
Això no ho havia aconseguit la primera campanya de Justícia i Pau.

En relació a la creació de la Coordinadora i els canvis en l’Ajuntament,
la Marta Feixa considera que:
Indirectament les conseqüències de l’existència d’una partida i una regidoria en
cooperació sobre les ONGD van ser: obligar-les a estructurar-se. Igual que de forma
genèrica tot s’anava estructurant i fent més transparent, les entitats tenien més projectes concrets, que promocionaven per captar diners, supervisaven, anaven al país
d’orígen [...] la gent s’ho creia més i jo diria que van augmentar de socis i tot.

1. El fet que el nom de la coordinadora inclogui l’apèndix d’altres moviments solidaris, fou una reivindicació històrica del Moviment.
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És a dir, una conseqüència indirecta de l’existència del Moviment i de la
Coordinadora és la creació de noves sinèrgies locals que, d’una o altra manera, afecten el conjunt de la societat. Per un costat, les ONG s’han d’organitzar;
per un altre, l’Ajuntament ha de trobar una manera de donar sortida a un
sentiment que té instal·lat al carrer i, encara més, la societat respon quan hi
veu sensbilització i una major transparència en processos dels quals sovint es
troba allunyada. La Carme Tobella també afegia:
(des de l’Ajuntament) Una cosa important fou establir un diàleg i un treball en
equip amb les entitats, vam poder començar a parlar un llenguatge comú i fer
viables alguns del projectes. I aprovar els projectes conjuntament, per unanimitat normalment, es va crear una relació de confiança molt bona. Per aquest
motiu va ser una època molt enriquidora.

Els inicis de la descentralització de l’ajuda al desenvolupament és un èxit
que, a Lleida i a la resta de l’estat, es pot atribuir al Moviment en general,
però també a cadascun dels seus nodes. David Amado ho exposa clarament:
A nivel estatal, ha habido un incremento muy considerable de la cooperación
descentralizada. Ha sido fundamental el papel del 0,7 a nivel de cooperación
internacional en las ciudades.

I Juan Martínez també ho considera un èxit del Moviment:
Las acampadas (de 1994) tuvieron un resultado muy importante en todo lo
que es política municipal, descentralizada, política de cooperación [...] hombre, surgen los Consejos de Cooperación, surgen las partidas del 0,7% [...] eso
surge allí como respuesta a una reivindicación popular que se construye allí y
que nadie se esperaba. Hombre, la cooperación descentralizada existe por eso.
Es un proceso de adaptación de las estructuras a la realidad más que […] pero
bueno, todo son procesos de avance en ese proceso de maduración, de construcción del conflicto, se van dando pasos.

Les dificultats que van suposar en els moments viscuts i el desenvolupament d’idees que anaven prenent forma a mesura que s’avançava queden, per
força, poc representades en les línies d’un llibre. I vèncer aquestes dificultats
és un èxit aconseguit al llarg del temps. Per assolir aquests primers èxits calia,
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però, trobar un llenguatge digne i directe, uns objectius clars i entenedors,
un vocabulari que permetés fer créixer la sensibilització que les persones del
carrer entenguessin. Aconseguir aquestes fites no es pot considerar un èxit
atribuïble a la gent de Lleida ja que venia del Moviment en general. Arcadi
Oliveres ho definia de la següent manera:
El primer èxit seria de llenguatge. Avui en dia hi ha expressions com ONG,
deute extern, banca ètica, consum responsable, comerç just... expressions de
les quals fa 20 anys ningú en sabia res. Aquestes reivindicacions no et dic que
no s’hagin assolit però sí han entrat dins del llenguatge. Avui en dia no hi ha
cap Ajuntament que no vulgui saber res del 0,7, l’aplicarà o no, però... se sap.
Ha donat oficialitat a unes expressions abans alienes.

Però sí que es pot considerar la part petita que pertany a Lleida, el fet de
la gestió per part d’un col·lectiu, generalment, poc format en aquests termes
i que n’anava aprenent a mesura que es produïen els esdeveniments. I un
element que es desprèn de l’assoliment d’aquest llenguatge és la difusió que
aconsegueix un augment de la sensibilització. Altra vegada el doctor Oliveres
ho exposa de manera clara:
S’han creat institucions, s’han generat molts moviments de sensibilització...
jo diria que el 20 o 25% de les activitats que surten a l’agenda cultural del
diari, que es fan a Barcelona, tenen relació amb temes de cooperació: els drets
humans al Kurdistán, la dona al Congo [...] És un primer pas. Evidentment, la
sensibilització no és l’últim, requereix després de veritables transformacions i
aquí estem més febles, però no malament del tot, potser és que jo sóc de naturalesa optimista, però les coses han anat avançant de mica en mica.

Per la seva banda, David Amado exposa que va ser un èxit la sensibilització que va anar més enllà del tema del 0,7:
Éxito modestamente, participar junto con mucha otra gente, más allá del 0,7
[...] en la sensibilización de la sociedad a nivel de estado en cuestiones de injusticias a nivel internacional.

La sensibilització d’una part més gran de la societat, és una feina que ha
fet el Moviment i de la qual s’ha aprofitat tot el món que gira al voltant dels
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temes de la cooperació, del desenvolupament, dels Drets Humans, etc. Malgrat tot, i reforçant una part de les idees de l’Arcadi Oliveres, l’Alba Tosquella
es mostra més crítica amb l’èxit assolit per les accions de sensibilització:
Segurament amb campanyes i accions concretes de sensibilització s’aconsegueix vincular gent que ja està conscienciada però que es manté al marge de
ONG, moviments... perquè no sap com participar-hi [...] En aquest sentit el
referèndum i alguna altra acció van ser un èxit de participació».

I afegeix que:
Jo crec que es consciencia els conscienciats […] la gent que té una llavor, pero per
la gent que realment és erma... li dónes el paper i el llença […] no fan cap efecte
les campanyes de sensibilització, en el 0,7 i en qualsevol moviment. Al final som
els mateixos a tot arreu. […] Com a mínim, a través dels mitjans de comunicació,
es va aconseguir que a la gent li sonés de lo que parlàvem, a nivell local segur. Hi
va haver un moment, aquí a Lleida, que a qui més i qui menys li sonava la Llei
de Cooperació, i això ja està bé. Clar!! La presència (als mitjans de comunicació)
era tan constant […] la gent deia al menos: bueno, a aquests, què els passa? Què
volen? […] Ara després que te la posis al teu costat o no ja depèn d’altres factors.

Realment, es pot considerar un èxit posar en el llenguatge quotidià tot
un conjunt de termes que fins llavors eren desconeguts per part del gran
públic. Si bé es sabia que hi havia pobresa al món, en un societat com l’espanyola, i la de Lleida no és menys, no s’havia posat mai a l’abast del públic i a
l’hora de dinar o de sopar. Això va ajudar a difondre el missatge. Dani Gómez
ho exposa tot dient que:
Èxit, posar sobre la taula temes de problemàtiques internacionals que fins
aleshores no hi havia, el 0,7, el deute extern, el FMI, s’ha aconseguit molta
informació i molta difusió.

Hi ha un altre element afegit. Segurament no forma part de l’èxit directe de la sensibilització que va protagonitzar el Moviment, però la difusió
de les accions del Moviment, en l’àmbit de l’estat, i del seu missatge, van fer
un foradet prou gran en la societat com per a que mitjans de comunicació
i fins i tot el Ministerio de Economía y Hacienda en prenguessin nota. La
utilització, i desvirtuació en massa casos, del missatge s’ha convertit en una
eina propagandística per a empreses privades, i en una eina propagandística a
l’hora de fer la declaració de la renda anual, on cadascú pot escollir de posar
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una creu per demanar on vol que vagi a parar la seva «solidaritat». En aquest
sentit es pot parlar d’una certa institucionalització del missatge que comporta,
en línies generals, si més no, un trencament amb el que es demanava, tornant
a un assistencialisme que vol fer veure que actua en els efectes i deixa de banda
les causes de la pobresa contra la qual es vol actuar. L’Alba Tosquella ho exposa
de la manera següent:
Ha servit per a col·laborar a que el nivell de conscienciació hagi anat en augment. Ara la Sexta (canal TV) està fent campanya per a que la gent posi la
creueta... no va ser fruit del 0,7, hi va haver tota una onada però el 0,7 també
va estar allí empenyent tot això.

En relació als mitjans de comunicació, en Sergi Talamonte comentava
que una de les coses que havia funcionat a Lleida va ser tenir-hi presència. Ho
van saber fer aprofitant que al grup hi havia gent que treballava a la premsa.
Tot i reconèixer que obtenir una primera pàgina al diari no és gens fácil, deia
que si saps com enfocar l’acció, es pot obtenir. El mateix Sergi, que va protagonitzar algunes notícies, també afirma que la vinculació amb els mitjans de
comunicació és més senzilla en els llocs on n’hi ha, de locals. Aquí, l’efecte
d’escala és molt important i afavoreix els nodes del Moviment que es troben
en aquelles ciutats que tenen diaris i emissores de ràdio locals, ja que és més
fácil que et facin cas que no pas els diaris i les emisores de caire estatal. Lleida
tenia èxit en les seves campanyes de difusió i accions de conscienciació i de
protesta mentre que a Madrid, per exemple, quedaven silenciades per la falta
d’aquests mitjans locals.
La sensibilització, unida a la presència que tenien aquelles accions particularment artístiques en els mitjans de comunicació va servir de pressió
pública i va fer que la ciutat es mogués, parlés de temes que fins llavors
quedaven fora del seu abast quotidià i que les institucions locals haguessin
de pujar al carro que una petita part de la que avui s’anomena «societat civil»
empenyia. La Marta Feixa exposa que:
Èxit: la capacitat de mobilitzar gent que no s’havia mobilitzat abans i capacitat
de relacionar-se amb altres històries supralocals; tenien relacions amb Madrid,
etc., informació d’arreu perquè nosaltres no estàvem acostumats a internet! En
canvi, ells sí.
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I la Carme Tobella afegeix:
Per mi, lo més important va ser la capacitat de generar la resposta que van
generar. Si no hagués estat pel Moviment i la seva pressió no s’hagués entrat
en aquell moment en projectes de cooperació internacional. Ni l’Ajuntament
hagués fet la partida.

Cal destacar, com fa la Marta Feixa, l’ús les noves tecnologies. El Moviment coincideix en un moment de canvi, d’introducció de noves tècniques
que avui poden semblar que han existit sempre. I la gent del Moviment, per
la necessitat d’estar en xarxa, per la necessitat de conèixer coses que passaven
a altres indrets, i per la necessitat de comunicar-se amb la resta del Moviment,
ho introdueix en la seva acció quotidiana avançant-se en el temps a la mateixa
administració local. Internet va ajudar, però no va ser l’únic element per a
generar una capacitat gran de mobilització. Caldria sumar-hi elements com
el sacrifici personal que molts dels membres van realitzar, amb un desgast
considerable com s’ha recollit pàgines enrere en comentaris fets per David
Amado, per exemple, i també el missatge, amb un llenguatge clar i amb uns
objectius ben definits. Hi ha, doncs, un conjunt d’elements que per ells sols
no formen part de res, però agrupats contribueixen a l’èxit de les accions del
Moviment. Juan Matínez destaca el paper realitzat pel Moviment treient la
gent al carrer i fent arribar un missatge que no sempre era fàcil d’entendre:
[...] Y ese proceso de maduración colectivo de la visualización de los problemas
globales, el papel de los agentes internacionales, desequilibrios [...] era un discurso muy complicado hablar a la gente de las políticas de ajuste y se hizo!
La campaña de Justícia i Pau sobre el 0,7 sí que era importante, pero en
un terreno privado de la ONG y su círculo de influencia. La Plataforma 0,7
cogió ese discurso y lo trasladó a la calle, lo hizo popular y lo extendió a todo
el estado y eso se ha incorporado en el imaginario colectivo, y eso forma parte
de un proceso de educación colectiva a la hora de tomar conciencia de los problemas globales que tenemos, que es lo que tenemos que afrontar».

Si, com s’ha dit abans, es pot considerar un èxit l’existència del Moviment, també cal considerar un èxit la manera d’organitzar-se i de treballar,
malgrat ser un èxit que pot acabar portant al fracàs. No resulta fàcil que un
grup de persones que, en alguns casos, es coneixen poc o gens i que vénen
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de tradicions força diferents, s’acoblin a treballar en un procés llarg i esgotador,
amb la sensació quasi permanent d’estar enfrontant-se a un mur massa gran.
I si, a més a més, es considera que aquest Moviment està organitzat en el conjunt de l’estat, on el pes d’altres tradicions ha estat massa feixuc, aconseguir
organitzar, integrar i coordinar un grup no és gens fàcil. De tota manera es pot
considerar un èxit gran d’organització a Lleida, que va saber nedar i guardar la
roba quan a escala estatal hi havia problemes de divisió de la plataforma. I és
un èxit que s’aporta des de Lleida una capacitat per generar accions que mantenen viva la força i el missatge últim de la mobilització i del Moviment. De tota
manera, les valoracions que en fan alguns del protagonistes deixen clar que hi
ha un sentiment agredolç. David Amado considera que:
A corto plazo, fuimos un éxito organizativo, las movidas que montamos sobrepasaban de largo las capacidades que se les hubiese podido otorgar a 20
personas. A largo plazo, fuimos un desastre total, puesto que nos terminamos
disolviendo.
Parte de éxito: una forma de pensar un poco irracional, en el sentido de
que teníamos límites, pero estaban mucho más allá de lo razonable, montar un
consulta como la zapatista, un grupo de 20 personas [...] pues era una forma
de pensar un poco ambiciosa. Pero esta forma de pensar tan ambiciosa es un
éxito, yo lo aprendí en el 0,7 de Lleida, pero hay grandes empresarios con esta
forma de pensar.

La capacitat de muntar un moviment a partir d’una acampada, de generar compromisos amb l’administració local, de involucrar institucions i
organitzacions, de mantenir viva la flama de la protesta durant sis anys, de
formar-se mentre s’actua, d’emprendre accions que poden semblar irresponsables i fora de límits raonables per un grup de persones, és un èxit que no es
deu a la casualitat. Al darrere hi ha molt de treball, moltes hores de reunions,
de planificació, de destriar i organitzar la feina a fer i encarregar-la a persones
del grup que les executen amb molta responsabilitat. La capacitat de mantenir una xarxa i reforçar-la i extendre-la quan és necessari, suposa un desgast
personal i del grup que va més enllà de poder avaluar si va ser un èxit o no.
La realitat és que la manera d’organitzar-se, per part de gent que rara vegada
havia estat desenvolupant feines de responsabilitat en estructures socials, va
resultar un èxit que va permetre que un moviment que va néixer de manera
quasi improvisada mantinguessin vius uns objectius i un missatge, fins i tot,
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quan el seu entorn canviava profundament arran de les seves actuacions.
L’Alba Tosquella ho exposa dient que:
Genera una mica aquest doble sentiment. D’una banda, que va ser molt esforç
i tampoc es van aconseguir coses concretes. Però d’altra banda has aconseguit
que es treballi d’una manera diferent [...] a partir de la consulta, la xarxa [...]
treballar en xarxa [...] això està molt bé i en aquell moment no existia, això sí
que va ser un inici d’‘algo’ [...] si ara realment està seguint o no, no ho sé.

La capacitat organitzativa i la feina feta a cada pas era un capital que anava sumant experiència per a noves accions. Inventar i adaptar invents d’altres
a l’entorn on es treballava demanava imaginació al costat d’organització. Fins
i tot, el que es pot considerar la sortida del Moviment, amb l’entrada de ple
al tema del comerç just és fruit d’aquesta feina. Carles Sanmartí ho recorda
de la següent manera:
L’organització del referèndum. No hagués estat possible l’organització d’aquest,
sense tota l’experiència, un treball i un contacte que havia tingut el Moviment.
Després Lo Cacau, que malauradament després s’ha hagut de tancar, però es
allò que diríem perdre una batalla no és perdre una guerra.

Ara bé, per a ser raonables, cal considerar que al costat d’aquests èxits
hi va haver coses que no van sortir tan bé com s’hauria volgut. Algunes persones de les entrevistades han parlat de fracàs en alguns aspectes del que va
fer, o del que es proposava fer, el Moviment. De tota manera, s’ha de tenir
en compte que el fet de no assolir alguns objectius no ha de portar a parlar
de fracàs, paraula molt, massa, gruixuda. La manera en què es va actuar, les
bases que hi havia, els objectius marcats —que tot i ser molt clars eren realment importants, seriosos i difícils d’aconseguir— i un enemic tan present
que passa massa desapercebut, van impedir, segurament, que algunes de les
fites es poguessin assolir amb la «normalitat» que va estar present en totes les
accions que es van dur a terme. El fet que el Moviment s’hagi aturat, si més
no, en part, quan encara no s’han assolit els plantejaments bàsics que van ser
la seva raó de vida, pot considerar-se un fracàs. Però al costat d’aquests objectius no acomplerts en van aparèixer d’altres que es van anar aconseguint quasi
d’esma. La descentralització de l’ajuda no era un objectiu primer, i en canvi,
es va aconseguir quasi de seguida, assentant les bases per una nova manera de
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fer, una nova manera d’implicar la ciutadania en relació a les administracions
que els són més properes.
D’altra banda, hi ha objectius que no poden tenir una manera d’avaluarlos. Quan es parla de sensibilització, per exemple, no es pot dir: sensibilitzarem fins aquí, fins a aquest percentatge de la població i així serà un èxit. Si
bé és cert que moltes vegades la sensibilització i la divulgació d’unes idees
afecten sobretot a les persones que ja tenen una base de proximitat, com exposava l’Alba Tosquella en un comentari recollit anteriorment, no és menys
cert que si aquestes accions es fan ben fetes ajuden a estendre el missatge i
cada vegada, es va obrint un forat més gran en la societat per a que tingui
consciència dels problemes que es denuncien.
Moltes vegades la idea del fracàs va lligada a un desgast que acompanya
cadascuna de les accions. I aquesta idea es fa present encara que l’acció hagi
estat un èxit. Per tant, en parlar de fracàs, com en les pàgines que seguiran,
cal tenir en compte que només s’utilitza la paraula com una manera d’expressar un sentiment generat per no haver aconseguit algunes de les fites que es
proposaven. Però mai s’utilitzarà la paraula per suspendre alguns aspectes del
Moviment. No es tracta de fracàs, es tracta de no assolir. I en el fons i en la
forma és molt diferent. Per evitar caure en la forma pejorativa d’aquesta paraula s’ha volgut evitar fer una balança amb les fites aconseguides i les que no
es van assolir. Les pàgines d’aquest llibre no han nascut amb la idea d’enaltir
ni de condemnar unes accions i la gent que les va dur a terme. Al contrari,
tenen la idea de recordar allò que va passar, el que va significar, i tenen la idea
d’evitar valorar si va estar bé o no. Aquesta és una feina que cal que facin, si
volen, les persones que les llegeixin.
Després d’aquestes consideracions, cal afirmar que el Moviment no aconsegueix el seu objectiu principal, proposat des d’un inici: aconseguir que el
govern doni el 0,7% del PIB en ajuda al desenvolupament. Arcadi Oliveres ho
afirma de manera taxativa, però també deixa una porta oberta a relativitzar el
que es pot considerar un fracàs:
El 0,7 fracassa amb el seu principal objectiu, el 0,7 i la cancel·lació del deute
[...] També és evident que quan es plantejaven aquestes campanyes ja desconfiaven que el principal objectiu s’assolís dia a dia. És un fracàs i una frustració,
però crec que relativa.
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Si bé és cert que encara avui no s’ha aconseguit que el govern de l’estat,
i el de molts altres, hagi arribat a complir un compromís que ja fa més de 35
anys que es va subscriure, sí que és cert que el Moviment i les mobilitzacions
van pressionar per avançar en aquest terme i que els governs que es van succeir durant el decenni dels noranta tinguessin en compte que hi havia gent
que els vigilava i els exigia. El mateix Arcadi Oliveres ho exposa tot explicant
el per què creu que és un fracàs relatiu:
La política espanyola de cooperació ha estat variable, però també ha influït
el partit que governava. Hi havia una situació francament dolenta amb el govern d’en Felipe González, fins al punt que ell mateix, essent cap de govern,
va dir una frase que es va fer famosa; la cooperación española al desarrollo es
impresentable [...] la seva! la del seu govern!!! En el que devia ser un moment
de lucidesa. Per si no era prou impresentable, va arribar el govern de l’Aznar i
la va fer encara pitjor.
I després va arribar el govern de Zapatero, van nomenar la Leire Pajín
com a Secretària de Cooperació [...] jo hi he parlat un parell de vegades amb
ella i bé... tinc la impressió que, dins dels límits, manté una certa bona fe amb
el que pretén, evidentment amb capacitats molt limitades respecte al que vol
fer [...] Objectivament parlant no s’ha assolit ni de lluny el que es volia, ens
enganyen, però jo em permetria dir que hi ha hagut una certa millora amb
aquesta noia.
Indirectament crec que sí que ha influït la pressió dels moviments 0,7
en aquests canvis, perquè aquesta noia hi havia estat a les mobilitzacions [...]
i alguna cosa en queda, oi? Ara, si això hi te molta influència? [...] Però que el
Moviment 0,7 i més sempre ha estat al darrere, sí. I després també han tingut
una presència concreta aquestes grans ONG, tipus Intermón, que han negociat
amb el govern reduccions concretes molt petitones: Escolti, aquests del Txad
estan molt malament, perdoni’ls el deute [...], aquest conjunt d’ONG, sí que,
amb aquesta tasca de lobby, sí que han fet alguna cosa.

I encara afegeix:
Per un costat, l’acceptació paulatina per part del govern, de les autonomies
i dels municipis, que això (el 0,7 i la cooperació) és una responsabilitat que
tenen. Per altra banda una despreocupació absoluta en complir-ho. Si tu mires
l’evolució de les xifres te n’adones que no s’ha millorat [...] o un any potser
puja una mica [...] del 0,35% al 0,40% [...] Els governs sí que ho han acceptat
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com a filosofia, que això ja és positiu [...] segurament en el que s’anomena cooperació descentralitzada, la de les autonomies i municipis s’ha progressat més
que en l’estatal i internacional [...] però d’un altra banda, s’ha de dir que dels
bons desitjos inicials [...] 25 anys després el més calent encara és a l’aigüera.

Mentre el 0,7 s’entengui, i s’utilitzi, com una eina política en les relacions exteriors i no com una veritable eina per ajudar al desenvolupament, no
generarà els fruits necessaris per als quals va ser concebut. Ni encara que la
quantitat fos l’1,4 del PIB o qualsevol xifra més gran. En aquest sentit, i malgrat el Moviment va reprendre una demanda que anys enrere ja havia posat
en marxa Justícia i Pau, es va avançar en el sentit de posar pressió pública i
mediàtica sobre l’acció de govern. Provoca un gir decisiu a una política que,
com s’ha pogut veure, va més enllà dels colors dels governants és una fita
potser massa grossa. A part, també es van anar posant noves fites, com la Llei
de Cooperació, la condonació del deute, la desaparició dels crèdits FAD, i tots
van anar passant sense que realment s’aconseguís un canvi significatiu. Alba
Tosquella ho expressa de manera sintètica:
Sincerament, èxits d’aconseguir les coses que es demanaven, molt pocs, zero,
ni llei de cooperació, ni 0,7, ni desaparició dels crèdits FAD, res de les concrecions que es demanaven. Mira com estem encara ara, un desastre! Aconseguies
implicacions a nivell més local, ajuntaments, diputacions [...] es veien més
obligats a fer un posicionament però clar perquè tampoc els suposa res a nivell
polític. A nivell estatal és diferent. Ara mateix estaria justificadíssim que hi
tornés a haver un moviment com aquell i més potent.

De tota manera, cal insistir en el fet que no aconseguir aquestes fites no
es pot considerar un fracàs ja que si més no es va avançar en la sensibilització
d’una ciutadania que fins aquell moment no tenia consciència de l’existència
real de l’ajuda al desenvolupament i, moltes i massa vegades, ni de l’existència del subdesenvolupament. D’altra banda, també es va aconseguir una
fita impensada, com la descentralització de l’ajuda, i el canviar l’objectiu del
0,7% del PIB pel 0,7% dels pressupostos de les administracions i d’algunes
empreses. La mateixa Alba Tosquella comentava que no s’havia aconseguit
el que es demanava ni sensibilitzar la gent que no tingués abans una certa
preocupació per aquests temes. En aquest sentit, i seguint les seves reflexions,
cal plantejar-se, des de qualsevol moviment, quina és la causa, o causes, que
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provoquen un endormiscament social tan profund. Per tant, no es tracta
només de lluitar per assolir uns objectius clars i tangibles, sinó també de lluitar contra una dinàmica social a la qual Ramon Morell ja feia referència en
pàgines anteriors, quan explicava que una societat que se sent còmoda no es
preocupa del què passa a fora.
Segons com es miri, i com exposen algunes opinions, un aspecte en el
què es va fracassar va ser el propi funcionament del Moviment. Però novament, més que de fracàs cal parlar de la dificultat d’enfrontar processos. No
es pot considerar que fracàs sigui un moviment que es capaç de mantenir una
pressió sobre governs de colors diferents i, al mateix temps, tenir l’opinió pública atenta al que fan. De tota manera en el funcionament d’un moviment,
de qualsevol moviment, sempre hi ha aspectes que s’escapen al control i que
dificulten un funcionament més correcte. Si es té en compte que es tracta
d’un moviment que «inventa» noves maneres de fer adaptant-se a un ritme
forçat de canvis tecnològics, es pot parlar de dèficits i mancances però no de
fracàs.
Hi ha diversos elements a tenir en compte en el funcionament del
Moviment del 0,7. Per un costat, la introducció de noves tecnologies de
la comunicació a les quals s’han d’anar adaptant, tot intentant treure’n el
màxim avantatge possible. Avui la telefonia mòbil i internet, per exemple,
poden ser elements quotidians, però en aquells moments suposava noves
maneres d’aprendre a funcionar, de rebre informació, de processar-la, d’organitzar-se... s’obria un món completament nou davant dels ulls dels qui es
comprometien en aquella lluita. D’altra banda, hi ha la complicació de la
falta de formació profunda sobre els problemes als quals s’enfrontaven. La
complexitat del que suposa el Tercer Món, el deute extern, les polítiques dels
governs, etc., sobrepassa de lluny els coneixements de persones expertes. Si es
té en compte que moltes persones implicades en el Moviment eren neòfites
en aquestes qüestions, resulta fàcil suposar la complicació d’aprendre coses
noves sobre la marxa, intentant no equivocar-se en cada pas que es dóna per
no perjudicar el futur de noves possibles accions. Carles Sanmartí exposa el
problema de la formació permanent dins del Moviment:
Una formació permanent insuficient, davant d’un allau d’informació, ja començava a passar el que avui amb internet, al final tot es ven com a veritat.
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Hi havia molta informació difícil de pair, analitzar... Recordo ja a l’etapa final,
una trobada que es va fer a l’escola de les Obagues a Juneda, amb alguns! Ja no
eren tots. Em van convidar i jo vaig aportar la reflexió de preparar el futur i la
formació permanent.

Les mancances en la formació personal dels membres porten a replantejar-se postures, a intentar aclarir conceptes. Lluny de ser un fracàs, la falta de
preparació pot ser un element motivador per als seus membres. I això fa que
el Moviment funcioni. David Amado exposava:
Fracaso, sobre todo al principio del Movimiento del 0,7, al haber puesto los
acentos sobre la imagen del asistencialismo, aunque lo superamos muy rápidamente.

En el mateix sentit, moltes d’aquestes persones era la primera vegada que
es trobaven al davant d’un procés complex com és el de funcionar de manera
organitzada però sense estructures clares. I d’aquesta manera és fàcil que, en
la dinàmica del Moviment en acció, no es pari a plantejar-se els processos de
funcionament. I és en aquests aspectes que s’han recollit algunes veus.
Una observació de Carles Sanmartí fa referència a la manera de treballar:
El Moviment funcionava amb objectius molt concrets 0,7%, referèndum [...
Clar, i una vegada ja s’ha fet, què? Es difícil mantenir l’atenció. Jo penso que
un moviment que es vulgui mantenir, a la llarga ha de treballar amb la mentalitat de corredor de fons i no de sprinter. En aquest sentit no estava massa clar
què és el que es pretenia. Llàstima que després no hi hagués una continuïtat
més organitzada.

Potser el que va faltar va ser una acció reflexiva sobre el propi procés que
s’estava duent a terme. No n’hi ha prou en tenir clares les idees, els objectius
fixats i molta imaginació a l’hora de programar accions. L’activisme ha de
deixar un espai a la reflexió, al plantejament de la manera de funcionar també
a llarg termini. En cas contrari, es poden generar dinàmiques que acaben desgastant les persones compromeses. Altra vegada Carles Sanmartí exposa:
El fet d’haver nascut amb accions cridaneres desgasta i ens desgasten perquè
demanava un gran esforç i inversió [...] va dificultar que pogués servir de base
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per a que funcionés un moviment. Clar, els moviments que neixen amb accions tenen un gran èxit, però poden morir del mateix perquè després un està
tan cansat que no pot fer un altra cosa, i això (el ritme d’accions) amb el pas
dels anys no es pot suportar. Encaixa quan ets jove però després, no. Jo no diria
que és un element de fracàs, sinó que simplement va anar passant.

El desgast és un element que es va produint de manera lenta, però constant. Moltes vegades els moviment neixen i viuen de les accions que, al seu torn,
s’alimenten de persones joves, amb ànims i empenta, però que deixen per més
endavant altres projectes de vida en un moment que acostuma a ser important
en la vida de les persones. Carles Sanmartí ho expressa de la següent manera:
[...] potser, i és la meva visió, no haver sabut valorar el desgast i evolució personal, clar, no ho serem sempre d’estudiants universitaris!! Després s’ha d’accedir
al mercat de treball, un estarà aquí i l’altre allà, és difícil i no es va tenir massa
en compte. Va ser un moviment circumscrit en un temps i unes possibilitats
personals [...] Hi han professions que diuen com fer per no cremar-se en una
feina, doncs era això, després de tantes accions, una altra etapa [...] com fer per
a que no sigui foc d’encenalls, que duri només un temps i després el sistema,
gluuup, se t’engulli, com al moviment hippy, el del Maig del 68, etc.

De tota manera, cal no oferir la impressió errònia que les persones del
Moviment eren quatre eixelebrats que no tenien res millor que fer que embarcar-se en una aventura. Aquesta visió seria molt allunyada de la realitat.
És cert que hi havia idealisme i ganes de lluitar per aconseguir una societat
millor. És cert que hi havia un altruisme que cada vegada costa més trobar en
la societat dels anys noranta i la que l’ha seguit. Però no hi havia innocència
ni ingenuïtat. Malgrat la falta de formació que hi havia en un inici, eren
persones que sabien el que volien i buscaven la manera d’aconseguir-ho. La
Marta Feixa s’ho mirava des de l’Ajuntament:
Un dels punts febles: era un tipus determinat de col·lectiu i, a nivell social, a
vegades es veien com els penjats que demanen coses rares.

I la Carme Tobella afegia que:
I que els costava molt entendre el llenguatge administratiu.
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I seguia la Marta Feixa:
El fet que fos un moviment assembleari també era dificultós, quan s’havien
de fer coses amb ells havia de ser a títol individual, no tenien NIF ni res. Em
sembla que per quan la campanya de la llei els vam finançar alguna cosa, unes
taules per les votacions... clar no els hi podíem donar cap subvenció, no eren
legals. Però les seves peticions no eren econòmiques tampoc, no demanaven
gaire. Eren autoritzacions i coses així.

Saber el que es vol és una condició indispensable per funcionar com a
moviment. I mantenir-se conseqüents als principis, cosa que sembla difícil,
és necessari per a transmetre una imatge d’honestedat i de treball. La voluntat
de no ser una organització legal, de mantenir-se com a moviment assembleari
no es pot veure com un fracàs, ja que és tot el contrari. L’únic problema és
que pot generar dinàmiques que ofereixin visions distorsionades a la societat
més immediata per a la qual treballen. David Amado ja exposava, en una de
les transcripcions recollides anteriorment, que havien acabat sent un grup
massa tancat, difícil d’integrar altres persones a causa de la dinàmica que
duien a terme. I la dificultat de renovar gent gastada, d’integrar noves sensibilitats i emprendre noves dinàmiques augmenta la sensació de desgast. I això,
més que un fracàs, és una mancança.
En acabar-se la consulta per l’abolició del deute, el desgast acumulat i, de
manera especial, l’esforç realitzat per tirar endavant una acció tan impressionant va passar factura. La desaparició del Moviment com a tal, no és un fracàs
sinó la fi d’un cicle que havia estat ple de petits èxits i de petits fracassos, de
coses aconseguides i d’objectius que encara avui estan allí, per si algú els vol
replantejar. El fet que no s’aconseguís l’objectiu inicial i altres objectius que
van anar sortint pel camí no és cap fracàs. És més aviat un repte que caldria
recollir per dues raons: la que es refereix a la justícia social per evitar que la
misèria del que encara es pot considerar Tercer Món es segueixi reproduint
amb el beneplàcit d’uns països i unes societats riques que en treuen profit;
i la de moure una societat que sembla que calgui empènyer per a que sigui
conscient de quines són les seves responsabilitats, sense que s’abandoni ningú
a la seva sort.
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7. Un pas endavant

La fi del Moviment del 0,7% i més dels anys noranta no significa la fi de la
reivindicació de l’ajuda que els països rics haurien de donar als països pobres
per a pal·liar greuges històrics i per afavorir un món més just on s’ha demostrat que allò que és local també afecta allò que és global. Els moviments
acostumen a ser puntuals, circumscrits en un temps i a unes condicions socials, econòmiques i culturals. Però, per desgràcia, els motius que van dur a
un grup de gent a reivindicar que s’acomplissin els compromisos adquirits a
nivell d’estat, segueixen essent vàlids. Com s’ha dit al capítol anterior, el fet
que no s’assolissin els objectius no es pot considerar un fracàs. La gent que
es va moure i que va intentar, amb dosis d’èxit considerables, sacsejar una
societat endormiscada va complir una funció i va fer una feina deixant un
testimoni que ara caldria recollir i seguir potenciant.
Però d’allò que va fer aquella gent n’ha quedat algunes coses. No va ser
una feina endebades. I una part del testimoni ja la va anar recollint la societat civil organitzada en ONG. I altres institucions han fet un forat en el seu
organigrama per seguir fent una feina de divulgació, de conscienciació i de
reivindicació necessària per seguir exercint una pressió política i social per
una cooperació de qualitat i transparent. Segurament que la feina que es fa
actualment és més burocràtica, menys espontània, però el que s’ha perdut de
la imaginació pròpia d’un moviment s’ha guanyat en organització i eficàcia.
S’ha dit sempre que les comparacions són odioses i, per tant, no s’ha d’entrar
a valorar si en aquest canvi s’hi ha sortit guanyant o perdent. Són moments
diferents, amb condicions diferents i amb una experiència més madura de la
gent que hi treballa.
Sense que es pugui afirmar de manera taxativa que cada temps té el seu
moviment, el que sí sembla cert és que cada moviment deixa alguna cosa per
als temps futurs. I el Moviment del 0,7 i més no va ser diferent. David Amado recorda que queden:
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Muchas dinámicas locales, aunque ya no exista el 0,7, como la Coordinadora
de Lleida, muchas dinámicas locales aquí y allá.

El Moviment s’atura, però molta de la gent que hi va participar tiren endavant noves maneres de fer, s’integren plenament en altres facetes de la vida
social i mantenen una idea de transportar a la societat una manera d’entendre
la vida. A part, de tot allò que s’ha fet sempre en queda alguna cosa. L’existència de la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida és
un fruit del Moviment, com també ho és l’existència del CCI, avui Oficina
de Cooperació i Solidaritat de la UdL, dels Consells Mixtes de Cooperació
o l’existència de tècniques dedicades al desenvolupament a l’Ajuntament de
Lleida. Un exemple d’altres fruits del Moviment es van produir fora de la
ciutat de Lleida. Dani Gómez exposa que:
L’ODG (Observatori del Deute en la Globalització) és fruit del tercer encuentro.
Està allà a les actes, el vam crear a la Càtedra. Érem una gent que vam anar allà
amb aquesta idea i ho va aprovar la assemblea i després va ser fruit del treball de
la Càtedra Unesco, potser és lo més institucionalitzat, el que es pot veure més.

Organitzacions d’aquest tipus i com les que s’han assenyalat per Lleida,
segueixen fent una doble feina: la de denúncia, en uns casos més que en altres, i de pressió sobre l’administració; en segon lloc, la de sensibilització de
la societat per evitar que, si més no, una part del missatge quedi perdut en la
memòria. Al costat d’aquestes iniciatives també queden aspectes més intangibles i difícils de valorar, com la proliferació d’ONG que representa una certa
massa social preocupada pels problemes que llavors ja es denunciaven.
La sensibilització de la societat i el fet de penetrar en institucions com la
Universitat o l’Ajuntament, fent-les permeables a aquesta sensibilitat, és una
herència de la feina feta en un temps determinat, i al mateix temps marca
un via a seguir, una de les possibles. Arcadi Oliveres afirma que queden dues
coses d’aquell Moviment:
[...] una, que avui en dia, una preocupació social importantíssima és la justícia
econòmica internacional. I també ensenya a fer treball en equip, des del que es
pugui fer aquí a la ciutat de Lleida fins al que es pugui fer al conjunt d’Amèrica Llatina per demanar la cancel·lació del deute. Treball en equip, d’objectius
fixats de coordinació...
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Potser avui no es fa palesa la pressió a l’administració de l’estat que durant
sis anys va ser constant, però algunes de les estructures que es van generar al
voltant, o per la feina, del Moviment segueixen fent un treball que, encara que
potser de manera menys vistosa, obliga a l’administració a tenir en compte
alguns dels principis que va inspirar el Moviment. La força del Moviment, a
partir de les accions de mobilització, va ajudar a canviar la realitat i va ajudar a
que organitzacions com les ONG tinguessin un major protagonisme, més financiació pels seus projectes, de la mateixa manera que va ajudar a que idees com
les del 0,7 i del deute extern dels països empobrits formessin part del dia a dia
de la societat. Arcadi Oliveres segueix exposant que:
El Moviment 0,7 i més com a tal no sé si encara fa la funció «d’acicate», de
pressió envers les ONG perquè em sembla que ha quedat una mica desballestat,
però la reivindicació del 0,7, del deute... sí que fan la seva feina, perquè és un
rerefons que no s’ha d’oblidar mai.

La realitat del Moviment com a eina de mobilització i de pressió, fins i
tot per les mateixes ONG, ha quedat aturada, però després de fer una feina
sense la qual avui no s’entendria el paper d’aquestes organitzacions en la societat. De fet, com s’ha dit anteriorment, queden estructures que són hereves
d’allò que es va fer i que es va viure. La Plataforma del 0,7 queda encara com
una cosa molt allunyada del que va arribar a ser, adaptada a una altra situació.
Juan Martínez ho expressa dient que:
Ahora queda la Plataforma 0,7 reconstituida, porque el anterior se inmoló.
Esto habla mucho de un movimiento, ehh [...] habla mucho de un movimiento que trabaja des de la generosidad y la capacidad de adaptarse a los cambios,
y no eso de una estructura cerrada donde el poder es un elemento importante,
los personalismos [...]

I segons el mateix Martínez, la feina realitzada durant sis anys ha deixat
coses a valorar de manera positiva, que marquen un abans i un després, però
al mateix temps indiquen que no tot ha acabat:
Yo creo que ha dejado una generación de gente. Es que yo creo que lo más
importante es la gente, la cultura, las vivencias personales [...] todo eso [...] el
problema es que tienen más valor del que muchas veces se le da, es eso el caldo
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de cultivo que tiene Cataluña, no una organización que diga [...], ese imaginario colectivo, las experiencias compartidas.

Les experiències viscudes, innovadores en la manera de funcionar i
d’organitzar-se queden, també, com un element afegit que serà de profit per
altres moviments que coincidiran parcialment en el temps. La diversitat de
la gent que va confluir en el Moviment del 0,7 i més, especialment, durant
la consulta del deute extern, no es tornarà a repetir fins a la marxa de Praga
com a exemple de moment de les lluites contra el neoliberalisme, encara que
el Moviment Contra la Globalització neoliberal presenta uns graus d’escissió
i de grupuscles molt més grans que en els pitjors moments del 0,7. Perquè el
Moviment va néixer de manera espontània, a partir d’una mobilització concreta i va agafar una embranzida que va ser capaç de durar en el temps. Altres
mobilitzacions posteriors han utilitzat elements del que van fer funcionar el
0,7, però no sempre s’han acabat de consolidar. Camino Galán ho expressava
dient que:
Quan el NO a la guerra el Moviment 0,7 i més no va sortir com a tal. Hi érem
la mateixa gent, però no sota el nom de 0,7. La plataforma de «no a la guerra»
també es va crear molt espontàniament, ens vam anar convocant per mòbil i
ens vam trobar tots davant la seu del PP, al 2002. Però després, a la següent
campanya, ja érem 4.

I en Josep Mª Armengol puntualitzava que:
Això ens passa sempre amb les situacions d’emergència, etcètera, quan hi ha
una acció molt concreta sí, però després [...].

Del Moviment del 0,7 i més n’ha quedat, doncs, dues herències. La més
concreta és la descentralització de l’ajuda que ha permès proliferar les ONG i
dotar-les de fons per al seu finançament i la creació d’estructures en l’administració específiques per a la gestió dels recursos. La segona és més intangible
però igualment important: la difusió d’un missatge que ha permès apropar a
la població uns conceptes i una realitat que eren molt desconeguts, i que si
no es fa res, es tornaran a perdre en l’imaginari col·lectiu. Al costat d’aquesta
segona herència, també hi ha l’experiència que es va viure, a nivell personal i
organitzatiu, que ha estat pionera i ha influït en altres moviments posteriors
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encara que només sigui de manera parcial. Un element que també forma part
d’aquesta experiència és el fer adonar a la població que hi ha molts fronts
per reivindicar, on treballar i lluitar i en els quals és possible incidir, ja que
va permetre apropar el que era llunyà en l’imaginari quotidià. I, en aquest
sentit, el Moviment del 0,7 i més va permetre que la societat s’adonés, amb
l’apropament de realitats palpables, que la globalització ja era un fet i que de
la manera que s’està produint no sembla que millorin les coses.
En aquesta línia, un pas endavant és constatar que encara hi ha molta
feina a fer. Una societat globalitzada no es pot tancar en ella mateixa i fer com
els tres monos que es tapen la boca, les orelles i els ulls. La realitat segueix avançant encara que no se la miri a la cara i s’intenti creure que si no es vol veure no
afectarà. És en l’àmbit de la societat on cal ser més conscients de la feina a fer.
Tant pel que fa al desenvolupament com pel que fa a altres aspectes de la realitat
social. David Amado ho expressa molt clarament quan diu que:
Nos miramos mucho el ombligo […]cuando estamos metidos en estas movidas,
creemos que todo el mundo piensa y lo vive como tú, pero cuando sales de esto
piensas... ¡ostras queda mucho trabajo por hacer! […] No estamos al abrigo de
emergencia de movimientos xenófobos y de ultraderechas en España. […] Si no
hay gente que se pone ya a trabajar […] no sólo en sensibilización de la sociedad
sino en profundización de la reflexión […] la demagogia y el pensamiento conservador pueden tomar raíces en España y a nivel internacional, igual.

No es tracta tant de reivindicar opcions polítiques, sinó d’estar alerta per
a treballar per una societat on la justícia sigui un referent en el qual la caritat
no hi tingui lloc. La feina a fer, però, no pot oblidar la pressió política ja que
és l’acció política la que emmarca la realitat en la que es viu. Ramon Morell
ho fa palès quan exposa que:
L’ajuda del 0,7% es necessària, si bé es pot adulterar molt fàcilment per part
dels governs. Les desigualtats internacionals només es poden resoldre amb
modificacions de les estructures dels organismes internacionals que permetin
disminuir aquestes desigualtats, no amb una ajuda. [...]
De la mateixa manera que hi ha coses que circulen sense cap tipus de
barrera entre països, el capital, per exemple [...] i pots comprar i vendre a tots
els racons del món en 3 segons [...] aquestes facilitats s’haurien d’estendre a
d’altres àmbits... de la mateixa manera que hi ha empreses transnacionals, en el
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si de l’ONU s’hauria de plantejar la possibilitat de crear institucions polítiques
transnacionals, que redistribueixin la renda, amb impostos transnacionals [...]
potser l’estat se’ns està quedant petit.

I afegeix que:
Cada vegada més, si es constipen els EUA o Alemanya o Brasil, ens constipem
nosaltres, això passa. Per evitar que els efectes siguin el menys negatius possibles, hi ha d’haver mecanismes polítics internacionals, si no, no ens en sortirem. L’economia cada cop s’obra més internacionalment però amb la política
no hi ha manera [...] el fracàs del FMI [...] a més a més, aquestes s’han d’escollir
democràticament.

L’estructura política, que està experimentant un procés d’integració lent,
molt lent en comparació a la integració i transnacionalització econòmica, és
una responsabilitat de tothom, avui més que mai. El fet de poder votar cada
cert temps no eximeix de la responsabilitat a la ciutadania. La informació i
l’acció quotidiana són elements que el Moviment va fer patent en sectors de la
societat que quedaven al marge del que passava i de les raons per les quals passava. Per arreglar les desigualtats i les injusticies internacionals, cal fer una feina
que vagi més enllà de la caritat. Per això, el mateix economista afirma que:
La cooperació internacional no s’ha de deixar, però no n’hi ha prou.

En una direcció similar, l’Arcadi Oliveres, un altre economista, exposa
que cal treballar a escala internacional per a fer efectius els processos de canvi. La idea de la globalització ha entrat a formar part del discurs que sorgeix
d’una anàlisi de la realitat quotidiana, propera i llunyana:
El 0,7% ha quedat obsolet, ja seria el 3’5% [...] però jo penso que el 0,7 ha
de seguir, però a la llarga, se li hauria de canviar el nom, perquè sinó seguim
donant carta de naturalesa a una cosa que no serveix per res.

I afegeix que:
La situació internacional actual demana d’aspectes generals, però també específics. Demana un augment de l’ajut al 3’5% ja que a partir de la taxa Tobin,
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i el control dels paradisos fiscals seria possible aconseguir-los. Continuar demanant la cancel·lació del deute, aquesta però, es una decisió que depèn de la
voluntat política. Genèricament, hi ha aspectes més importants que el 0,7%
que s’estan produint en paral·lel, com els beneficis que n’extrauen les empreses
transnacionals. […] Només el benefici de l’activitat de les 10 primeres transnacionals nord-americanes, que treuen de l’estranger per dur-lo a EUA, ja és
més que l’ajuda al desenvolupament... que el 0,7% que es dóna a tot el món.
I parlo de les 10, però de grans transnacionals n’hi ha 2000. De manera que
tu pots insistir amb el 0,7%, amb la cancel·lació del deute, que mentre tinguis
empreses, japoneses, alemanyes o xineses, és igual, treballant i xuclant arreu
del món, aquests beneficis incommensurables, lo altre no deixarà de ser una
gota d’aigua.

Només en relació a la problemàtica del desenvolupament, la feina a fer
és important. La concepció d’un món global no deixa dubtes que el treball a
escala local s’ha de conjugar amb un treball que vagi enllà de les fronteres del
propi país. Arcadi Oliveres proposa dues línies d’acció:
A nivell micro, cancel·lem el deute, augmentem la cooperació al 3,5, arribem
al 6, el que sigui... però a nivell macro, canviem les condicions de comportament de les transnacionals, canviem les normes amb les que Repsol se’n va a
buscar petroli a Bolívia, canviem la rebuda dels immigrants per a que puguin
venir i enviar remeses a casa seva, canviem aquesta compra-venda de capacitats
de contaminació que l’acord de Kioto suposa. Hi hauria un llarguíssim catàleg
de coses que si no canviem, lo altre és completament simbòlic.

La globalització ha fet emergir una consciència que supera els límits
d’allò que és proper. Si en els inicis del Moviment del 0,7 i més, la informació que arribava d’arreu del món era important, i la premsa hi jugava un
paper significatiu, avui aquesta informació pot desbordar les previsions més
optimistes. Malgrat que la premsa segueix tenint un paper en la difusió del
que passa fora de l’entorn immediat de la persona, cada vegada més internet
s’ha convertit en una font d’informació, alguna de molt poc contrastada o
poc real, i una manera de comunicar. Les noves tecnologies han aconseguit
apropar els continguts, les informacions i les realitats, i han permès posar
en contacte persones interessades en un mateix fi encara que estiguin a llocs
molt distants. D’aquesta manera es pot fer el catàleg a que es feia referència
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abans, però també d’aquesta manera es crea una nova cultura que cada vegada va prenent més força entre la població. Juan Martínez ho exemplifica
dient que:
Ahora son generaciones que se están formando y educando en un proceso de
toma de conciencia de los problemas globales, que generaciones anteriores vivíamos en base a problemas locales, teníamos el franquismo […] Ahora los nuevos
movimientos tienen que surgir a esa escala global y además conectados internacionalmente. Ahora cualquier movimiento está en una red europea o ateneos
que se van a Italia, o sea que es vivir en la globalidad […] ha cambiado.

Si bé allò que és local segueix tenint una gran importància, cal tenir
present que serveix de poc, si no es posa en una perspectiva global. La feina
a fer en una escala local —informar, difondre idees i conceptes, organitzarse, seguir fent pressió a les entitats i administracions locals, etcètera— s’ha
de combinar amb una informació i una organització global. Martínez ho
segueix explicant:
El problema es que las cosas van de mal en peor, a todos los niveles. La humanidad está chocando contra los límites de crecimiento que hasta ahora
eran una entelequia, pero que ahora se empiezan a ver [...] las crisis energéticas, los conflictos que se extienden, se empiezan a ver las cosas […] si para
que unos llenen el depósito, los otros se tienen que morir de hambre, pues
[…] Dentro de este contexto los problemas se van a seguir agudizando. Yo
creo que el movimiento social en Cataluña está y seguirá presente y siendo
un referente a nivel estatal, europeo […] no sé de qué forma… pero lo que
hemos vivido ha sido sólo un bluf de lo que va a ser porque será necesario y
se está haciendo […] entonces habrá que encontrar la manera, los motivos,
el momento […]

Per fer un pas endavant sense renunciar al que ja s’ha fet, cal plantejar
un canvi en els processos organitzatius, com de fet ja fan alguns moviments
actuals, i cal trobar la xispa que encengui el moviment. Si l’acampada i els
problemes de Ruanda van fer d’espoleta l’any 1994, cal trobar el motiu i el
moment idoni per reivindicar un concepte que ja forma part de l’herència
del Moviment del 0,7 i més com és el de la justícia social en els processos del
desenvolupament. Aquest concepte era anterior al Moviment, però el 0,7 i
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més el va incorporar ben aviat per fugir de la imatge d’assistencialisme que a
principis dels noranta encara estava massa estesa entre l’opinió pública.
També cal afegir un canvi d’actituds personals. Tothom que ha participat d’un moviment, d’una organització o de qualsevol mobilització que hagi
durat en el temps comprèn el paper del compromís actiu. Sense la implicació
personal no es pot fer una veritable transformació col·lectiva. I d’això, els
membres del Moviment del 0,7 i més n’eren ben conscients. L’Alba Tosquella
ho posa en evidència quan parla de la persona i de la influència del discurs
públic:
Els temes de solidaritat, immigració […] són temes que estan a l’agenda i que
realment estan més presents que fa uns quants anys, els mitjans de comunicació els tenen en compte, hi ha més programes, més espais als diaris […] El que
passa és que el discurs va per una banda i la realitat per un altra. El discurs de la
gent es molt buenista, són discursos que van calant però... són temes com el de
la ecologia els que a tothom commou, s’ha de ser molt insensible! Però després
no es concreta amb canvis d’actitud de la gent, amb el medi ambient potser sí,
qui no té quatre bosses a casa, però què estic fent jo realment per a que canviïn
els desequilibris internacionals?

Els moviments socials s’alimenten de les actituds, de les idees i del grau
de compromís de les persones que en formen part. Ara com abans, la coherència entre les actituds dels membres i el que realitza el conjunt ha de ser
completa, i potser més ara que abans, ja que avui la informació circula molt
més de pressa. De tota manera, els moviments socials han experimentat
un canvi en els darrers anys. S’ha obert una tapa que ha fet sortir un gran
nombre de moviments alternatius, alguns més petits que altres. Restes dels
efectes de moviments anteriors i nous moviments que s’alimenten de velles
ideologies es van perfilant en un panorama que pot semblar una mica convuls, però que és fruit d’un moment de canvis i transformacions. Però el que
resulta important és que hi ha gent que es mou, tant en l’àmbit local com en
l’internacional. Ramon Morell ho apunta dient que:
En aquests moments, aquí a Lleida sembla que podria sortir alguna cosa de
la gent jove dedicada a moviments alternatius, com la Candidatura d’Unitat
de Ponent, de la Maranya, part del Moviment Okupa, centre excursionista,
moviments d’aquest tipus, no sé si incloure part de l’Ateneu de Ponent... o fins
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i tot d’algun segment de la universitat... Ja no confio en associacions de veïns,
i les ONG, mmmm …, amb les més grans tampoc, almenys si no els hi arriba
directrius des de fora, però no per la gent de Lleida que dirigeix les ONG [...]
És important ja que no crec que vegin gaire clar això del que estem parlant.
Sobretot buscar gent jove.

Sembla cert que hi ha moviments, o restes de moviments que fa uns anys
eren significatius, que avui estan esmorteïts, de la mateixa manera que hi ha
un cert despertar en sectors concrets de la joventut que sembla que es comenci a moure. Però malgrat que hi ha raons, no queda massa clar si es pot iniciar un nou procés de moviment que resulti engrescador i significatiu per la
societat. També hi ha moviments que tenen ressò a escala mundial i que estan
formats per una suma de moviments locals. En aquests moviments es segueix
treballant temes que poden semblar acabats, però que encara tenen validesa.
El deute extern, el 0,7%, la qüestió de la solidaritat, el comerç internacional,
etcètera, formen part d’una agenda que agrupa molts aspectes que tenen un
denominador comú. Arcadi Oliveres ho exposa amb molta claredat:
Pel que fa als aspectes macro que hauríem de canviar... jo penso hi ha una resposta en una paraula màgica que es diu Fòrum Social Mundial. El Moviment
del 0,7 i més, del deute […] s’insereix com una de les moltes reivindicacions
que ja des de fa anys es volen dur a terme a través del Fòrum. Jo he tingut,
algunes vegades, oportunitat d’anar-hi i t’asseguro que allà sí que es parla del
0,7% i del deute, del deute se’n parla sempre! Però, evidentment, sempre dins
d’un context de moltes més coses. A Barcelona tinc un company que es diu
Jordi Calvo i està fent la tesi sobre els fòrums socials mundials... i es veuen les
propostes d’aquests canvis macro. […] El Fòrum Social Mundial és més la
suma de molts moviments socials, que no pas un grup de pressió. I cadascun
d’aquests moviments després a casa seva fa les pressions corresponents. Però,
com a conjunt, no vol ni pretén fer ell de grup de pressió. És més, hi ha una
cosa que es discuteix molt, però no admet partits polítics al fòrum, perquè
entenen que si hi ha partits polítics hi haurà interessos creats amb una o altra
direcció. Ara, allà es fa una reflexió, es presenten aquests temes als diferents
moviments i aquests, al tornar a casa, exerceixen pressió sense dubte.

L’existència del fòrum permet animar moviments locals, trobar-se, discutir i formar-se en aspectes que, de vegades, en l’àmbit local es faria difícil.
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Però, al mateix temps, l’existència d’un fòrum mundial indica que hi ha moviments locals que segueixen vius. I si hi ha moviment, es pot estendre i pot
tornar a afectar ciutats que, com Lleida, sembla que en aquests moments
estiguin apagades. Dani Gómez ho explica dient que:
De moviments, doncs, també hi ha de tot, no? A nivell local crec que continuen molt vius, molt. No es visualitzen tant, ni hi ha cap campanya unitària,
tampoc sé si calarà el mateix, però estan molts vius.

I la Marta Feixa aporta una reflexió sobre els moviments:
Jo crec que estan molt consolidats, però el que els hi falta es perdre protagonisme individual per guanyar en imatge... no imatge!, per guanyar en treball
conjunt. Cadascú acaba escombrant cap a casa seva, si s’intenta fer un projecte
conjunt en una regió concreta amb diverses xarxes o entitats costa molt.

La manera de treballar, els interessos que de vegades no coincideixen, tot
i perseguir objectius similars poden arribar a portar fins i tot al desprestigi
intencional, la mobilització social i enfonsar la realitat dels moviments. De
la mateixa manera que en els anys del franquisme van aparèixer molts grups
que semblava que treballaven més per ells que per un front comú, avui una
part d’aquesta imatge es repeteix i es publicita de vegades de manera intencionada. Però la realitat és que han sorgit moviments nous, amb preocupacions
diferents i amb altres maneres de fer. La societat ha anat canviant i han aparegut
problemes que fins fa poc temps eren impensables. I al costat d’aquests problemes han aparegut grups més o menys organitzats que han ajudat denunciar-los,
han fet pressió i han treballat aportant noves visions de la realitat i altres maneres de fer la feina. La Carme Tobella ho explica dient que:
Vols dir que ara a nivell de moviments socials no hi ha una preocupació molt
seriosa per tot el que és la immigració interna. I en lloc de pensar en fer projectes
de cara en fora, ara es fa pensant en la nostra societat? […] Moviments que reclamen un acolliment en temes d’escola, nens, treball […] i més de com s’integren
a la societat que moviments que tenen tota l’empenta de cara enfora? […]

Les noves realitats porten noves tendències en la manera de treballar, en els
objectius a fixar i en les accions a realitzar. Així, cal comprendre que no tots els
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moviments viuen una explosió d’activisme i, segurament, el fet de mantenir-se
viu en un moment de poca activitat és un símptoma de maduresa, de paciència,
de formació, d’esperar el moment oportú. Però hi són i quan hi ha un motiu, hi
ha un esclat. La mobilització contra la guerra d’Irak va ser ràpida i va demostrar
que, al darrere, hi havia moviments que podien semblar que estaven latents, però
que funcionaven i funcionen. En aquest sentit, Juan Martínez opina que:
Ahora puede parecer que se está viviendo un momento de reflujo y que hay
dispersión, que no se focalizan problemas integradores y tal […] pero creo que
el Movimiento esta allí, está experimentando cosas, es un movimiento latente.
Hay una gran capacidad de organización y un gran deseo de organización […]
el Forum Social Mundial de Catalunya fue un ejemplo de que en el momento
que surge algo y se hace un llamamiento a la participación es masivo y demuestra el tejido y la red que hay.

En conjunt, doncs, el pas endavant s’està fent, s’està treballant encara
que no hi hagi la mateixa repercussió de fa uns anys. També s’han enfocat
els problemes des d’altres maneres d’entendre la realitat, una realitat que ha
experimentat canvis en la seva percepció amb els efectes de l’ús massiu de les
noves tecnologies i especialment d’internet. I aquest fet lliga amb el que es
deia abans sobre les actituds personals. Els problemes que porten a organitzar
un moviment com el del 0,7 i més o d’altres, segueixen essent una realitat. I la
gent que ha participat en moviments en un passat, potser ara no hi participi
d’una manera activa, però segueix estant allí. Els mateixos moviments han
après a organitzar-se de manera diferent a com ho feien fa unes dècades i el
Moviment del 0,7 i més en va ser un precursor. En aquest sentit s’ha fet un
pas endavant. Altra vegada Juan Martínez exposa que:
Los problemas están y cada vez son más graves y los movimientos también están allí y cada vez son más fuertes. Está todo por vivir, o sea que los que vengan
detrás no se van a aburrir.

Una mica en aquesta línia, en David Amado, també reconeix la necessitat que els moviments estiguin atents a la realitat del moment, perquè de
moviments n’hi ha de diferents tendències, amb diferents intencions:
En general, no sólo los movimientos de solidaridad internacional se ven a ellos
mismos como movimientos sociales: como actores democráticos y políticos
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no partidistas, y digo sobre todo como actores democráticos, terminaremos
siendo una sociedad tecnócrata, de lobbies organizados, el de los empresarios,
el de los sindicatos […] y el de las ONG, totalmente profesionalizados y esto da
una visión muy estéril de la democracia.

Amb aquesta idea, el fet que hi hagi moviments no ha de permetre
baixar la guàrdia en la defensa de temes de la solidaritat i la justícia social
a escala local o internacional o en temes de preservació d’un sistema social
participatiu. Els moviments són una resposta social a aspectes que es creu que
no funcionen en una societat, però cal vigilar el fet que no es converteixin
en elements integrats d’una societat ja que la seva capacitat per pressionar i
transformar pot desaparèixer. L’Alba Tosquella, des d’una visió que pot semblar una mica pessimista aporta la següent reflexió:
[…] en realitat tots els moviments socials, i és trist perquè jo n‘he format part, i
les ONG [...] són pedaços. És més fàcil posar parxes al sistema, que per la nostra
consciència ja ens va bé. Però, estructuralment, no hi ha un canvi d’actitud ni
un plantejament a fons del que està passant. Seria millor que es canviessin les
causes del que està passant, que no pas anar sobre el terreny, que també! Però
jo no en tinc la solució i els moviments no sé fins a quin punt poden fer que
les coses no explotin quan potser aniria bé que explotessin. En aquest sentit dic
que es un «parxe». Tot això en el fons està pagat amb diner públic i es ja una
roda. El que està clar és que el que estem fent ara no evita el que està passant,
cal un plantejament més radical. Potser a Àfrica no hi hem d’anar més, però
per res, eh!

Per seguir fent un pas endavant, els moviments han d’aportar elements
a la societat per a que aquesta participi en la transformació de les coses que
no es troben correctes. De vegades, els moviments aconsegueixen resultats
positius al costat d’altres efectes que poden no ser-ho tant. El Moviment
del 0,7 i més, que va poder aportar una conscienciació social sobre aspectes
que eren desconeguts per una gran part de la població, va poder influir en
persones que ja estaven, si més no, una mica conscienciades. Però potser no
va poder implantar un esperit suficientment crític als resultats aconseguits i
una part dels èxits ha anat a allò que l’Alba Tosquella anomena «parxes». No
es pot pretendre culpar un moviment, ni fins i tot una mobilització, de tots
els efectes del que s’ha aconseguit, ja que cal tenir present que el Moviment
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és només una part de la societat i que, al final, la societat decideix per ella
mateixa. Però sí que cal que el Moviment realitzi una anàlisi crítica dels processos que desenvolupa i del que es va aconseguint al marge del que són els
objectius que s’hagi marcat.
Insistint en el fet que els moviments són fruit d’un moment concret,
també cal veure la idea que si els moviments sorgeixen d’una societat, la mateixa societat pot generar moments de flux i de reflux, com una marea. Per
al seu funcionament és important que els moviments tinguin una mínima
organització interna, siguin conscients que la feina que fan és important i
necessària en la societat en la qual s’insereixen i que siguin capaços, també,
d’analitzar aquesta societat per programar les accions més adients a cada moment i de la manera en què aquestes accions puguin tenir un major ressò. La
Cristina Saiz ho exposa d’una manera molt clara quan diu:
A veure, els moviments socials són cíclics i depenen de diversos fets. Al 94
hi va haver el del 0,7, més endavant, i a nivell local, els no a la guerra. Ara
l’aturem la guerra torna amb el tema de Palestina i amb un fet curiós, que
és que hi ha moltíssims immigrants que participen d’aquestes accions. Una
cosa supercuriosa que penso que n’hem de treure tot el potencial d’això, no?
[...] Va variant, el que és important d’un moviment social és estar organitzat
i sempre tenir la ciutadania al teu cantó. De vegades, s’allunyen i llavors tenen molts problemes d’acceptació. Per exemple, el Moviment Okupa [...] la
darrera manifestació que va fer, va deixar el carrer Major destrossat. Penses,
bueno [...] com a ciutadana em va saber molt greu, tot i que podia entendre
part de les reivindicacions ideològiques que té. Però dius, hasta aquí hemos
llegado! Una cosa és que defensis el dret a la vivenda i l’altre que destrossis
tot el mobiliari urbà.

En aquesta línia, el futur dels moviments socials, en un marc on la
informació passa molt de pressa i, massa sovint, es tracta la formació com
informació, el futur dels moviments socials ha de passar per tot un conjunt
de transformacions. Elements com la formació, l’organització, la conscienciació, l’anàlisi crítica del dia a dia, la coherència i el fet de no perdre de vista a
qui es dirigeixen resulten cabdals. L’ única manera de fer una feina que tingui
ressò és vigilar la manera en què es realitzen les accions que es duen a terme.
El Moviment del 0,7 i més al conjunt de l’estat i a la Lleida dels noranta en
va ser tot un exemple.
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Com s’ha vist en capítols anteriors, un dels resultats del Moviment a
Lleida va ser la col·laboració en la creació de la Coordinadora d’ONG i altres
Moviments Solidaris. El naixement de la Coordinadora avui pot semblar un
pas lògic en els esdeveniments, però van fer falta moltes reunions, molta anàlisi, defensar postures des de la coherència i molt de temps per posar en clar
els objectius i la manera de funcionar. Aquest fet demostra que els membres
de la Coordinadora, és a dir, els membres del Moviment i de les ONG, havien
anat madurant postures tot canviant aquells elements que semblava allunyarlos d’una manera d’entendre la realitat. Entre els efectes de l’acampada hi havia els inicis de la descentralització de l’ajuda a la cooperació i la necessitat de
coordinar-se anava lligada a una reflexió: quin és el paper de les ONG? En una
frase de David Amado recollida pàgines enrere, es veia clar que hi havia un
procés de formació, d’aprenentatge, i que d’aquest procés en formava part la
consciència d’un esperit crític que volia deixar de banda la idea de la caritat.
De la idea de la caritat es va anar passant a la idea de la solidaritat per arribar
a la idea de la justícia social. De demanar el 0,7%, fàcil de confondre com
a caritat tot i que no ho sigui, s’arriba a idees com la de l’abolició del deute
molt més lligada a la justícia, perquè, precisament, es va parlar d’abolició, no
de perdonar el deute.
El canvi de la idea va molt més enllà del canvi d’una paraula ja que
implica tota una manera de concebre el món i d’actuar. El Moviment va ser
un element de pressió perquè la idea de justícia social anés prenent força. I
de cara al futur, cal veure si la idea de justícia es va abandonant per tornar a
la posició més còmoda, tant en l’esfera social com en la política, de la caritat. De cara al futur, cal plantejar-se si el 0,7% només s’entèn com a caritat.
Ramon Morell ho exposa d’una manera molt clara:
Perquè potser el que retorna del 0,7% o de les ONG als països necessitats [...]
Primer els hi extraiem, no? Potser és que abans els hi hem pres nosaltres, no?
Potser el que està passant és que primer els hi traiem, aquí ho fabriquem i com
que en fem excedent després els hi retornem i en podem fer caritat no?

Si la idea del 0,7% neix amb la intenció de reduir la rasa que separa els
països rics dels països pobres, aquesta idea va transformant-se per agafar dues
formes. La primera és una imatge de caritat estesa entre la població per la
manera d’actuar d’algunes ONG. La segona és la de la utilització política de
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part del 0,7%, ja que sembla que en la gran majoria dels estats rics no s’ha arribat mai a aquest percentatge del seu PIB, per convertir-ho en una eina de la
política exterior i econòmica i, d’aquesta manera, seguir traient beneficis dels
països pobres. Més endavant, des de la societat civil, la idea del 0,7 s’agafa
com un emblema per a la reivindicació contra una realitat que perpetua i fa
més gran la pobresa. Però malgrat que hi ha gent que ja té la idea de la justícia
social, va caldre lluitar contra la idea de la caritat. I aquí, les ONG hi tenien un
paper important. La descentralització de l’ajuda va permetre a les ONG accedir a noves fonts de finançament per fer front als seus projectes, però encara
avui cal estar alerta sobre el fons de l‘actuació: és caritat o és justícia social?
Morell ho exposa dient que:
Les ONG és una pena que hi siguin però hi han de ser. Ara bé, no les conec
massa jo, eh... però demanaria que deixessin una mica [...] algunes, no totes
potser... el cant paternalista en el seu enunciat, en les seves pràctiques, etcètera.
L’ajuda s’hauria d’abstraure al màxim de la caritat. [...] Demanaria a les ONG
que l’ajuda s’estructurés a partir d’un programa de necessitats, però per dret
natural, no per caritat. Que parlessin més de drets i d’igualtat.

També Arcadi Oliveres reclama a les ONG que parin atenció al seu paper
i a la funció que realment fan. No es tracta només de fer programes d’ajuts:
[...] per les ONG suposa una mena de compromís que han d’assumir, i... no
m’agradaria dir control, però sí vigilància, pressió a les quals estan sotmeses i
és molt bo que hi estiguin sotmeses per no abandonar mai aquests objectius.
Perquè a vegades aquestes ONG, sobretot les que han crescut, han anat perdent
una mica la capacitat reivindicativa, entre d’altres coses perquè reben molts
fons públics i pensen que rondinar massa els hi pot reduir el finançament.
S’han anat convertint en «parxes» del sistema, i a vegades, convé espavilar-les
i recordar-los que han de ser instruments de formació, d’opinió pública, de
reivindicació. Tenir un moviment al darrere que vagi recordant aquestes coses
és important.

El Moviment del 0,7 i més neix amb la voluntat de canviar una situació, de transformar una dinàmica que genera un increment de la pobresa i
un augment de la distància que separa els països pobres dels rics. I una de
les funcions que van desenvolupar va ser la de la veu de la consciència en la
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reivindicació de la justícia social front a organitzacions i estructures administratives que exercien més una idea de caritat. La independència de les ONG
pot quedar en no res, si no es manté un esperit crític en la línia que exposaven
Morell i Oliveres. I en Dani Gómez afegeix:
Per començar per lo fàcil, jo crec que les ONG estan molt coptades, en aquests
moments hi ha un increment molt gran de recursos de la cooperació centralitzada a nivell d’ajuntaments, diputacions, Generalitat [...] que estan intentant
arribar al 0,7% [...] i les ONG, crec que estan sucant, creixent molt, fins i tot
elles mateixes diuen que estan desbordades. Aquests creixements tan ràpids no
són prou bons i això els perd, entre la burocràcia també.

De cara al futur, cal observar com ha anat variant el paper de les ONG,
quin és el seu paper i com es mou entre les teranyines del poder. Les mobilitzacions de la segona meitat dels anys noranta van generar que des de l’administració s’aboqués molts diners i es creessin estructures administratives que
servissin d’interlocutors. La creació de les coordinadores d’ONG té una part
de la seva raó de ser en el paper que les administracions van pendre en relació
a les demandes del 0,7. La relació entre les estructures de l’administració i les
estructures de les ONG, promogudes des de la mateixa administració, és un
element a tenir en compte en relació al desenvolupament del paper de l’ajuda. L’entrada, més o menys regular, de diners pot ajudar a fer endormiscar
aquelles reivindicacions que havien servit de senyera perquè l’administració
prengués una part activa en els temes del desenvolupament. Dani Gómez ho
exposa amb nitidesa:
Ara l’Agència Catalana de Cooperació ha volgut introduir els famosos crèdits
dins de la partida i si no arriba a ser per la pressió del moviments que han empaitat... bàsicament «Qui déu a qui», que és un moviment format per ONG també,
però amb voluntat de moviment. Perquè la Federació Catalana d’ONG està força
adormida, no per res, ni per mala fe, sinó per la pròpia dinàmica dels recursos.

I el mateix Dani Gómez afegeix que:
Moltes ciutats tenen la seva coordinadora d’ONG, que és fruit moltes vegades
de 15 anys de lluita. Ja tenen la seva ONG, ara per fi els recursos i ara prou feina tenen amb el seu Consell Mixt de Cooperació, els seus projectes i et perds
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amb això. Sobretot si no has tingut la voluntat d’estar amb la gent del carrer
pots desconnectar-te i entrar en el circuit viciós de les ONG. [...] A Espanya,
almenys és així, la CONGDE no aixeca la veu per res, la Federació Catalana es
veu molt lluitadora des de Madrid, però des d’aquí també dius, uf! tampoc n’hi
ha per tant.

El Moviment s’atura en un canvi de cicle que coincideix en dos fronts
a la vegada. D’una banda, el Moviment s’havia anat transformant i integrant en una xarxa de l’abolició del deute extern. És un pas que sembla
lògic ja que integra la causa del 0,7 en un marc ideològic molt més gran
que permetrà l’entrada en temes com el del comerç just. És una transformació molt més important del que pot semblar a simple vista. Es passa
d’una reivindicació puntual, que exigeix als governs del Primer Món que
compleixin unes recomanacions i uns acords de la ONU, a una anàlisi de les
causes de l’existència de la pobresa del Tercer Món. Es passa de l’activisme
per a la reclamació i la conscienciació a una acció de transformació que,
tot i no ser tan vistosa, podia oferir uns resultats més significatius. I aquest
canvi suposa anar més directament a les causes estructurals de la situació
generada al mateix temps que intenta implicar a la població en un canvi
dels seus hàbits en fer-la conscient del perquè de les coses. I aquest canvi
també afecta a la manera de relacionar-se i d’actuar, permetent difondre la
idea d’una democràcia participativa i ajudant a ser conscients que es poden
fer transformacions socials.
D’altra banda, el Moviment s’atura en un moment en el que es consolida, de manera lenta però ferma, una transformació social. El Moviment no
podia preveure que les exigències de descentralització de la cooperació per
part de l’administració comportaria una professionalització i un increment
de les ONG i un integració en estructures molt més burocràtiques. La funció de les ONG ha canviat des dels anys noranta i han passat de ser agents socials que canalitzaven ajuts i intentaven implicar a la població amb una feina de
conscienciació paral·lela, a ser organitzacions cada vegada més burocràtiques
que semblen competir per obtenir una part de les quantitats que l’administració posa a la disposició de l’ajuda en cooperació. S’integren en superestructures, les més grans es professionalitzen, i al mateix temps sembla que perden
el caràcter militant que tenien. També cal tenir present que hi ha canvis en la
societat que acompanyen aquesta transformació. Des del naixement dels mo174
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viments alternatius antiglobalització i altermundistes a la imposició d’un nou
ordre mundial derivat del efectes de l’onze de setembre de l’any 2001.
En aquest nou marc de transformació del Moviment i de la societat i
dels seus agents socials de cooperació, es produeix un procés d’acomodació,
d’augment de l’individualisme i de la pèrdua de la capacitat reivindicativa i
d’implicació de la societat. L’Alba Tosquella ho exposa dient que:
Segur que hi ha moltes més ONG que fa uns quants anys i gent que s’hi implica però [...] si s’està fent en la línia correcta? Amb canvis d’actitud de la gent
en la seva vida que facin que les coses millorin? Mmmm [...] Al final tots volem un bitllet de vol barat i anar de vacances a Zimbabwe [...] al final sempre
ens quedem en la superfície. No sóc molt optimista sobre el futur de la societat
i del món, en aquest moment.

Sembla, doncs, que al mateix temps que es detecta l’endormiscament
d’un esperit de treball afectat per una burocratització dels processos de
cooperació, es produeix una transformació de la societat en la qual destaquen
la falta de compromís i de la implicació de les persones, fet que reverteix en
una manca de voluntat de treball conjunt entre actors diversos amb objectius
similars. Dani Gómez ho explica de la següent manera:
Pel poc que jo vaig veient, trobo que hi ha menys militància, entès com un
compromís actiu no només col·laboracions puntuals de donar diners a una
ONG [...] que comporta un canvi de vida també: no només sóc solidari per fer
algunes accions, sinó que aposto per la banca ètica, faig un consum responsable... Avui hi ha baixes de militància d’anar a un grup i passar-hi hores. A la
gent li costa sortir de casa, del seu benestar, del seu grup d’amics i de vacances.
També a nivell d’església però pel que veig també en ONG i altres associacions.
[…] I penso que el sistema ens va posant cada cop més en que cadascú lluiti
només pels seus interessos personals, la seva família, els seus amics i punto. I
això són les bases del capitalisme i liberalisme que amb la globalització s’està
estenent arreu del món, fins i tot al tercer país més pobre, Burkina Faso, tot
i que està clar, amb unes altres coordenades. Aquest és el gran càncer, el gran
obstacle que dificulta que la militància estigui ben instal·lada... i aquí és on
tenim un dels reptes des de les ONG, des de les diferents plataformes de coordinació, crec que seria un dels temes a reflexionar. Com aconseguim fer veure
que és un goig, un gran aprenentatge i font de satisfacció el fet de participar
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en un teixit associatiu, donar gratuïtament el teu temps lliure per una causa, i
després que tenim uns mitjans de comunicació que no van en aquesta direcció.
A mi m’agradaria veure joves que es mouen per ideals nobles i no només per
beure, sexe i rock’n roll.

Els canvis culturals, de la manera de viure i d’entendre el món d’una societat responen a tot un conjunt d’elements que canvien en cada cas. Accions
polítiques, socials, introducció de noves tecnologies, canvis en la situació
econòmica, etcètera, poden fer que una societat receptiva a determinats missatges canviï de cop i volta i es transformi en una societat més preocupada per
ella mateixa. No deixa de ser curiós, per dir-ho d’alguna manera, que en un
moment àlgid d’assoliment de la globalització, la societat i les persones que la
composen es despreocupin del que passa fora del seu entorn quotidià. Jordi
Sendra troba el punt d’inflexió en l’atemptat de l’any 2001:
L’atemptat del 11S va ser un revés per la situació de les ONG i els moviments, tota
la feina que s’havia fet en el discurs dels fòrums internacionals, nivell institucional i de MMCC [...] Al juliol del 2001 hi va haver una cimera del G8 a Gènova,
que va ser on van matar aquell noi... en aquells moments el tema del Tercer Món
i del deute estava bullint, bullint! I al cap d’un més va passar l’atemptat a les
Torres Bessones i va ser un gerro d’aigua freda pel Moviment. Va ofegar el Moviment. […] A nivell local s’estava en la xarxa pel deute que devia desaparèixer per
passar a la plataforma del «No a la guerra» al cap d’un o dos anys.

De tota manera, cada acció provoca una reacció i tenint en compte que
els canvis no es produeixen d’un dia per l’altre i que quan es tracta de canvis
socials costa posar una data concreta, la transformació de la situació social i
dels agents que hi treballen es produeix al voltant del canvi de mil·lenni. Per
això es pot dir que l’aturada del Moviment com a tal, amb una feina feta recollida en alguns aspectes per les coordinadores —les primeres superestructures
creades per a les ONG—, coincidirà en el temps amb un canvi d’objectius
dels moviments locals. I aquests van tenir força repercussió a escala local, a
escala de l’estat espanyol, per esdeveniments molts concrets. Els moviments
no desapareixen, es transformen i s’adapten. L’energia que es desprèn del
compromís ideològic sempre troba motius per reinventar-se. I, per desgràcia,
no resulta difícil trobar un marc general en el qual encabir les reivindicacions
de la justícia social. Potser canvia la gent, s’incorporen persones més joves,
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amb noves il·lusions; de ben segur que canvien els objectius i, molt sovint, les
maneres de fer, però la capacitat de reacció torna a sorgir per intentar modificar una societat on hi ha coses que no funcionen.
Ara bé, en tot aquest canvi, encara es mantenen les ONG. De cara al futur,
i havent vist modificat el seu paper en el procés de canvis que s’ha comentat,
aquestes entitats encara tenen funcions per complir. La raó de la seva existència encara segueix present d’una manera massa punyent, Les diferències entre
les entitats d’ajuda al Tercer Món i un moviment social com el del 0,7 i més
són molt grans. Poden col·laborar, pot haver-hi una interacció amb benefici
mutu. El Moviment pot aturar-se o transformar-se, les ONG poden ser més
actives o poden passar per etapes de més quietud, però mentre el Moviment
ha parat la seva acció, les ONG i les superestructures creades amb elles i per a
elles, han mantingut o poden mantenir una part de l’esperit que va generar
aquella col·laboració amb el Moviment i han d’encarar un futur que presenta
dos reptes importants. D’una banda hi ha el repte d’intentar disminuir la
pobresa, les seves causes i els seus efectes, sense caure en el paternalisme i la
caritat. I de l’altra, han de treballar de manera que la seva relació amb l’administració no els faci caure en una espècie de clientelisme, mantenint el compromís dels seus membres, implicant la societat i realitzant una autocrítica
constant tant pel que fa a la seva funció com a les seves actuacions.
Josep Mª Armengol exposa on estan i d’on vénen, tant pel que fa a les
ONG com pel que a la Coordinadora:
Jo sobre el futur de les ONG no m’atreveixo. Tan debò que no hi haguessin
de ser. Ens hem professionalitzat, tenim una subvenció de l’Agència Catalana
de Cooperació, dues persones treballant i aviat tres, un local propi [...] Quan
estàvem al local de l’Eulogio Vallina, un dia érem quatre, l’altre tres, l’altre 20
o ho suspeníem [...] Ara dues persones a jornada complerta, una tercera per a
fer carrer, sensibilització a les escoles [...] estem presents a Barcelona, a la TOC.
Cada dos per tres vénen els de l’Agència Catalana de Cooperació, estem amb
un nivell molt més alt que fa set o vuit anys. Amb una projecció de futur i
d’organització important, de poder fer, de competència [...] i de descans de les
entitats. Les entitats, ens podem relaxar molt més que fa set o vuit anys.

El contacte directe amb l’administració que paga infraestructures i dóna
diners per a projectes permet als membres de les ONG alliberar-se d’esforços
que abans eren necessaris i treballar de manera més còmoda, que no vol dir
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menys compromesa. Resulta evident, però, que aquest canvi ha comportat
tot un replantejament en els principis que orientaven l’acció de les ONG.
I aquest replantejament no ha estat seguit per tothom. L’Eulogio Vallina, critica el canvi considerant que en el camí s’ha perdut llibertat i autonomia:
Yo creo que estamos peor que nunca. Sí, sí, la Coordinadora y las ONG. Tú lo
miras desde un punto de vista y yo de otro, es la única diferencia. Y si tú vas
sumando lo que dices, te doy la razón. Pero estar financiada totalmente por la
administración, yo creo que puede llegar el punto que la Coordinadora no tiene autonomía ni autoridad propia, porque todo son papeles. […] La sensación
es que, a mí, la Coordinadora me parece que, en principio, tuviera una persona
para hacer las tareas burocráticas, me parece bien. Pero el hecho de tener «liberados», gente que lo tiene como puesto de trabajo... Me parece que tendría
que ser otro espíritu, el que armara a las ONG. Yo que he vivido el movimiento
obrero, había liberados, pero también generosidad y sacrificio de sus militantes. Que es la diferencia que hay hoy en día con otras formas de opinar. […]
Durante 10 años se señaló en los estatutos que se tenía que pagar una cuota, y
aquí (en la Coordinadora) no la pagó nadie. Ahora la han pagado todos.

I afegeix que:
Una de las cosas que estaba en los estatutos, era que la financiación pública
no podía superar el 30% del presupuesto de la Coordinadora y al dos mil es
total. Y nadie durante 10 años pagó un duro para financiarse. Al final, a mí me
querían devolver las cuotas (rialles).

La Coordinadora, un fruit que es considera herència del Moviment i dels
anys de treball que van seguir a la mobilització de les acampades, no ha tingut
un camí fàcil. De ser una agrupació d’entitats que suposava una militància i
una entrega que avui semblen més pròpies d’altres temps, ha passat a ser un
organisme al servei de les ONG, amb activitats de conscienciació i de difusió
per a la població en general i de coordinació entre les diferents ONG. En aquest
camí, ha augmentat el nombre d’entitats que hi són representades, però de ben
segur que ha perdut una part d’aquella funció que suposava, de vegades sense
saber-ho, un procés d’aprenentatge i de discusió formativa. De ser un espai de
confrontació de tendències ha passat a ser, si més no en part, un espai de gestió. La visió contraposada del paper de la Coordinadora segueix afectant, avui
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com abans, algunes ONG. Camino Galán troba que no totes les entitats hi són
representades, encara que no critica la seva estructura:
Jo crec que el que li passa a la Coordinadora ens passa a totes les entitats. Jo
crec que no arriba a totes les ONG, no estan totes representades. Jo no sé si
podrà arribar el dia en què ens assentem a fer un cafè, amb les ONG que per
diverses raons no hi són [...] i creixem tots! A mi em sembla molt bé que hi
hagi gent alliberada, perquè sinó som els quatre de sempre que ens cremem,
però escoltant a la gent que discrepa del funcionament […]

De tota manera, el funcionament de la Coordinadora es fa palés quan
s’observa com ha anat augmentant el nombre de les entitats que en formen
part. Al mateix temps sempre es depèn de l’acció personal dels membres de
les ONG que en formen part. N’hi ha que s’impliquen més que d’altres i n’hi
ha que discrepen, mentre altres hi estan d’acord. El debat intern és interessant
sempre que aquestes maneres de veure el paper de la Coordinadora no sigui
un fre a la seva acció i a nous plantejaments de futur. Josep Mª Armengol ho
exposa de la següent manera:
A la Coordinadora ningú vol ser president, parlem per tant tots com a membres de la Coordinadora. Jo, ella, ella... no hi han deixat de venir mai. Des
d’Intermón, des de que ho va deixar el Jordi, van estar un temps sense venir,
ara ve una altra noia [...], del Comité Oscar Romero quan va marxar l’Adela,
que va fer una feina exageradament brutal, fa tres o quatre anys que no ha vingut ningú, ara heu començat a tornar, fa quatre dies. […] A la Coordinadora
hi ve tothom qui vol. De les vuit, deu persones, que érem fa deu anys, ara som
trenta i pico, quasi quaranta entitats. No diguem que va malament la Coordinadora... hem crescut en volum d’entitats d’una manera exagerada. Ja es veu el
nostre tarannà, de parlar i discutir amb carinyo en públic. L’Eulogio va marxar
perquè no creu en les ONG, té una altra visió... però que hi hagi discussions no
vol dir que la Coordinadora no funcioni, això ho vull deixar ben clar.

I afegeix que:
Hi va haver un moment quan encara estàvem a casa de l’Eulogio, que la
Coordinadora no va desaparèixer gràcies a quatre persones, i tres estem aquí.
Durant uns mesos no era operatiu, ni es podia gestionar res. O ens fem un plan179
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tejament i agafem un local i busquem subvencions, malgrat que a l’Eulogio no
li agrada gens, però tan de bo les entitats col·laboressin amb més diners. Allà la
vam encertar sinó haguéssim desaparegut. Pensa que fèiem reunions cada mes,
després cada setmana [...] per cansament haguéssim desaparegut. Quan els estatuts, dia sí, dia també. Ara que ens hem professionalitzat, dóna gust.

La Cristina Saiz i la Marta Feixa, tècniques de l’Ajuntament i participants des de posicions diverses ja en el principi de les mobilitzacions de
l’any 1994 ho veuen com una evolució. En un diàleg oferien punts de vista
complementaris sobre la institucionalització, el voluntariat i els canvis que
s’han anat produint en el paper i l’existència de la Coordinadora:
Les ONG s’han institucionalitzat i professionalitzat, fins i tot, algunes han
posat una persona tècnica. Al principi era tot més [...] voluntari! […] Voluntari
ho continua essent igual. El que passa que abans era més d’estar per casa, més
visceral … després s’ha anat tecnificant. Jo penso que és normal per les exigències que hi ha, i el voluntariat arriba fins a cert punt.

I en relació als canvis, la institucionalització i la creació de places de treball per a tècnics, afegeixen:
No, jo no hi veig conseqüències negatives, en tot cas exigències fora de lloc.
Hem d’entendre que mantenen aquest altruisme i de vegades demanen coses a l’administració que no són impossibles. Sobretot quan organitzes coses
conjuntament. […] La part més ideològica de les ONG jo crec que, com que
treballem conjuntament al Consell Mixt de Cooperació, allà es debaten els
conceptes i si hi ha algun problema s’arregla allà mateix i es canvia. Però és més
en la part organitzativa on s’exigeixen coses que crec que s’han de continuar
fent des de les entitats.

La Cristina Saiz, que va ser membre activa del Moviment, també estableix la relació entre el nou paper de la Coordinadora i la desaparició del
Moviment, acceptant el fi d’un cicle, d’una raó de ser:
Quan la Comissió 0,7 desapareix, la Coordinadora ja està més estructurada i
agafa el paper que ocupava el 0,7 al Consell Mixt de Cooperació, no? Hi ha
aquest canvi. De fet, ara el 0,7 ja no té tan sentit com el que tenia. De fet es un
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moviment social. Tenia un objectiu i després ja està, no? Això no vol dir que
quan hi hagi una altra causa... A veure, el Moviment va anar derivant en una
xarxa del deute extern....

En conjunt, cal considerar que s’ha anat avançant. S’han fet passes endavant des d’una mobilització, una acampada, que va canviar moltes més
coses de les que es pretenien. Si en un principi es demanava al govern de
l’estat espanyol que s’acomplissin uns acords internacionals, donar el 0,7%
del producte interior brut (PIB) com a concepte d’ajuda al desenvolupament,
es va aconseguir un objectiu menys pensat en aquell moment, la descentralització de l’ajuda a la cooperació. De l’acció de l’acampada en va néixer un
moviment que durant uns sis anys va estar actuant com a dinamitzador d’una
societat, treballant en xarxa i fent una feina de sensibilització per al conjunt
de la societat. Va ser un moviment que es va guanyar el respecte de la població pels objectius que pretenia, per les accions que feia i per la manera de
treballar. Va ser un moviment que va estimular l’acció de les ONG, concepte
d’entitat que ja existia, i va permetre un augment de la seva capacitat d’acció.
Va ser un moviment que va saber com utilitzar la imaginació i les possibilitats
que tenia per aconseguir el màxim ressò possible.
De l’acció combinada del Moviment i de les ONG va néixer la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris a Lleida i a altres ciutats espanyoles. També com efecte directe o indirecte de la seva acció es van crear supraestructures administratives, com els Consells Mixtes de Cooperació o l’Agència
Catalana de Cooperació. La idea de l’ajuda al desenvolupament va començar
a viatjar des d’una òptica paternalista i caritativa cap a una idea de solidaritat
i de justícia social. Es va treballar en l’àmbit conceptual i pràctic. Hi va haver
transformacions en la relació amb l’administració i en les relacions internes
entre els agents socials que participaven activament d’allò que s’havia aconseguit. El Moviment es va aturar, es va anar transformant al mateix temps que
ho feien les condicions de l’entorn social, polític, econòmic i cultural que hi
havia en el seu naixement i consolidació.
De l’experiència que va començar amb una acampada improvisada a la
Rambla de Ferran de Lleida, que seguia l’impuls ofert per una mobilització
semblant a Madrid i que es va estendre a moltes ciutats de l’estat en queda el
record d’accions de sensibilització i protesta molt significatives, pioneres a la
Lleida, la Catalunya i l’Espanya d’un temps no tan llunyà. També en queda el
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gust amarg de no haver aconseguit allò que es proposava en un principi, però
amb el gust dolç d’haver aconseguit moltes altres coses. Però al seu costat hi
ha el gust encara més dolç de la implicació de diversos nivells de l’administració i d’institucions en treballar i aportar recursos al desenvolupament, així
com, en la sensibilització de les societats occidentals en l’afany d’aconseguir
un desenvolupament global. Una institucionalització de l’ajuda que porta
a plantejar-se moltes accions de cara al futur, molts reptes per als quals és
necessari que la societat en general segueixi organitzada per evitar tornar a
temps anteriors, moltes vegades només teòricament superats, i caure de nou
en el paternalisme d’una caritat o en l’esnobisme d’una solidaritat que no ha
de tenir lloc en un procés que realment és de justícia social.
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Annex 1
Relació de persones entrevistades

Amado, David. Membre de la Comissió 0,7% i més de Lleida. Entrevista
realitzada el dia 25 de febrer del 2008.
Armengol, Josep Mª. Membre d’Ajuda en Acció. Entrevista realitzada el dia
17 de novembre de 2008.
Deltell, Paquita. Membre de Mans Unides. Entrevista realitzada el dia 17 de
novembre de 2008.
Feixa, Marta. Antiga cap d’unitat tècnica de cooperació i participació a
l’Ajuntament de Lleida. Entrevista realitzada el dia 17 de novembre de
2008.
Galán, Camino. Membre del Comité Oscar Romero. Entrevista realitzada el
dia 17 de novembre de 2008.
Gómez, Dani. Membre del Moviment 0,7 i més de Catalunya. Comissió de
Sant Cugat. Tècnic de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
Terrassa. Entrevista realitzada el dia 16 de maig de 2008.
Gómez Gil, Carlos. Sociòleg. Professor de la Universitat d’Alacant. Responsable de l’àrea de Cooperación al desarrollo de Bakeaz. Entrevista realitzada
el dia 29 de març del 2008.
Herrero, Àngels. Membre de la Comissió 0,7% i més de Lleida. Entrevista
realitzada el dia 4 d’abril de 2008
Martínez, Juan. Membre del Moviment 0,7 i més Catalunya. Comissió de
Terrassa i professor càtedra UNESCO a Terrassa. Entrevista realitzada el dia 16
de maig de 2008.
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Morell, Ramon. Economista. Professor de la Universitat de Lleida. Entrevista realitzada el dia 16 d’abril del 2008.
Oliveres, Arcadi. President de Justícia i Pau. Economista. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entrevista realitzada el dia 13 de maig 2008.
Perera, Josep Maria. Membre de la Comissió 0,7% i més de Lleida. Entrevista realitzada el dia 2 d’abril del 2008.
Romeo, Imma. Tècnica de la Fundació Pau i Solidaritat. Entrevista realitzada al març del 2008.
Saiz, Cristina. Tècnica de Cooperació Internacional a l’Ajuntament de
Lleida i membre de la Comissió 0,7% i més de Lleida. Entrevista realitzada
el dia 5 de Febrer de 2009.
Sanmartí, Carles. Col·laborador del Moviment 0,7 i més de Lleida. Mossèn
de la Parròquia de Sant Andreu. Entrevista realitzada el dia 9 de maig de
2008.
Sendra, Jordi. Antic membre d’Intermón. Entrevista realitzada el dia 17 de
novembre de 2008.
Sisteré, Oscar. Membre de la Comissió 0,7% i més de Lleida. Entrevista
realitzada el dia 15 de febrer del 2008.
Talamonte, Sergi. Membre de la Comissió 0,7% i més de Lleida. Entrevista
realitzada el dia 2 d’abril del 2008.
Tobella, Carme. Antiga directora de Serveis de l’Ajuntament de Lleida. Entrevista realitzada el dia 17 de novembre de 2008.
Tosquella, Alba. Membre de la Comissió 0,7% i més. Entrevista realitzada el
dia 11 de maig de 2008.
Vallina, Eulogio. Membre d’Acció Cultural Cristiana. Entrevista realitzada el
dia 17 de novembre de 2008.
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Annex 2
Recull de fotografies

Acampada a la Rambla Ferran de Lleida, novembre i desembre de 1994.
Font: Lleonard Delshams, Diari Segre.

Acampada a la Rambla Ferran de Lleida, novembre i desembre de 1994.
Font: Lleonard Delshams, Diari Segre.
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Full de recollida de signatures a la Rambla Ferràn de Lleida, novembre de 1994.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.

Cartell d’activitats de sensibilització, tancada a l’església de Sant Andreu de Lleida, 1996.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
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Penjada a l’edifici de la Winterthur on s’ubica la Delegació Territorial de Lleida
del Govern de la Generalitat de Catalunya, 1996.
Font: Jordi Adrià / arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.

Concentració al peu de l’edifici de la Winterthur durant la penjada, Lleida, 1996.
Font: Magdalenda Altisent/Diari Segre.

187

movent consciencies bo.indd

187

28/11/2011, 13:11

Pamflet informatiu per la concentració
davant del Govern Civil, Lleida, 1996.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD
i aMS de Lleida.

Acció davant del Govern Civil, Lleida, 1998.
Font: Jordi Adrià / Arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
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Invitació als actes de la campanya per la Llei de Cooperació, 1997.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.

Cartell de les Jornades de sensibilització
«Apropa’t al sud», 1997.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD
i aMS de Lleida.
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Tríptic informatiu sobre la Llei de Cooperació, 1997.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.

Penjada a la Seu Vella de Lleida,
reivindicació de la Llei de Cooperació, 1998.
Font: Elena Vallés, Diari Segre.
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Dibuix de l’humorista gràfic Forges dedicat a Sergi
Talamonte durant la Penjada a la Seu Vella de Lleida, 1998.
Font: Antonio Fraguas «Forges», El País.

Acció reivindicativa demanant
l’abolició del Deute Extern, 1999.
Font: Ramón Marcano, Diari Segre.
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Cartell del Referèndum per l’abolició del Deute Extern, 1999.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
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Campanya del Referèndum per l’abolició del Deute Extern, 1999.
Font: Ramon Marcano, Diari Segre.

Taula Referèndum, 1999.
Font: Elena Vallés, Diari Segre.
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Preguntes de la consulta per l’abolició del Deute Extern.
Font: Arxiu de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
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A la Lleida dels anys noranta del segle XX, la reclamaci6 del 0, 7% pel desenvolupament
dels pa'isos empobrits va acompanyar el naixement d'un moviment social que va
ser la base de l'actual Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris. Van
ser anys de lluita, de treball constant, de conscienciaci6 de la poblaci6 i de les ins
titucions. A partir del testimoni de qui ho va viure, el llibre analitza un per.iode que
va mobilitzar una ciutat i la va integrar en una dinamica de solidaritat amb els
pobles menys afavorits.
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