
24 Les veus dels indignats a Catalunya - Busquet, Calsina, Medina, Tubert

Presentació

Aquest estudi té per objecte conèixer i comprendre les raons i 
les motivacions que expliquen el naixement i el desenvolupa-
ment del moviment dels «indignats» o també de l’anomenat 
moviment del 15-M a Catalunya.1 Dit de forma més precisa, el 
nostre propòsit és conèixer de primera mà les raons i motiva-
cions que expliquen que milers de ciutadans del nostre país, 
de tota condició, hagin participat de forma més o menys activa 
en les accions i mobilitzacions de protesta organitzades a molts 
indrets del Principat. 

El propòsit del nostre treball és conèixer «les veus dels in-
dignats». No és una empresa fàcil atès que —com veurem segui-
dament— el moviment 15M és força heterogeni i està composat 
per persones molt diverses. Cal tenir present que els membres 
del moviment no tenen líders, ni representants (re)coneguts. 
Cada indignat es representa a si mateix cosa que comporta el 
perill de que la identitat del moviment es dilueixi. En paraules 
de Raimundo Viejo, membre del moviment dels indignats i edi-
tor del llibre «Les raons dels indignats»:

Certament, hem de reconèixer que les veus aquí resu-
mides no són, per diversos motius, cap mostra «repre-
sentativa». No podia ser de cap altra manera en un 

 1 Anomenarem indistintament 15-M o moviment dels indignats perquè així s’han 
autoanomenat i perquè així són (re)coneguts pels mitjans de comunicació arreu.
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moviment que es caracteritza, precisament, per rebutjar d’entrada cap forma de represen-
tació. Ni som ni volem ser «representatius.2 

Això no significa que no es pugui fer un estudi sociològic sobre les raons i les motivacions de 
la indignació atès que, efectivament, el moviment del 15M presenta uns trets d’identitat ben ca-
racterístics i que els seus membres, malgrat la pluralitat, comparteixen molts elements en comú 
i un fort sentit de pertinença. El mateix autor afegeix més endavant: 

Però això no vol dir que no formem part del moviment; i una part significativa, a la nostra 
manera: per la nostra implicació des del primer moment, per la nostra experiència com ac-
tivistes, pels coneixements que hem acumulat en la memòria del moviment. Això no ens fa 
ser cap avantguarda, ni fa que ens sentim amb més raó que ningú. Ens fa ser diferents i pot-
ser amb més coses interessants a dir sobre el que passa ara. 

Davant la singularitat del moviment dels indignats i la seva àmplia repercussió social, ens 
plantegem abordar i analitzar quines són les motivacions que van impulsar a milers de persones 
a participar de forma activa en el 15M i expressar així la seva indignació.3 

Per abordar aquesta qüestió és necessari primerament destacar tres importants esculls i 
reptes metodològics que hem abordat i hem intentat superar en tot el procés de recerca: 

a) Per comprendre el moviment dels indignats a Catalunya ens hem de situar en el context 
d’un món globalitzat i interconnectat, en el qual les xarxes socials a Internet permeten una con-
nexió constant, fluïda i simultània entre els membres del moviment arreu del món. Cal destacar, 
doncs, la vocació «internacionalista» del moviment i constatar l’existència de forts vincles del 
moviment català en relació al moviment 15M a la resta de l’Estat i a la resta dels països on aquest 
moviment ha tingut incidència. És per aquest motiu que el 
moviment dels indignats a Catalunya, encara que assoleixi 
un caràcter singular i específic, manté uns referents molt 
marcats pel moviment 15M que es va produir a tot l’Estat i 
pel moviment dels indignats arreu del món. 

b) Hi ha una dificultat objectiva a l’hora de definir 
aquest tipus de moviment i avaluar-ne la importància a 
partir de paràmetres del que són els moviments socials clàssics. El moviment 15M no és un mo-
viment social convencional amb estructures organitzatives rígides i amb un discurs sòlid i uni-
tari per tot el territori. Es tracta d’allò que en el camp de recerca especialitzada s’anomena com 
a «nous moviments socials». Com veurem més endavant, els nous moviments socials tenen, per 
definició, un caràcter dinàmic i fluctuant. La novetat que comporta l’ús de les xarxes socials en 

 2 Viejo, R. (2011) «15M, (algunes) veus de la indignació». A: Viejo, R. (Ed.), Les raons dels indignats. Barcelona: Pòrtic, p. 11-12.
 3 Posteriorment al 15M, s’ha fet palès durant l’any 2012 un augment significatiu del nombre de manifestacions convocades per 

diferents col·lectius i en base a diverses temàtiques. La convocatoria més recent ha estat la del 25S del 2012 a Madrid i altres 
moltes ciutats espanyoles en la que ha hagut una greu tensió entre la policia i els manifestants. 
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les revoltes polítiques i la manca de perspectiva històrica dificulten el seu estudi i, en bona part, 
impedeixen avaluar-ne l’abast exacte.4 

c) El moviment dels indignats ha generat moltes expectatives i ha estat al centre de mol-
tes controvèrsies. Alguns estudis i valoracions es van fer en calent —en certs moments àlgids 
del seu desenvolupament— sense la perspectiva del temps i sense la distància crítica necessà-
ria. D’altres revelen un gran desconeixement de la naturalesa d’aquest moviment. És potser per 
aquest motiu que generalment els experts i analistes —crítics o simpatitzants— projecten sobre 
aquesta realitat els seus prejudicis o idees preconcebudes que sovint són superficials i enganyo-
sos. La veritat és que fins al moment hi ha pocs estudis prou rigorosos que ens permetin com-
prendre’n l’abast i la importància real. Aquest estudi aporta algunes claus d’interpretació a un 
fenomen social que marca un punt d’inflexió en la història dels moviments socials dins d’un 
món globalitzat. 

Volem deixar clar, des d’un primer moment, que en abordar aquest fenomen ens situem en 
el marc d’un paradigma comprensiu. En aquest sentit, la nostra recerca participa d’una concep-
ció weberiana molt atenta a l’anàlisi de l’acció col·lectiva i a la dimensió subjectiva de l’experièn-
cia. Hem intentat, doncs, analitzar de forma prioritària les vivències i les representacions que 
els propis «indignats» fan del moviment del 15M. Hem estat molt atents a les seves paraules (i 
a les seves accions). La nostra proposta d’anàlisi consisteix, doncs, en situar-se mentalment en 
la posició dels subjectes, conèixer les seves vivències i sentiments, apropar-se a la seva represen-
tació personal dels fets. Hem intentat ser respectuosos i fidels al seu significat. Això no vol dir 

que compartim plenament el sentit de les seves paraules, 
ni dels seus testimonis. Però intentem ser molt respectuo-
sos amb els testimonis obtinguts al llarg de la recerca. Hem 
intentat, per descomptat, mantenir en tot moment una dis-
tància prudencial característica d’aquesta mena d’estudis 
de caire sociològic. 

Hem fet servir, en conseqüència, una metodologia de 
recerca de caire qualitatiu basada en tres fonts d’informa-
ció fonamentals.5 En primer, lloc el nostre anàlisi es basa 
en els grups de discussió (focus groups) realitzats al llarg de 

la recerca. En segon lloc, ens hem basat en els testimonis escrits fets pels mateixos activistes.6 Fi-
nalment, per conèixer la naturalesa del moviment hem estudiat diversos textos elaborats pel 
moviment 15M especialment a Catalunya. Hem donat prioritat als textos discutits i aprovats en 
assemblea de Plaça de Catalunya a Barcelona. En aquest sentit destaquen tres documents: «De-

 4 «En el cas dels indignats, tots i cadascun dels individus esdevenen subjectes i, a banda de dur la seva pancarta amb un lema 
propi, no s’arrepleguen en cap estructura estable. La categoria ja no és la d’un partit o d’una organització clàssica, sinó d’un 
fenomen d’acció col·lectiva difícil d’enquadrar». (Joan Subirats, entrevista El Triangle, 22 octubre 2011). 

 5 Busquet, J; Medina, A.; Sort, J. 2006. La recerca en comunicació. Barcelona: UOC. 
 6 Per exemple, hi ha dos llibres força interessants publicats a Barcelona el juliol de 2011. El primer és escrit per alguns membres 

destacats del moviment 15M a Catalunya: Arcadi Oliveres, David Fernàndez, Esther Vivas, Flavia Ruggieri, @galapita, 
@hibai, Ivan Miró i Acedo, Josep Maria Antentas, Santiago López Petit (2011). Les veus de les places. Barcelona: Icària. 
També podem esmentar un segon llibre: Viejo, R. (ed.) Les raons dels indignats. Barcelona: Pòrtic. 
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claració de principis», «Manifest dels indignats» (Annex-I) i «Mesures urgents per a una Vida 
Digna» (Annex-II). 

En la part introductòria que segueix hem intentat fer una breu descripció del moviment 
dels indignats. És important que el lector es pugui fer una idea de l’abast i la importància real 
del moviment.7

2. Introducció 

Molts simpatitzants del moviment s’han inspirat en l’obra i el testimoni personal de Stéphane 
Hessel, escriptor i diplomàtic francès de noranta cinc anys, amb una llarga trajectòria en defen-
sa dels drets civils i de les llibertats democràtiques. Hes-
sel va ser component de la resistència francesa contra la 
invasió alemanya. Va sobreviure de dos camps d’extermi-
ni i va participar en la redacció de la Declaració Universal 
dels Drets Humans de l’any 1948. Hessel és, alhora, autor 
dels llibre Indigneu-vos!8 on fa una crida a la joventut per 
que es rebel·li contra la situació actual que considera de 
retrocés democràtic i de crisi de l’Estat del benestar. 

Aquest llibre està inspirat en un discurs que Hessel 
va pronunciar a París l’any 2008 per celebrar l’aniversari 
de la resistència contra l’ocupació nazi. El document té, sobretot, un valor testimonial. 

Nois, compte, hem lluitat per aconseguir el que teniu, ara us toca a vosaltres defensar-ho, 
mantenir-ho i millorar-ho; no permeteu que us ho arrabassin.

Tots plegats hem de vetllar perquè la nostra societat continuï sent una societat de la qual 
ens sentim orgullosos: no aquesta societat dels sense papers, de les expulsions, de les sospi-
tes contra els immigrants; no aquesta societat en què es replantegen les jubilacions, el dret 
a la Seguretat Social; no aquesta societat en què els mitjans de comunicació estan en mans 
de gent poderosa.
 

 7 No obstant, som conscients que la realització d’aquest estudi s’hauria de complementar amb d’altres recerques que tractin 
d’altres aspectes del moviment dels indignats. Es podria dir que en aquest estudi de caire qualitatiu ens interessa conèi-
xer la dimensió subjectiva de l’experiència per part dels indignats. El subjectivisme pressuposa la possibilitat d’algun tipus 
d’aprehensió immediata de l’experiència viscuda pels altres i dóna per descomptat que aquesta aprehensió és una forma de 
coneixement del món social més o menys adequada. Aquesta manera de mirar el món social ens apropa a la vida social tan 
com és viscuda pels subjectes, s’interessa més pel sentit que els actors atorguen a les seves accions i pels processos a través 
dels quals construeixen els seus móns socials. Les «tècniques qualitatives» —com els focus groups— tenen com a objecte, 
sobretot, l’estudi de la significació subjectiva de l’acció social, però cal complementar-los amb una mirada més objectivista. 
En voler comprendre les motivacions i les disposicions culturals dels indignats és important saber quina és la seva percepció 
subjectiva però també és important conèixer les condicions socials objectives que condicionen llurs comportaments i estratè-
gies. Això hauria de ser l’objecte, naturalment, d’altres estudis que tractin el moviment.

 8 Hessel, S. (2011), Indigneu-vos! Barcelona: Destino. 
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Els responsables polítics, econòmics, intel·lectuals i el conjunt de la societat no han de clau-
dicar ni deixar-se impressionar per l’actual dictadura internacional dels mercats financers, 
que amenacen la pau i la democràcia.

Stéphane Hessel proposa un alçament contra la «indiferència» i a favor de la insurrecció pací-
fica. Tanmateix, més enllà d’una diagnosi, no aporta (i, tampoc, no pretén aportar) propostes 
d’actuació concretes ni un programa polític explícit. El llibre, traduït a moltes llengües, ha estat 
un fenomen mediàtic-editorial especialment a casa nostra. Més endavant Hessel ha publicat un 
segon llibre, Comprometeu-vos9 amb el propòsit que aquest sentiment de indignació col·lectiva es 
tradueixi en un compromís actiu per part de la ciutadania.10/11

El context econòmic i polític

La crisi econòmica que vivim s’ha d’entendre en el context d’un món globalitzat. És un temps 
convuls i contradictori, marcat per una profunda incertesa. Com assenyala el sociòleg Ulrich 
Beck, en aquest nou ordre mundial, caracteritzat per una dinàmica de canvi permanent i una si-

tuació de creixent incertesa, apareixen una sèrie de riscos 
inèdits que vénen a sumar-se a d’altres ancestrals en la his-
tòria de la humanitat. En el propi desenvolupament cientí-
fic i l’aplicació de la tecnologia —que en teoria haurien de 
permetre un major control sobre el món per part de l’ésser 
humà— estan en l’origen de profunds canvis i de nous rep-
tes als quals ens enfrontem en la nova era marcada per la 
incertesa (Beck, 1994; Bauman 2003). Un tret característic 
dels temps actuals és la manca de previsió dels fenòmens 
socials. Com assenyala Anthony Giddens (1999) en un mo-
ment de grans transformacions, hom té la sensació d’haver 

perdut el control sobre alguns aspectes cabdals de la seva vida. El món esdevé imprevisible i el 
risc es converteix en un element consubstancial i inherent a la vida moderna.

La crisi econòmica global

És important conèixer el context i les circumstàncies històriques que han donat peu al sorgiment 
d’aquest moviment d’indignació per part de la ciutadania arreu del món. Diversos estudis han 
posat de manifest la naturalesa i les causes de la crisi econòmica global.12 La crisi econòmica des-

 9 Hessel, S. (2001), Comprometeu-vos! Barcelona: Destino.
 10 A Espanya, l’editorial Destino va publicar l’any 2011 tres llibres relacionats directament amb Stéphane Hessel: Indignaos! 

—amb les seves traduccions al euskera i al català— que inclou un pròleg de José Luis Sampedro. Es va editar també Compro-
meteu-vos!, un diàleg o entrevista entre Hessel i l’escriptor i activista Gilles Vanderpooten, i cap a finals d’any El meu Ball amb 
el Segle, les memòries de Hessel. 

 11 L’editorial Aguilar va publicar un volum titulat Reacciona, coordinat per la periodista Rosa María Artal, sobre la crisi política 
i la necessitat d’una resposta sorgida dels moviments socials. En l’obra han intervingut: J. L. Sampedro; J. Pérez de Albéniz; 
J. López Facal; C. Martínez;  I. Escolar, J. Martínez i Castells, J. Torres López, B.  Garzón, F. Mayor Zaragoza i L. Lucía. 

 12 Actualment hi ha àmplia literatura especialitzada que explica les raons econòmiques de la crisi. Vegeu, per exemple: Krug-
man, P. (2009). The return of depression economics and the crisis of 2008, W. W. Norton & Company; De La Dehesa, G. (2009). 
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fermada el setembre de 2008 arran de l’anomenada crisi subprime és —com ja va succeir després 
del crack del 29— una crisi que neix en el cor del sistema capitalista i que després s’estén arreu 
del món amb una incidència molt desigual segons els països.13 Per exemple, com exposa el docu-
mental Inside Job, de Charles Ferguson (que va mantenir durant tot l’any 2011 la presència en la 
cartellera de cinema), aquesta crisi és la conseqüència directa d’un sistema econòmic desbocat 
dirigit per una elit ambiciosa, sense escrúpols i sense sentit de la mesura. 

La crisi de la subprime també posa de manifest la incapacitat o la negligència de les autoritats 
internacionals per regular el sistema financer. Disposem de diversos informes al més alt nivell 
que constaten la ineptitud o la negligència d’organismes —com, per exemple, el Fons Monetari 
Internacional— a l’hora de preveure i abordar la crisi econòmica.14 Segons Manuel Castells, «vi-
vim una profunda crisi financera provocada per la irresponsabilitat de les institucions financeres 
que van voler sortir-se’n de franc, rescatades pels nostres impostos i amb guanys abundants per 
als bancs i primes milionàries per als banquers. No és demagògia, són dades».15

La major part d’economistes coincideixen en assenyalar que la causa immediata de la 
crisi subprime són els excessos i desequilibris produïts dins del centre del sistema financer 
internacional que en una època d’interessos molt baixos va cercar formules molt arriscades 
per obtenir beneficis ràpids. Es va pressionar els governs 
per que flexibilitzessin les normes reguladores que 
permetessin la creació de nous productes, alhora que les 
instàncies reguladores i de control van abdicar de les seves 
responsabilitat i van deixar d’exercir una vigilància efecti-
va del sistema. Hi ha un nombre ingent de testimonis arreu 
que apunten en aquesta línia. Per exemple, en una inter-
venció en el I Foro Social del 15-M, Joseph E. Stiglitz, Premi 
Nobel d’Economia de l’any 2001, va fer una intervenció as-
senyalant com a responsable de la crisi econòmica l’escassa regulació dels mercats: «Els mercats 
poc regulats han estat un experiment que ha durat tres dècades i ara són els Governs els quals 
han de respondre ».16

La queixa dels indignats dels països occidentals —que en cada país adopta expressions molt 
singulars— es focalitza en el procés de desregulació econòmica, el retrocés de l’Estat del benes-
tar i en l’escassa moralitat palesada per part dels «responsables» de les principals institucions 
financeres a nivell mundial i a nivell nacional. També es fa palès un profund desprestigi de les 
institucions polítiques que s’han vist desbordades per l’abast de la crisi, s’han mostrat febles 

«La primera gran crisis financiera del siglo XXI: orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios», Madrid: Alianza.
 13 D’altres crisis, com la del corralito a l’Argentina l’any 2001, són crisis que, sense voler negar-ne l’abast i la importància, es 

donen a la perifèria del sistema. 
 14 Un article publicat en el país recull un informe intern del propi FMI criticant la gestió realitzada pels responsables del Fons 

Monetari Internacional mentre es gestava la crisi: «El Fondo Monetario Internacional vivió en una burbuja en la que reinaba 
el optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Un informe interno hace una crítica 
despiadada a la actuación del organismo entre 2004 y 2007, un periodo en el que tuvo tres directores gerentes, pero que cubre 
toda la etapa en la que Rodrigo Rato estuvo al frente de la institución (del 7 de junio de 2004 al 1 de noviembre de 2007). La 
conclusión es demoledora: las deficiencias internas impidieron prevenir la crisis». Pozzi, S. «El FMI hace una crítica demo-
ledora de su actuación en la etapa de Rato», El País Digital, Nova York, 9 de febrer de 2011. 

 15 Castells, M. «Les mentides de la crisi», La Vanguardia, 1 d’octubre de 2011. 
 16 Stiglitz, J. «Ahora son los Gobiernos los que tienen que responder», El Público, 25 de juliol de 2011.
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davant de les exigències dels «mercats» i s’han mostrat incapaces per donar resposta als reptes 
actuals. 

Les conseqüències de la recessió econòmica mundial i de l’explosió de l’anomenada «bom-
bolla immobiliària» a l’Estat espanyol són prou conegudes.17 En el nostre país la crisi arriba amb 
efecte retardat i ha assolit una especial virulència amb l’explosió de l’escàndol de Bankia (o de 
Catalunya Caixa). Les conseqüències socials de la crisi, agreujades pel dèficit de les finances pú-
bliques i per les famoses retallades, són molt evidents. 

Només a l’Estat espanyol, per exemple, es van perdre prop de quatre-cents mil llocs de 
treballs durant el 2011. L’atur va sobrepassar el llindar simbòlic de la xifra de cinc milions 

de persones, amb una especial incidència entre els joves, 
que acumulen una taxa d’atur de prop del 50% i duplica 
en escreix la mitjana europea.18 A Catalunya l’atur arriba 
a la xifra de gairebé 8 2 1 .700 persones (xifra que repre-
senta un 22% de la població activa).19 Prop de 194.000 fa-
mílies amb tots els seus components sense feina. Moltes 
d’aquestes famílies han hagut d’abandonar les seves llars 
per desnonament degut a l’impagament de l’hipoteca. La 
crisi afecta amb particular intensitat a les noves genera-

cions i va més enllà de la precarietat material, esdevenint també una crisi de confiança i de 
perspectives de futur.

Davant d’aquesta situació la resposta de la societat espanyola ha estat, en un primer mo-
ment, de «resignació passiva». La societat civil és relativament feble i la capacitat de resposta 
escassa. La resposta social del moviment 15 s’ha fet esperar. 

Des de l’’inici de la crisi, les resistències socials han estat febles. Hi ha hagut un biaix molt gran 
entre el descrèdit de l’actual model econòmic i la seva traducció en acció col·lectiva. Diversos 
factors ho expliquen, en particular: la por, la resignació davant la situació actual, l’escepticisme 
respecte als sindicats, l’absència de referents polítics i socials, i la penetració entre els assalariats dels 
valors individualistes i consumistes. 20 

Desafecció política i crisi de legitimitat democràtica

La crisi econòmica ha agreujat la crisi de legitimitat de les institucions polítiques representati-
ves. D’alguna manera, el poder s’ha desplaçat (de forma més o menys subtil) de les institucions 
polítiques formals a d’altres instàncies de caràcter més aviat opac. Sense control democràtic per 

 17 També existeix una extensa bibliografia sobre la crisi econòmica a Espanya. Vegeu: Arias, X. C., i Costas, A. (2011). La torre 
de la arrogancia: políticas y mercados después de la tormenta. Barcelona: Ariel; Majó, J. (2010). Luz al final del túnel: vivir y traba-
jar después de la crisis. Barcelona: RBA Libros.

 18 INE (Instituto Nacional de Estadística). Encuesta de Población Activa. Cuarto Trimestre de 2011. 27/01/2012, http://www.ine.
es/daco/daco42/daco4211/epa0411.pdf (consulta, 27 de gener de 2012). 

 19 INE (Instituto Nacional de Estadística). Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre de 2012. 27/07/2012: Espanya té 
5.693.100 persones aturades i la taxa d’atur és del 24,6%. Catalunya té un total de 821.600 aturats, que suposa una taxa d’atur 
del 22%. 

 20 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 83-84.
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part de la ciutadania. Els polítics, certament, s’han desprestigiat perquè fa la impressió que en 
moments crítics han abdicat de les seves responsabilitat i han cedit part de les seves competèn-
cies a d’altres instàncies de poder que són opaques i que no estan sotmeses a cap tipus de con-
trol democràtic. Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique, es mostra particularment 
crític amb la situació i retreu als dirigents polítics d’una manca de visió i de (pre)visió absolutes: 

Hi ha una falta de visibilitat general. Esdeveniments imprevistos irrompen amb força sen-
se que ningú, o gairebé ningú, els vegi a venir. Si governar és preveure, s’ha viscut una crisi 
de governança evident. Els dirigents actuals no aconsegueixen preveure res. La política es 
revela impotent. L’Estat que protegia als ciutadans ha deixat d’existir.21 

No és fàcil saber si aquesta crisi de governança que esmenta Ramonet sigui a causa de la 
ineptitud dels dirigents o és per culpa de l’extrema complexitat del món actual i a les circum-
stàncies excepcionals que ens ha tocat viure. Sigui com sigui vivim un temps incert, vivim en 
un món fora de control com va alertar Anthony Giddens (1999) en la seva obra Un món desbocat.

També es destaca la crisi de legitimitat del sistema polític i una profunda decepció per part 
de la ciutadania respecte de la «classe política». És el que s’anomena «desafecció política». La 
desafecció política ha rebut diversos noms: descrèdit polí-
tic, crisi de la política, cinisme democràtic (hi ha noms per 
tots els gustos). Malgrat que no hi ha un consens defini-
tiu per part dels experts, podem convenir que la desafec-
ció política és un sentit subjectiu d’impotència i manca de 
confiança que s’ha estès en amplis sectors de la ciutadania 
sobre el procés polític, els polítics i les institucions demo-
cràtiques en general. 

En parlar de desafecció es constata la crisi de confian-
ça que inspira l’actual model de democràcia representati-
va, amb un augment generalitzat de descrèdit de la classe 
política i la consegüent apatia de la ciutadania, que es tra-
dueix en una manca de confiança cap als representants i 
cap a les institucions públiques. Per altra banda, sorgeixen constantment situacions caracte-
ritzades per la voluntat d’introduir experiències de deliberació i participació amb l’objectiu de 
revitalitzar el concepte de democràcia mitjançant la seva «radicalització». (Val a dir, però, que 
des del nostre punt de vista, les propostes de «democràcia deliberativa» no són, en absolut, in-
compatibles amb la potenciació de la democràcia representativa. Més aviat es tracta de formes 
complementàries).22

 21 Ramonet, I. Editorial de Le Monde Diplomatique, octubre de 2001. 
 22 «El qüestionament explícit de la representativitat del sistema resulta cada cop més ampli. Sovint va acompanyada d’una 

denúncia informal, i en general poc teoritzada, sobre l’absència de mecanismes de participació política que vagin més enllà 
dels comicis electorals («els polítics només prenen en consideració la ciutadania quinze dies abans de les eleccions»). Aquesta 
impugnació, en qualsevol cas, no es pot considerar de cap manera contrària a la democràcia representativa. Alguns conceptes 
recents, com el de «democràcia deliberativa» poden provocar, en aquest sentit, certa confusió. La «democràcia deliberativa» 
no vol ser un substitutiu de la democràcia representativa sinó més aviat un complement que la revitalitzi i l’acosti a la realitat 
d’una societat civil en en constant procés de canvi». Sáez, F. (2007), La participació política. Barcelona: Editorial UOC, p. 18. 
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En realitat es tracta —com afirma Anthony Giddens (2000)— de la «democratització de la 
democràcia». Giddens tracta de les exigències d’un aprofundiment i millora de la democràcia 
que han sorgit en les societats obertes a partir de l’eclosió de la globalització i d’un accés cada ve-
gada més important per part de la ciutadania a una informació que ja no és propietat exclusiva 
dels governants.23 

Ja fa molts anys que es parla del problema de la desafecció. El sentiment de desafecció polí-
tica no ha fet més que agreujar-se davant la crisi econòmica i la incapacitat palesa dels partits de 
donar resposta als reptes actuals. La desafecció respon bàsicament a la percepció de que el món 
de la política i els partits polítics en general «no escolten» els ciutadans i «no els tenen prou en 
compte» en la seva presa de decisions. S’ha estes la percepció de que els governs no són capaços 
de solucionar «els problemes de la gent» i no donen resposta a les demandes, necessitats i inte-

ressos de la ciutadania.24 Això s’ha traduït, per exemple, en 
una davallada de la participació en les darreres eleccions 
generals (especialment agreujada a Catalunya), també amb 
un notable increment del vot nul o del vot en blanc. A Cata-
lunya, en les eleccions al Congrés dels Diputats, celebrades 
el 20 de novembre de 2011, l’abstenció ha estat del 34,84%, 
els vots nuls d’un 1,58% i en blanc un 1,85%. En el cas del 
Senat, aquests percentatges són: 36,38% d’abstenció, 4,36% 
de vots nuls i un 7,76 % de vots en blanc.25

Creixen els senyals d’insatisfacció de la ciutadania res-
pecte dels líders polítics i del funcionament de les instituci-
ons públiques, cosa que també s’esdevé als països amb més 
tradició democràtica com França o Gran Bretanya.26 És un 
fenomen difícil de calibrar i de diagnosticar. Com assenya-

la Francesc Marc Álvaro: «Esmentar l’anomenada desafecció política és una manera recurrent 
d’assenyalar un malestar social tangible sense, tanmateix, explicar-ne les causes reals de fons i, 
encara menys, proposar receptes per deduir-lo i fer-lo menys determinant».27

Les raons de la desafecció són múltiples i, segurament, seria massa agosarat intentar-les 
enumerar aquí. Sense ànim de ser exhaustius (en absolut) exposem tres motius que poden es-
tar en la base del sentiment de desafecció. En primer lloc, la ciutadania cada vegada disposa de 

 23 Giddens, Anthony (1999). Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile.
 24 Aquest fenomen contempla també factors estructurals o de fons, com per exemple, el canvi de valors dominant en la societat 

amb menys preocupació per l’interès general, una actitud tradicional de desconfiança cap a la política i els polítics, la manca 
de transparència, la porositat i de democràcia interna dels partits, i més recentment, els efectes de la globalització i la percep-
ció de la política que ofereixen els mitjans que alimenten una imatge parcial, simplificada i negativa, entre d’altres. 

 25 Si ho comparem amb les eleccions del març de 2008 a Catalunya també observem que l’abstenció va ser del 29,7%, els vots 
nuls del 0,53% i els vots en blanc van ser del 1,54%. En el cas del Senat, els percentatges també van ser clarament inferiors: 
l’abstenció del 29,36%, els vots nuls del 2,18% i els vots en blanc del 2,9%. En el cas de les eleccions municipals els vots nuls i 
en blanc a Catalunya també ha tingut un increment important, passant respectivament del 0,55% al 1,68% i del 3,31% al 4,19%. 
Gobierno de España. Ministerior del Interior. Consulta de resultados electorales. http://www.infoelectoral.mir.es/min/bus-
quedaAvanzadaAction.html;jsessionid=3A6EB79A47C1DE5935F987D09CB8BF14.app1?isHome=1&codTipoEleccion=2&co
dPeriodo=201111&codEstado=99&codComunidad=9, (Consulta, 27 de gener de 2012).

 26 Com assenyala un estudi editat per la Fundació Bofill, La desafecció política a Catalunya, el desencant no és un fet exclusiu de 
l’Estat espanyol, sinó que es un fenomen força generalitzat a molts països de l’Europa occidental amb democràcies teòrica-
ment consolidades.

 27 Álvaro, F. M. (2007). «Els falsos culpables de la desafecció política», Revista VIA. núm. 4, p.49. 
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més informació sobre la situació política, cosa que li ofereix més elements de reflexió i li permet 
afinar la visió critica. D’altra banda, els mitjans de comunicació tendeixen a presentar la política 
com un espectacle i a focalitzar l’atenció en els aspectes més negatius com són, per exemple, els 
escàndols de corrupció. 

L’anomenada «política de l’escàndol» contribueix a deteriorar-ne la imatge pública (J. B. 
Thompson, 2000). Finalment, es constata, també, una dificultat creixent per part de les institu-
cions, en plena etapa de crisi, per atendre les demandes de la gent en un entorn globalitzat, on el 
marge de maniobra de les institucions estatals és cada vegada més limitat i en certa manera està 
supeditat a la voluntat de instàncies molt poderoses que actuen a escala global. 

Els nous moviments socials

El moviment 15M té unes característiques particulars que intentarem escatir més endavant. 
Tanmateix, per comprendre el moviment dels indignats és bo començar explicant la naturalesa 
dels anomenats «nous moviments socials».

El moviment obrer i, en algunes ocasions, el moviment feminista configuren els «moviments 
socials clàssics». Es tracta d’organitzacions «formals» que generalment tenen un ideari ben de-
finit, una estructura jeràrquica i un lideratge clar. Segons Alain Touraine, en un moviment so-
cial hi ha tres elements fonamentals: la identitat (o autodefinició); la identificació d’un adversari 
(basat en el principi d’oposició), i el principi de totalitat del 
moviment (el seu objectiu respecte la societat). L’estructu-
ra i el perfil de cada moviment es configura a partir de la 
combinació dels tres elements esmentats. D’això depenen 
les orientacions de la seva acció i les seves repercussions 
sobre els valors i les institucions de la societat. 

Com veurem més endavant els nous moviments so-
cials difereixen dels moviments socials clàssics. Els nous 
moviments no tenen com a objectiu la conquesta del po-
der. Desenvolupen noves formes d’acció col·lectiva que te-
nen per objecte canviar algun aspecte substancial de la societat en la que actuen i que incideixen 
particularment en el combat de les idees i de les actituds. Manuel Castells ens dóna la clau per 
entendre el seu paper històric: 

[...] els moviments socials són pràctiques transformadores dels valors sobre els quals es 
constitueix la societat. No són pas moviments revolucionaris, encara que siguin portadors 
del potencial revolucionari. Les revolucions, però, són accions polítiques, que tenen per 
objectiu el poder de l’Estat. Els moviments socials se situen a un nivell més profund de la 
realitat social. Pretenen canviar la nostra manera de pensar i, en fer-ho, acaben per trans-
formar les nostres institucions: penso d’una altra manera; intentaré viure d’una altra ma-
nera i lluitaré per fer-ho.28 

 28 Castells, M. (2007) «Discurs de Laudatio amb motiu de la investidura d’Alain Touraine com a doctor honoris causa de 
l’UOC», http://www.uoc.edu/hc/touraine/cat/pdf/llibre_hc_2007.pdf, p. 27 (Consulta, 10 de gener de 2012). 
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La societat postindustrial ha afavorit l’aparició de «nous moviments socials»29 que mante-
nen un caràcter més informal, una estructura horitzontal, uns vincles personals molt forts entre 
els seus membres i unes formes d’actuació «imaginatives» que són protagonitzades per col-
lectius de naturalesa ben diversa. Així podem anomenar, per exemple, el moviment de gais i les-
bianes, el pacifisme, l’ecologisme, el moviment okupa, i el moviment altermundista, etc. La seva 
diversitat i heterogeneïtat en dificulta una definició genèrica. No obstant això hi ha una sèrie de 
trets característiques comuns a tots ells. Es tracta de grups més o menys amplis que van créixer 
a partir de la segona meitat del segle XX com a resposta als problemes socioeconòmics, ecològics 
o culturals més punyents de les societats capitalistes. En realitat són moviments característics 
d’una «societat opulenta» que, en termes generals, ha resolt els problemes de subsistència ma-
terial i es planteja nous reptes vinculats a una millora de la qualitat de vida i una extensió dels 

drets civils. Segons Ronald Inglehart30 (1990) en les socie-
tats postindustrials predominen els valors postmaterialis-
tes: «L’accent recau aleshores en valors postmaterialistes 
com l’autorealització personal, la participació —sovint es-
tetitzant— en la política o l’amor a la natura».31 

L’auge dels nous moviments socials també posa de 
manifest una certa incapacitat o manca de voluntat de les 
organitzacions tradicionals —partits polítics i sindicats — 
per a fer front als nous reptes i per protagonitzar les no-
ves lluites socials. Alguns moviments tenen un caràcter 
específic (o monotemàtic) com, per exemple, el moviment 
de gais i lesbianes. D’altres assoleixen un caràcter més ge-
neralista com el moviment altermundista (o antiglobalit-

zació) que té com a lema «un altre món és possible» i que planteja una critica radical al model 
capitalista neoliberal (com veurem més endavant el moviment dels indignats té molt en comú 
amb el moviment altermundista). 

El caràcter plural d’aquests moviment i les formes d’organització descentralitzades li donen 
una extraordinària capacitat d’intervenció en diferents camps (drets humans, ecologia, mino-
ries ètniques, etc.). La composició social d’aquests nous moviments és interclassista, tot i que 
s’estima que hi predominen sectors provinents de les noves classes mitjanes i, també, de joves 
estudiants. 

Seguidament assenyalem, en base als punts que dibuixa Pere Ortega (2004), les caracterís-
tiques comuns dels nous moviments socials32:

 29 Vegeu: Castells, M. (1998) La era de la información. Volum II. Madrid: Alianza, p. 91-133; Riechmann, J. & FDZ. Buey, F. 
(1994). Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales. Barcelona: Paidós, 1994.; Juris, J. S. (2006). «Mo-
vimientos Sociales en red: movimientos globales por una justicia global» en Castells, M. (ed.) (2006). La sociedad red: una 
visión global. Madrid: Alianza Editorial, p. 415-439.

 30 D’aquest autor vegeu també: Clark, T. N.; Inglehart, R. «La nueva cultura política: dinámicas cambiantes de sostenimien-
to para el estado del bienestar y otras políticas en las sociedades industriales». http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivo
s/1238767680LANUEVACULTURAPOLÍTICA.pdf;

 31 Sáez, F. (2007). La participació política. Barcelona: Editorial UOC, p. 53.
 32 Ortega, Pere. «Fòrums, moviments socials i participació», Quaderns per la Pau, núm. 18. Centre d’Estudis per la Pau. Gener 

2004, p. 6-7. 
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a. Acció i transformació social. Els nous moviments socials adopten formes i estratègies d’ac-
ció poc institucionalitzades, intervenint sobre les decisions governamentals mitjançant actes de 
protesta, ja sigui de tipus convencional (vagues, recollides de firmes, actes mediàtics espectacu-
lars, manifestacions, lobby...), o no convencional (objecció, 
sabotatge...). Més orientats a l’acció que a la reflexió, bus-
quen la mobilització social, mitjançant l’acció per trobar 
solucions immediates, sense esperar que les institucions 
actuïn i transformin en disposicions o lleis les reivindica-
cions. 

b. Volen influir sense assolir el poder. Els nous moviments 
socials generalment no tenen —com ja s’ha dit— un caire 
revolucionari i no aspiren tampoc a la conquesta del po-
der.33 Tenen el propòsit d’esdevenir una força social en 
l’interior de la societat civil i, per aquest motiu, elaboren 
propostes transformadores. Parteixen de la convicció que la transformació social es pot aconse-
guir des dels mateixos moviments,34 pressionant institucions i governs perquè acceptin les seves 
propostes sense necessitat d’accedir al poder.

c. Actuació i pensament globals. La major part de nous moviments socials tenen un caràcter 
global. L’arribada d’Internet i les noves tecnologies han afavorit la connexió de les xarxes exis-
tents, passant de l’acció local a l’acció a escala mundial. Així, la facilitat per comunicar-se ha 
permès realitzar campanyes de lluita i de resistència de manera simultània en tot el planeta. 
Però aquesta «actuació global» s’ha vist reforçada també per la proliferació de lluites a l’àmbit 
«local». 

d. Mantenen un fort sentiment de pertinença al grup. Els membres del moviment social tenen 
un sentiment de grup molt arrelat que els defineix i, alhora, els diferencia dels individus que no 
estan integrats. Estableixen relacions solidàries i de suport mutu davant les adversitats que pu-
guin originar-se de les seves accions. És bàsic per a la seva supervivència mantenir estretes rela-
cions que donin consistència al grup. D’aquí la seva preocupació per establir vincles personals i 
xarxes de comunicació i de suport que transcendeixin l’àmbit territorial local, xarxes nacionals, 
estatals i internacionals.

e. Sostenen una organització interna no jeràrquica. Els nous moviments sovint mantenen una 
estructura organitzativa dinàmica, elàstica i canviant. Estableixen relacions basades en la confi-
ança mútua i el consens intern. Defugen una estructura jeràrquica i vertical i limiten temporal-
ment els càrrecs interns. Aposten per simplificar les seves estructures i, sovint, escullen els seus 

 33 Com afirma un membre dels indignats que ha participat en els nostres grups de discussió: «Antes el tema era; hay que tomar 
el poder y ahora es quitarle el poder al poder, hay que ocupar espacios que tendrán que ser espacios de poder. Espacios de 
poder reales, como, por ejemplo, la educación».

 34 L’èxit d’aquests moviments —com ja va passar, per exemple, amb el moviment d’’objecció de consciència partidari de la su-
pressió del servei militar obligatori— pot fer replantejar el sentit de la seva continuïtat. 
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portaveus en cada campanya o acció concreta. En els nous moviments socials tant hi participen 
persones a títol individual com associacions o grups. 

f. Participació democràtica. Els nous moviments socials plantegen inicialment un tipus d’or-
ganització de caràcter més o menys assembleari d’acord amb l’organització social que promo-
uen. Generalment es mostren crítics amb la democràcia representativa i propugnen formes de 
participació ciutadana directa, formes que també practiquen en la seva organització interna i en 

les seves actuacions socials i mobilitzacions. Participació 
que, per altra banda, també reclamen davant de les insti-
tucions, obrint els debats a la societat i invitant a partici-
par-hi tots els elements crítics nous que van apareixent, 
amb l’ànim de transformar i transformar-se a la vegada.

g. Grans línies programàtiques. Els nous moviments so-
cials en tenen prou amb un programa d’acció basat en unes 
grans línies mestres. Es tracta d’oferir a la societat un pro-
grama obert, de grans objectius programàtics, on el màxim 
de moviments i societat puguin veure’s reflectits. L’essenci-
al no és disposar d’un programa de propostes i resolucions 

molt detallat que inevitablement conduirien al debat ideològic i, en molts casos, a la fragmenta-
ció en corrents ideològics, sinó al contrari, disposar d’espais on aflori la diversitat i la multipli-
citat d’idees i alternatives. 

h. Cerca de repercussió mediàtica. Generalment les seves accions pretenen assolir un ressò 
mediàtic i incidir en l’opinió pública. Les accions van adreçades a sensibilitzar l’opinió pública 
i a pressionar les elits dirigents; l’objectiu dels moviments socials és generar un estat d’opinió 
favorable a les seves causes mitjançant diverses formes de protesta que acaparin l’atenció me-
diàtica. 

3. El moviment dels indignats a Catalunya

El moviment dels Indignats és un moviment social global que a cada país adquireix unes carac-
terístiques singulars i específiques. A Catalunya i a l’Estat espanyol el moviment dels indignats 
es va donar a conèixer amb el nom de 15M i va sorgir durant les setmanes prèvies a les eleccions 
municipals i autonòmiques del 15 de maig de 2011.35 El col·lectiu Democracia Real Ya (DRY)36 va 

 35 Les repercussions polítiques immediates del moviment van ser força paradoxals. A les eleccions del 15 de maig es va produir 
un avenç notable del Partit Popular i de CiU i una derrota històrica de la major part dels candidats socialistes, sense que les 
altres opcions d’esquerra parlamentària i extraparlamentària podessin capitalitzar el moviment. També es va produir un 
notable increment dels vots en blanc i dels vots nuls que a Catalunya sumaven unes 170 000 paperetes (i representaven un 
5,8% dels vots emesos).

 36 Democracia Real Ya és de facto un col·lectiu que treballa sota aquest nom en les xarxes socials per a promocionar les acam-
pades, etc. (Inicialment el seu nom era «Plataforma de coordinación de grupos pro-movilización ciudadana)». Aquesta plata-
forma es va donar a conèixer mitjançant un manifest titulat, també, Democracia Real Ya. El manifest es va publicar abans de 
les manifestacions del 15M.
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participar activament, juntament amb d’altres entitats37, en l’organització de la manifestació de 
protesta del dia 15 de maig i de les acampades que es van iniciar el mateix dia a la Puerta del Sol 
i que aviat es van estendre a les principals ciutats espanyoles. La Puerta del Sol de Madrid i la 
Plaça de Catalunya de Barcelona, que van esdevenir els símbols i els centres neuràlgics de les 
mobilitzacions. Les acampades són, segurament, el que va donar un caràcter singular i únic al 
moviment del 15M. 

Inspirant-se en la plaça Tahrir, el mètode d’«ocupació de plaça + acampada» va servir com 
a element motriu pel moviment. A partir de les primeres ocupacions en les grans ciutats a 
través d’un efecte «imitació» l’exemple es generalitzà a ciutats mitjanes, petites i als barris 
de les grans urbs.38 

Sense les acampades, les mobilitzacions no haurien aconseguit el mateix ressò mediàtic, ni 
el suport que va aconseguir per part d’amplis sectors de la ciutadania. Aquest moviment, batejat 
com a Spanish Revolution per diversos mitjans de premsa internacionals, va tenir una important 
repercussió mediàtica arreu del món i s’ha estès i «contagiat» a d’altres països. 

A Catalunya es va produir l’acampada a la Plaça de Catalunya i a d’altres indrets i places em-
blemàtiques de les principals ciutats del país. El moviment va focalitzar la seva actuació en la de-
núncia de les «retallades» anunciades pel Govern de la Generalitat que afectarien, d’una manera 
especial, els sistemes educatiu i sanitari catalans. També es 
feia extensiva la solidaritat a diversos col·lectius que patien 
directament les conseqüències de la crisi —els aturats, els 
joves sense feina, els desnonats.

En acampar durant setmanes a la Plaça de Catalunya 
els activistes van prendre possessió d’un espai d’un alt va-
lor simbòlic. Un dels moments àlgids del moviment va ser 
el dia 27 de maig quan Felip Puig, Conseller del Interior de 
la Generalitat, va ordenar als mossos d’esquadra un desa-
llotjament provisional de la Plaça de Catalunya per poder 
«fer neteja» en la vigília de la final de Champions entre el 
Manchester i el Barça. La higiene era el pretext, però la in-
tervenció de la policia —que va ser enregistrada per diverses càmeres de televisió i pels mateixos 
aparells digitals dels manifestants— va acabar en incidents violents força greus. La contundent 
acció policial va ser contraproduent: el mateix dia a la tarda la plaça tornava a estar ocupada pels 
indignats i per d’altres ciutadans que van seguir «l’efecte crida» de l’acció de la polícia. El suport 
popular va créixer i el grau de crispació es va accentuar. El moviment popular es va revifar i va 
aconseguir nous suports.

Dies després, el dia 15 de juny, la mobilització es va traslladar al Parc de la Ciutadella, davant 
mateix del Parlament. La mobilització va adquirir un caràcter i un to molt més exaltat. Els ac-

 37 Entre aquestes plataformes i moviments a nivell estatal podem assenyalar les següents: Estado del Malestar.org, Anonymous, 
Asociación Nacional de Desempleados, No les votes, Juventud en Acción, Juventud sin Futuro. 

 38 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada al moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 87.
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tivistes pretenien impedir la celebració d’un ple extraordinari del Parlament de Catalunya per 
aprovar els pressupostos de la Generalitat on es concretaven les «retallades» anunciades. Se-
gons J. M. Atentas i E.Vivas, el 15J marcà un moment clau en la radicalització política del moviment. 

Aquest va optar, a risc de descarrilar, per trepitjar l’accelerador a fons. El resultat va ser una 
massiva acció de desobediencia civil sense precedents a Barcelona ciutat. En termes de ca-
pacitat disruptiva, de marcar l’agenda del dia, de fer-se sentir. 39 

Davant de la situació de caos i desconcert, el President de la Generalitat va arribar al Par-
lament en helicòpter. Alguns diputats —que pràcticament no disposaven de protecció polici-
al— van ser interpel·lats pels manifestants i, fins i tot, en alguns casos, agredits. Es tracta d’un 
situació insòlita atès que els representants de la sobirania popular van ser increpats i insultats, 
i el Parlament va restar segrestat durant unes hores. 

Els fets del 15J i les escenes de violència viscudes van servir per intentar desacreditar el mo-
viment del 15M. Alguns mitjans de comunicació que fins 
aleshores havien flirtejat amb el moviment es van mostrar 
particularment crítics. Les accions de violència contrave-
nien el caràcter pacífic que des del primer moment havien 
defensat i demostrat els membres del moviment. 

El 15M com a referent global 

Les revoltes a Catalunya i l’Estat espanyol han vingut pre-
cedides per les revoltes de l’anomenada «Primavera Àrab» 
a països com Tunísia, Egipte, Líbia, Síria, etc. Revoltes 
protagonitzades, en bona part, per joves connectats mit-

jançant les xarxes socials. Certament aquests països tenen una realitat històrica molt diferent a 
la nostra cosa que fa arriscada qualsevol comparació. Tanmateix, ambdós moviments expressen 
un profund anhel de canvi i tenen en comú el fet de fer servir les noves eines de la comunica-
ció (especialment els smartphones). Les revoltes àrabs han tingut una notable repercussió arreu. 
Com expliquen els professors Josep Maria Antentas (UAB) i Esther Vivas (UPF): 

Precisament aquí entra la gran contribució de les revolucions en el món àrab a les protestes 
en curs. Mostren que l’acció col·lectiva és útil, que «sí que es pot». Per aquest motiu aques-
tes, igual que la menys mediàtica victòria contra els banquers i la classe política a Islàndia, 
han estat un referent des del començament per a les i els manifestants.40 

 39 El text continua: «Però l’accelerada del 15J i l’elevació del llistó del nivell de la confrontació provocà un contraatac en tota regla 
d’una magnitud no prevista», potser per error, per part del moviment». Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una 
mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 88.

 40 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 85.
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És el primer cop a la història que s’han fet servir les xarxes socials a Internet i les connexions 
mitjançant la telefonia mòbil per organitzar revoltes que ens alguns països han triomfat i en 
d’altres han estat reprimides a sang i foc. 

El moviment dels indignats no és un moviment estrictament local. Les mobilitzacions s’han 
estès a d’altres indrets d’arreu del món, sobretot a Europa i Amèrica. Israel també ha estat es-
cenari de les protestes. Destaquen les revoltes socials a Grècia, amb la convocatòria successiva 
de varies vagues generals davant de les mesures dràstiques que va emprendre el darrer govern 
grec del Pasok per fer front a la crisi del deute. D’altra banda, Islàndia s’ha convertit en un dels 
símbols de la indignació. La ciutadania ha aconseguit fer caure el govern i ha iniciat un procés 
participatiu per a la redacció d’una nova constitució, demanant comptes a banquers i polítics 
per haver portat el país a un estat de fallida econòmica. (Malgrat que a l’anterior primer ministre 
dimissionari se li va obrir un procés judicial, Geir Haarde 
ha estat recentment exculpat de la major part de càrrecs).

El protagonisme internacional del moviment 15M 
ha estat molt important. Per exemple, aquest moviment 
va participar activament en l’extensió de la xarxa a nivell 
global: va preparar una important mobilització arreu del 
món el 15 d’octubre de 2011, amb un seguiment notable a 
les principals ciutats europees i participació a més de 80 
ciutats de l’Estat.41/42 El model organitzatiu del moviment 
15M va servir per preparar les mobilitzacions als Estats 
Units on es van fer acampades a distintes ciutats de la unió 
i, també, d’una manera molt especial, davant de l’edifici de 
la borsa de Nova York («el cor del sistema financer internacional»). El 17 de setembre, un grup 
de manifestants van prendre el Zuccotti Park en la part baixa de Manhattan, prop de la Borsa 
de Valors. L’objectiu del moviment Ocupem Wall Street (Occupy Wall Street) era demostrar el seu 
desencantament just davant la Borsa de Valors de Nova York: «l’epicentre neuràlgic de la irres-
ponsabilitat financera». 

El financial Times publicava un article en el qual feia referència al fet que els indignats 
nord-americans no adrecen les seves protestes contra el Capitoli de Washington o la Casa 
Blanca, sinó que s’entossudeixen a manifestar-se davant els deshumanitzats gratacels de 
Wall Street perquè entenen que el poder ja no està en la política sinó en els que gestionen 
les finances. 43

No era una critica a una mesura concreta o a una llei, era una critica al sistema capitalista 
des del mateix cor del sistema.* Durant dies, les accions produïdes al voltant de la Borsa de Va-
lors de Nova York van ser silenciades pels mitjans de comunicació i ignorades per les instancies 
oficials. La presència d’actors, músics i personatges públics notoris va fer impossible mantenir 
més temps el silenci mediàtic. Així com havia passat a Espanya i en la Primavera Àrab, davant 

 41 http://www.ultimahora.com/notas/472399-Cerca-de-80-ciudades-espanolas-se suman-a-la-marcha-global-de-indignados
 42 http://www.elperiodico.com/es/noticias/societat/exito-del-15-o-con-decenas-miles-manifestantes-barcelona-1183302
 43 Lluís Foix, «Són els que manen», La Vanguardia, novembre de 2011. 
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el silenci inicial dels mitjans convencionals, les xarxes socials s’havien convertit en una font in-
esgotable de notícies i narracions des d’una posició de compromís actiu («des del front»).

4. Els moviment del 15M a través dels textos

Apunt introductori

El moviment del 15M ha estat font d’una quantitat important de textos i de documentació escrita 
que ens permeten fer un seguiment prou acurat de les conclusions del treball deliberatiu realit-
zat des de la seva aparició a Catalunya —especialment a la ciutat de Barcelona—, el maig del 2011.

La pluralitat de documents existents responen a tipologies i gèneres també molt diversos, 
cosa que en dificulta l’estudi i l’exposició sistemàtica. D’altra banda, una anàlisi acurada i deta-
llada de tota la literatura generada hauria de tenir en compte, per exemple, els eslògans que han 
marcat i encapçalat les expressions col·lectives en les diverses mobilitzacions al carrer i en les 
manifestacions i altres activitats de caràcter reivindicatiu en l’espai públic.44 

En qualsevol cas, aquí ens referirem únicament als 
que podem considerar els documents fundacionals bàsics 
aprovats per l’Assemblea General entre el maig i el juny de 
2011 i que des de la mateixa acampada s’han anomenat ma-
terials oficials. Es tracta de textos de caràcter ideològic i 
reivindicatiu, que són fruit sobretot del procés deliberatiu 
i participatiu que tingué lloc en els moments àlgids de la 
protesta pública i que pretenen recollir la filosofia bàsica 
del moviment. Probablement es tracta, també, del conjunt 

de documents revestits d’una major legitimitat, en el sentit que van ésser aprovats i acordats per 
un nombre més nombrós de participants.45 Passem seguidament a analitzar-los.

Declaració

El primer document oficial és un text breu i concís que reproduïm al complet. Consisteix en una 
primera Declaració de principis, apareguda els primers dies de l’acampada de la Plaça de Ca-

 44 Així mateix, caldria tenir presents també tant les actes, com les reflexions i les conclusions de l’Assemblea General i de les co-
missions sectorials de treball que van romandre actives, —amb discussions, debats i ponències de tota mena—, les setmanes 
durant les quals va tenir lloc l’acampada a la Plaça de Catalunya; com també les actes de les successives assemblees de barri 
en el cas de la ciutat de Barcelona, i de les assemblees repartides per diferents pobles i ciutats del territori des del final de 
l’acampada fins avui. Finalment, també cadria tenir presents un altre conjunt de textos i escrits (Per exemple: Dinàmiques as-
sembleàries. Dossier de formació) que podríem anomenar d’estratègia i d’acció, que tenen com a objectiu oferir recomanacions, 
guies pràctiques i uns coneixements mínims sobre organització —com constituir una assemblea o difondre eficaçment una 
convocatòria—; sobre com actuar i respondre a les demandes policials d’identificació personal davant d’una situació concre-
ta; o sobre drets i qüestions jurídiques bàsiques, amb l’objectiu de disposar d’un mínim bagatge sobre les conseqüències de 
determinades actuacions col·lectives —la mateixa ocupació d’un espai públic— o simplement per poder disposar d’arguments 
davant dels mitjans de comunicació. En aquest bloc caldria incloure-hi igualment multitud d’octavetes i fulletons informatius 
de diversa consideració i que podrien ésser objecte d’anàlisi més endavant.

 45 Cal assenyalar que en la majoria d’escrits es constata una manca de cura en l’expressió escrita, amb alguns errors gramaticals 
en els textos apareguts en llengua catalana.

una dE lEs principals 
aportacions dEl 15M ha Estat 

la sEva capacitat dE rEtornar 
El protagonisME a concEptEs 

cEntrals dE la cultura 
política



Dossier IDEES 36 / 2012 41

talunya. Amb una notable voluntat autojustificativa, hi apareixen alguns dels conceptes bàsics 
i de les idees que esdevindran recurrents en els documents posteriors i que configuraran 
l’espina dorsal de les demandes i les reclamacions del moviment.

Qui som a l’Acampada de Barcelona? Som gent que hem vingut lliurement i de forma vo-
luntària, que després de la manifestació del 15 de Maig hem decidit seguir estant junts i ser 
cada vegada més en la lluita per la dignitat. No representem a cap partit ni associació. Tam-
poc ningú no ens representa. Ens uneix el malestar per unes vides precàries per les desi-
gualtats, però sobretot ens uneix una vocació de canvi. Som aquí perquè volem una nova 
societat que doni prioritat a la vida per sobre del interessos econòmics i polítics. Ens sentim 
trepitjats per l’economia capitalista, i ens sentim exclosos del sistema polític actual, que no 
ens representa. Apostem per una transformació profunda de la societat. I sobretot apostem 
perquè sigui la pròpia societat la protagonista d’aquest canvi. Creien que estàvem adormits. 
Que ens podien seguir retallant els drets sense que oposéssim resistència. S’equivocaven: 
estem lluitant —pacíficament però amb determinació— per la vida que tots mereixem. Hem 
après del Caire, d’Islàndia, de Madrid. Ara toca estendre la lluita i prendre la paraula.

En primer lloc, es constata que es tracta d’una mobilització espontània de reacció, que no 
respon a cap altre desencadenant que no sigui la lliure voluntat dels que hi participen. El 15M 
irromp enmig d’un panorama de resignació general. Parla i diu allò que ningú no deia en un 
context de desconcert general en plena crisi econòmica. Això es concreta en l’afirmació que en 
cap cas no es tracta d’una reacció popular pilotada o impulsada des d’una organització tradici-
onal —un partit polític o una associació—. Apareix una de les formulacions que esdevindran 
més característiques del moviment —Ningú no ens represen-
ta—, juntament amb una breu justificació de les motivaci-
ons essencials que els han portant a adoptar una oposició 
activa enfront d’un estatu quo excloent: la lluita pacifica per 
la dignitat, el malestar per les desigualtats, el protagonisme 
dels interessos econòmics i la voluntat de propiciar un can-
vi profund i estructural en la societat, que capgiri de dalt a 
baix les prioritats. 

La síntesi no deixa de contenir un estil i un llenguatge 
relativament nous i que marcaran bona part de la litera-
tura present en documents immediatament posteriors: «volem una nova societat que doni priori-
tat a la vida per sobre del interessos econòmics i polítics». L’expressió «vida (digna)»46 substitueix 
altres principis justificatius més presents en moviments populars d’esquerra tradicional, com 
poden ser la «solidaritat» amb determinats col·lectius socials o la «justícia social». També s’evi-
dencia en el text la voluntat d’oposició frontal a la «retallada de drets». No cal oblidar que la 
manifestació del 15M i l’inici de l’acampada posterior, tenen lloc poques setmanes abans del Ple 

 46 L’origen del principi d’una vida digna o de la dignitat com a motor de canvi polític (en contraposició a una situació que és causa 
d’indignació), emergeix d’una manera explícita amb la primera tradició revolucionaria lockiana i britànica (Bill of Rights, 
1689) i nord americana (Declaració d’independència, 1776). Avishai Margalit ho ha desenvolupat recentment amb la seva 
teorització al voltant del concepte de societat decent: Margalit, A., The decent society. Havard University Press, 1996.
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del Parlament de Catalunya, celebrat el 15 de juny, que aprovaria els pressupostos de 2011 pre-
sentats pel nou govern de la Generalitat i que consagrarien una retallada del 10% de la despesa 
pública.

En aquesta primera Declaració es deixa constància de la voluntat d’internacionalitzar les 
mobilitzacions, situant-la en el context d’altres mobilitzacions populars que estant tenint lloc 
simultàniament en aquell moment arreu del món.

Manifest dels indignats

El segon document, ja més elaborat, es presenta com a fruit d’un intent de concreció de les de-
mandes del moviment, si bé tampoc no l’acompanya un programa d’actuació específic més en-
llà de la voluntat de donar a conèixer-les als electes locals de les eleccions municipals del 22 de 
maig de 2011. Es tracta d’un Manifest calaix de sastre47 —anomenat també Demandes de mínims 
(Vegeu el document adjunt en l’annex-I)— aprovat per la proclamada Assemblea General du-
rant l’acampada i en el que es recullen els enunciats de més de quaranta punts —alguns d’ells no 
consensuats i encara pendents de debat i discussió—, agrupats sota els vuit epígrafs següents:

No més privilegis per a polítics
No més privilegis per a banquers
No més privilegis per a les grans fortunes
Sous dignes i qualitat de vida per a tothom
Dret a l’habitatge
Serveis públics de qualitat
Llibertats i democràcia participativa
Reducció de la despesa militar

No deixa de ser remarcable que el primer punt del Manifest faci referència explícita a la 
restricció de privilegis —sous, pensions, dietes, immunitat jurídica— dels polítics, sense espe-
cificar, d’altra banda, si es tracta de propostes i de mesures destinades al conjunt de la clas-

se política, inclosos els càrrecs electes locals, per exemple. 
En qualsevol cas, aquest primer punt posa de manifest de 
manera implícita que el principal i primer ase dels cops del 
moviment és la classe política, cosa que el podria constituir 
en algun moment de la seva trajectòria inicial en un movi-
ment manifestament contra-politics, tal com es va posar en 
evidència pocs dies després de l’elaboració d’aquest docu-
ment, amb els fets del Parc de la Ciutadella del 14 de juny, 
abans esmentats.

Algunes de les mesures destacables expressades en 
aquest document marcaran el to i la filosofia de les reclamacions posteriors així com els debats 
i discussions de les diferents comissions sectorials que es van constituir. Al costat de mesures i 

 47 Barreja de principis, demandes, propostes i critiques al sistema polític i econòmic actual.
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propostes molt genèriques i més pròpies d’una declaració d’intencions —ideològiques o de prin-
cipis—, en destaquen d’altres més concretes —podríem anomenar-les programàtiques— com-
partides, en alguns casos, amb les demandes d’algunes de 
les forces polítiques amb representació institucional. Unes 
propostes podrien considerar-se més clarament com a ra-
dicals o utòpiques (carta als reis), mentre que d’altres po-
den ésser considerades de caràcter més polític o pragmàtic 
(possibilisme). Tot plegat expressa una tensió més o menys 
manifesta dins del moviment entre les corrents de caire 
més reformista i les corrents de caire més revolucionari o 
rupturista, una pluralitat i heterogeneïtat interna que tam-
bé es presenta com una de les característiques més defini-
tòries de la identitat del moviment.

El quadre següent mostra la possibilitat d’una certa classificació metodològica d’aitals 
propostes:

Ideològiques / Principis Programàtiques

Radicals / 
Utòpiques

Prohibició de la privatització dels 
serveis públics.

Declaració de les ciutats lliures de 
desnonaments i desallotjaments.

Consum responsable.

Expropiació dels habitatges en desús 
que no s’han venut.

Contractació de personal sanitari fins 
que s’acabin les llistes d’espera.

Pressupost participatiu.

Polítiques/ 
possibilistes

L’economia al servei de les persones i no 
a l’inrevés.

Reconeixement del treball domèstic, 
reproductiu i de cura.

Garantir igualtat d’oportunitats en 
l’accés a tots els nivells educatius.

Regulació dels moviments especulatius i 
sancions a les males praxis bancàries.

No eliminació de l’impost de 
successions i recuperació de l’impost de 
patrimoni.

Promoció d’una taxa internacional a les 
transaccions financeres (taxa Tobin).

Aquest quadre en recull únicament algunes de les propostes. Font: elaboració pròpia.

Una de les qüestions més àmpliament tractades pel Manifest i que requereixen una menció 
especial per tractar-se d’un dels debats de fons sobre els que probablement el moviment 15M 
ha tingut una influència més destacada en el darrer període electoral, ha estat el de la (re)gene-
ració i de la (re)significació48 de la democràcia (allò que Anthony Giddens anomena democratit-
zació de la democràcia). Més enllà de l’aposta per una generalització de formes de participació 
ciutadana en la presa de decisions —referèndums vinculants—, els indignats demanen una re-

 48 Errejón, Íñigo. «Disputar les places, disputar les paraules». A: Viejo, R. (ed.) (2011). Les raons dels indignats. Barcelona: 
Pòrtic, p. 18-24.
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forma de la Llei electoral que «garanteixi un sistema autènticament representatiu i proporcio-
nal», o «l’establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna dels partits 

polítics: llistes obertes, elecció directa de regidors, trans-
parència en la publicitat i finançament dels partits». Afir-
macions d’aquest tipus indiquen que el moviment defuig 
la típica retòrica dogmàtica dels grups polítics d’extrema 
esquerra i adopta un llenguatge més flexible i més atent als 
reptes del moment actual. Tampoc no utilitza una retòrica 
estrictament antiparlamentària i anti-partit, tot i que altres 
afirmacions del tipus «on el vot en blanc i el vot nul tam-
bé tinguin la seva representació en el legislatiu i l’abstenció 
activa pugui tenir el seu espai d’auto organització als bar-

ris» no s’expliquen amb suficient detall ni amb tota la seva complexitat49.
Una altra qüestió a tenir en compte en aquest punt la configuren les diferències amb el Ma-

nifest Democracia real ya! aprovat pel moviment 15M de Madrid, que es limita a una declaració 
més genèrica de principis sobre la democràcia i el model de societat.

Som persones normals i corrents. Som com tu: gent que s’aixeca tots els matins per estu-
diar, treballar o buscar feina, gent amb família i amics, gent que treballa dur cada dia per 
viure i donar un futur millor als que ens envolten. Uns ens considerem més progressistes, 
d’altres més conservadors. Uns som creients, d’altres no. Uns tenim ideologies ben defini-
des, d’altres ens considerem apolítics. Però tots estem amoïnats i indignats pel panorama 
polític, econòmic i social que veiem al nostre voltant, per la corrupció dels polítics, empre-
saris, banquers… per la indefensió del ciutadà ras. Aquesta situació ens fa mal a tots cada 
dia. Però si tots ens unim, podem canviar-la. És el moment de moure’s i de construir una 
societat millor. És per això que declarem fermament el següent:

• Les prioritats de la societat han de ser la igualtat, el progrés, la solidaritat, el lliure accés 
a la cultura, la sostenibilitat ecològica i el desenvolupament, el benestar i la felicitat de les 
persones.

• Hi ha uns drets bàsics que haurien de ser coberts en aquestes societats: el dret a l’habitat-
ge, al treball, a la cultura, a la salut, a l’educació, a la participació política, al lliure desen-
volupament personal i el dret al consum dels bens necessaris per a una vida sana i feliç.

• El funcionament actual del sistema econòmic i de govern no atén aquestes prioritats i és 
un obstacle per al progrés de la humanitat.

• La democràcia surt del poble (demos = poble, cracia = govern) així que el govern ha de ser 
el poble. Però en aquest país la major part de la classe política ni tan sols ens escolta. La 
seva funció hauria de ser portar la nostra veu a les institucions, facilitant la participació 

 49 Una de les iniciatives que han sorgit del moviment des dels dies de l’ocupació de la Plaça de Catalunya és el grup 15M-Reforma 
del Sistema Electoral, que amb diferents aportacions de persones vinculades àmbits acadèmics diversos, pretén dibuixar al-
ternatives al sistema politic i electoral actual. En aquest sentit, ha tingut una certa difusió la proposta elaborada i encapça-
lada per Manuel Castells i Javier Nadal, presentada l’octubre de 2011. Vincle: http://reformasistemaelectoral15m.blogspot.
com/2011/10/inauguracio-cicle-de-xarrades-i-debats.html
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política ciutadana mitjançant línies directes i procurant el més gran benefici per al gruix 
de la societat, no la de enriquir-se i medrar amb el nostre esforç, atenent només als inte-
ressos dels grans poders econòmics i aferrant-se al poder mitjançant una dictadura par-
titocràtica  encapçalada per les inamovibles sigles del PPSOE

• L’ànsia i acumulació de poder en un grup reduït produeix desigualtat, crispació i injus-
tícia. Això porta a la violència, que rebutgem. L’obsolet i antinatural model econòmic 
vigent bloqueja la maquinaria social en una espiral que es consumeix a ella mateixa enri-
quint a uns pocs i avocant a la pobresa i escassetat a la resta, fins al col·lapse.

• La voluntat del sistema és l’acumulació de diners, premiant-la per sobre de l’eficàcia i el 
benestar de la societat, malbaratant recursos, destruint el planeta, generant atur i consu-
midors infeliços.

• Els ciutadans formem part de l’engranatge d’una 
màquina destinada a enriquir una minoria que ni 
tan sols sap de les nostres necessitats. Som anò-
nims, però sense nosaltres res d’això existiria ja 
que nosaltres movem el món.

• Si com a societat aprenem a no confiar el nostre 
futur a una abstracta rendibilitat econòmica que 
mai s’aplica al benefici de la majoria, podrem eli-
minar els abusos i mancances que tots patim.

• Es necessària una revolució ètica. Hem posat els diners per sobre de l’ésser humà i hem 
de posar-lo al nostre servei. Som persones, no productes de mercat. No sóc només el que 
compro, sinó que també importa perquè ho compro i a qui l’hi compro.

Mesures urgents per a una Vida Digna

És un dels documents centrals i més elaborats, aprovat per l’Assemblea General el 12 de juny 
de 2011 (vegeu document adjunt a l’annex-II). Enfront de les crítiques que posen de manifest 
les dificultats de presentar un conjunt de propostes concretes i viables que vagin més enllà de 
la diagnosi crítica i de les declaracions d’intencions més o menys difuses, aquest text pretén 
ordenar un paquet de propostes programàtiques en els àmbits laboral, de l’habitatge, del sistema 
financer, la fiscalitat o la gestió dels serveis públics, entre d’altres. Es tracta, podríem dir, del pro-
grama polític del moviment dels indignats. 

Entre les mesures es poden destacar els següents punts: 
•	Indemnitzacions per acomiadament a 45 dies per any treballat
•	 Avançament de l’edat de jubilació als 60 anys.
•	 Únic contracte indefinit amb un salari no inferior als 1.200 euros.
•	 Reducció del deute hipotecari en proporció a la taxació objectiva de l’habitatge.
•	 Increment de l’IRPF a les rendes altes.
•	 Matrícula universitària gratuïta per a rendes inferiors als 1.000 euros mensuals.
•	 Prohibició efectiva de la comercialització i la cessió de dades personals.
•	 Regularització de totes les persones estrangeres.
•	 Reducció dràstica del preu del transport públic.
•	 Derogació del Concordat amb l’Església catòlica.

Es tracta sobrEtot d’un 
MoviMEnt social sui generis 
quE s’organitza Mitjançant 
lEs xarxEs socials, allunyat 
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•	 Distribució equitativa (sic) dels temps d’exposició de propostes polítiques en els mitjans 
de comunicació.

El document Mesures urgents per a una Vida Digna, mostra les línies estratègiques al vol-
tant de les quals el moviment vol seguir mantenint la seva activitat reivindicativa centrada en el 
camp de la salut i de l’educació. Les diverses campanyes i accions directes contra els desnona-
ments a diferents ciutats catalanes o els més recents actes de desobediència cívica com a respos-
ta a l’augment de les tarifes del transport públic, en són dos exemples.

En definitiva, molts d’aquests documents posen l’accent en la situació de crisi econòmica 
que estem patint. La crítica a la manca de principis morals i ètics dels responsables i els dirigents 
de les principals institucions polítiques i financeres internacionals —considerats els màxims 
responsables de la situació actual—, són presents explícitament i implícitament en tots els tex-
tos. La crítica, tanmateix, se centra especialment en la classe política, que d’alguna manera ha 
abdicat de les seves funcions i responsabilitats a favor de les entitats financeres internacionals 
i els bancs. 

Si bé no pot ésser considerat un moviment antipolític o propi de la desafecció política, sí que 
en la seva crítica és especialment bel·ligerant amb els actuals professionals de la política. 

Si bé una de les característiques inicials que s’entreveien era el seu caràcter eminentment 
contra-polítics (que no vol dir antipolític), aquesta és una qüestió que cal matisar notable-

ment després d’un cert temps. Un dels símptomes és prou 
eloqüent: progressivament, les manifestacions de pro-
testa davant les seus dels partits polítics o de les institu-
cions democràtiques, han donat pas a les protestes davant 
les seus centrals de bancs i d’entitats financeres; la més 
recent i notòria: davant la seu central de Caixa Bank, a 
l’Avinguda Diagonal de Barcelona.

Si bé la seva retòrica no és exactament la mateixa de 
la dels moviments antiglobalització de la primera dèca-
da dels 2000 —Un altre món és possible— sí que participen 
d’una crítica global al sistema i d’una aposta per una revi-

sió de la vida democràtica representativa, potenciant les formes de democràcia directa. D’altra 
banda, els textos apunten a les múltiples causes del que podríem anomenar el neguit bàsic 
de les noves generacions: atur i afebliment de l’Estat del benestar. 

No hi ha documents organitzatius ni cap forma de d’estatuts que estableixin algun tipus 
d’estructura organitzativa bàsica més enllà de textos procedimentals que fan referència a con-
sells de com constituir una assemblea (Document dinàmiques assembleàries. Dossier de formació) o 
d’estratègies de participació col·lectiva, comunicació i d’aprofitament de les xarxes socials o de 
les possibilitats que ofereixen les TIC. En aquest sentit, estem davant de l’elaboració d’un nou 
corpus de processos d’actuació que caldria analitzar per si mateix. 

Una de les principals aportacions del 15M ha estat la seva capacitat de retornar el protago-
nisme a conceptes centrals de la cultura política. Els termes «democràcia» o «democràtic» en 
són un exemple. Fent un ús intensiu del terme «democràcia» i interpretant-lo en un sentit que 
l’oposa al de l’estatus quo —l’actual democràcia representativa—, el moviment genera un nou 
sentit compartit. 

lEs xarxEs no noMés 
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Cal destacar, per acabar, el distanciament respecte a d’altres organitzacions, sindicats, 
partits polítics. Estem davant d’un moviment que no es defineix en funció dels eixos ide-
ològics o de les clivelles socials clàssiques: la confrontació esquerra-dreta no apareix ni una 
sola vegada. Tanmateix algunes de les seves demandes són coincidents amb les de l’esquer-
ra radical, si bé el camp de batalla passa del debat polític estricte a una nova relació amb 
l’espai públic —el carrer— com a marc d’autoexpressió.50

Les característiques del moviment 15M 

D’alguna manera els indignats són l’objecte del nostre estudi. No són, però, només un «objecte 
passiu» d’estudi, són subjectes actius i protagonistes del moviment 15M. 

Malgrat que ja han anat sortint diferents reflexions 
dels indignats i indignades al llarg de l’estudi, en aquests 
apartats volem fer aparèixer la seva veu de manera clara i 
directa. Els volem convertir en protagonistes a partir de les 
seves vivències en relació al moviment, que ens expliquin 
l’estructura i perfil dels indignats, la raó de ser del movi-
ment, quins van ser els factors que els van fer implicar en 
el moviment, a com van viure els dies àlgids de les acampa-
des i com es plantegen el futur. Per tant, a banda que fem 
una mirada més distant i «objectiva» sobre aquests elements, és important, també, recollir l’au-
topercepció que tenen els propis entrevistats sobre el moviment i les seves característiques prin-
cipals.

Antecedents i raó de ser

El moviment del 15 M expressa la necessitat de regeneració democràtica del país i de potenciació 
de noves formes de participació democràtica. L’eslògan principal del 15M, «No som mercaderies en 
mans de polítics i banquers», resumeix bé les demandes i el perfil del moviment que es basa en una 
doble crítica: a la classe política, per la seva complicitat i servitud davant els poders econòmics, i a 
aquests mateixos poders econòmics.51 

Hi ha una amplia relació dels lemes del moviment que segurament no és el moment d’exposar aquí. 
Tanmateix, hi ha dos eslògans força representatius: «No ens representen» o «No hi ha prou pa per a 
tant xoriço». Com expressa Carlos Taibo, professor de Ciències Polítiques i de l’Administració a 
la Universidad Autónoma de Madrid i impulsor del 15 M:

 50 Aquest element ens portaria a plantejar debats i qüestions de gran calat. Jürgen Habermas, per exemple, suggereix que la 
regulació de l’espai públic no es limiti al quadre tradicionalment delimitat pels parlaments, els tribunals o les administraci-
ons. Es tracta d’imaginar una apertura d el’espai públic a noves formes d’expressió de les llibertat cíviques. D’altra banda, 
podríem plantejar també les conseqüències jurídiques, entre d’altres, de considerar l’espai public carrer, com un bé comunal.

 51 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 84.
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La joventut ens està dient que, a més de la democràcia representativa, hi ha d’altres formes 
de democràcia directa i continuada que no es redueixen a deixar en mans d’uns altres, du-
rant quatre anys, decisions que afecten a tots en diverses esferes possibles.52 

La mobilització del 15M no es va produir de forma espontània, ni casual. L’esclat del mes de 
maig de 2011 no parteix de zero. 

Anys de treball a petita escala de les xarxes i moviments alternatius, d’iniciatives i resistències 
d’impacte més limitat han mantingut la flama de la contestació en aquest període difícil.53 

El procés de gestació d’aquest moviment va ser molt «laboriós» i és producte d’un treball de 
base força articulat que alguns no sempre els mitjans de comunicació i els grups dirigents han 
sabut interpretar. Com assenyala Víctor Sampedro: 

Els mitjans de comunicació i els polítics han malentès el moviment 15-M com si es tractes 
d’una maniobra partidària, un fet ‘excepcional’ (transitori), ‘espontani’ (sense causes, ni au-
toria). Són explicacions reduccionistes i rebatibles. Els «Indignats» no vinculaven la seva 
protesta al resultat electoral, ni les seves propostes al programa de les candidatures elec-
torals.54

La seva gestació és molt anterior a la data de la manifestació del 15 de maig. S’ha de tenir 
present que a l’Estat espanyol i a Catalunya hi ha una important trajectòria de lluita social que 
ha generat una notable «cultura participativa». Es tracta de mobilitzacions de naturalesa molt 
diversa que han confluït en el moviment dels Indignats. 

De fet, trobem mobilitzacions anteriors que tenien un caràcter parcial (com, per exemple, 
les mobilitzacions ocorregudes a Espanya entre el 2001 i el 2004 arran de la reforma de l’en-

senyament o el «decretazo» d’Aznar, la guerra d’Irak o les 
protestes ecologistes després de l’enfonsament del petroler 
Prestige) i que van començar a mobilitzar a joves que sem-
blaven resignats i desafectats respecte la política. O recor-
dem les més recents mobilitzacions juvenils contra el Pla 
Bolonya.55* 

Un element important a tenir en compte és que no 
sembla que les mobilitzacions sorgissin de forma total-
ment espontània, malgrat que no va ésser un fenomen vi-

 52 Carlos Taibo. Conversaciones en el FORO GOGOA. Entrevista 27 de novembre de 2011. 
 53 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 

p. 84.
 54 Sampedro, V.; Sánchez, J. M. (2011). «la red era la plaza.» Disponible a: http://propolis-colmena.blogspot.com/2011/05/la-

red-era-la-plaza.html. 
 55 «Como señalaba un hacktivista en la Puerta del Sol, con el No a la Guerra aprendieron a salir a la calle. Con el 13-M de 2004 

descubrieron la potencia del enjambre de nodos en red. Con V de Vivienda confirmaron su capacidad de convocar a los 
demás. Y con el 15-M han demostrado su potencia para auto-convocarse y recabar apoyos sin fronteras. Autonomía para de-
sobedecer, movilizarse… extenderse». Citat a: Sampedro, V.; Sánchez, J. M. (2011), «la red era la plaza.» Disponible a http://
propolis-colmena.blogspot.com/2011/05/la-red-era-la-plaza.html. 
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sible i analitzat fins la seva aparició pública. Un antecedent immediat de les mobilitzacions 
del 15M cal trobar-lo, si més no, en les mobilitzacions del 13M de 2004, durant la vigília de les 
eleccions generals que van portar el PSOE de Zapatero a recuperar el poder després de les 
dues legislatures d’Aznar —la segona amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats. El 
detonant de les mobilitzacions, en aquell moment, va ser l’intent del govern del PP d’amagar 
informació sobre l’autoria dels atemptats de l’11M a Madrid. En aquell moment, el moviment 
va demostrar una capacitat organitzativa força sofisticada i una visió estratègica que sovint va 
passar desapercebuda pels analistes i que no es va poder escatir amb tota la seva amplitud 
fins força mesos després. Un altre antecedent una mica 
més recent, per exemple, el podem situar a l’entorn de 
la revolta dels internautes contra l’anomenada Llei Sinde. 
Aquestes i d’altres mobilitzacions constitueixen els ante-
cedents immediats a la revolta dels indignats. 

Tanmateix, mentre la major part de mobilitzacions 
anteriors partien normalment d’un component parcial, 
concret o més o menys especialitzat, una de les coses que 
caracteritza el moviment 15M, en canvi, és que presenta 
una crítica global al sistema polític i econòmic, i propugna una revisió de la democràcia 
representativa potenciant les formes de participació directa.56 És a dir, tot i la pluralitat de 
demandes i objectius més o menys especialitzats als quals ens referirem també en aquest pa-
per, el moviment.

Fruit de l’experiència acumulada pels principals activistes, el moviment presenta una 
estructura organitzativa complexa i una clara visió estratègica.

Alhora d’atenir-nos i referir-nos a l’estructura organitzativa, cal dir que es tracta sobre-
tot d’un moviment social sui generis que s’organitza mitjançant les xarxes socials, allunyada 
d’una estructura jeràrquica o de tipus piramidal. 57 Això implica, entre d’altres factors, que no 
s’hagin pogut identificar, per exemple, lideratges forts especialment reconeguts, com ha passat 
tradicionalment amb altres formes de moviments socials. L’assemblea —els portaveus de la 
qual tenen un caire rotatori— ha substituït els lideratges personals forts i omnipresents. D’al-
tra banda, es tracta d’un moviment de caràcter fortament deliberatiu: les decisions es prenen 
per consens o per majoria en les assemblees territorials de barri o en el marc de l’assemblea 
general o, fins i tot, en discussions públiques que es produeixen online. 

Les lluites per la neutralitat de la xarxa i contra la Ley Sinde obriren un espai de mobilitza-
ció i organització en xarxa, que si bé no funciona tant com a font d’inspiració al moviment, 
sí que dota d’eines i formes d’acció a una comunitat 2.0 que se sent «empoderada» a la xarxa, 
amb capacitat d’actuar.58

Les xarxes no només serveixen com un instrument de comunicació entre els membres del 
moviment, també serveix com un instrument bàsic d’organització. En el desenvolupament del mo-

 56 Carles Feixa. «La generación indignada», El País, 20 de setembre de 2011. 
 57 Manuel Castells. «Wikiacampades». La Vanguardia, 28 de maig de 2011. 
 58 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 51. 

soM davant d’un MoviMEnt 
quE no Es dEfinEix En funció 
dEls Eixos idEològics o dE lEs 
clivEllEs socials clàssiquEs 
EntrE la EsquErra-drEta



50 Les veus dels indignats a Catalunya - Busquet, Calsina, Medina, Tubert

viment, Internet i les xarxes socials, twitter i facebook, han jugat un paper molt significatiu, no «no-
més com a eina de comunicació, sinó també com a espai de discussió, de politització i de formació 
d’una identitat i un patrimoni compartit».59 L’ús de les xarxes socials esdevé un element essen-
cial del moviment. 

Horitzontalitat, dinamisme i manca de lideratges són els components d’un moviment que es 
basa en els principis de la democràcia deliberativa.60

Potser la principal novetat del 15M no és la importàn-
cia que ha assolit la seva dimensió comunicativa (cosa que 
comparteix amb d’altres moviments històrics). El més des-
tacable és que aquest moviment és en si mateix un movi-
ment en xarxa, enxarxat. Es podria dir que els membres 
del moviment comparteixen una fe cega en el poder i en la 
bondat de les eines de la societat de la informació que, cre-
uen, que poden esdevenir un factor clau de transformació 
social. El paper de les xarxes socials en l’èxit del moviment 
sembla evident. En les discussions del focus groups això 

ningú no ho discuteix, es dóna per descomptat. Sembla obvi que sense les TIC i el Twitter les 
mobilitzacions d’aquest moviment no s’haurien donat. Ningú no posa en dubte la importància 
estratègica que tenen aquestes eines de comunicació. 

La xarxa és una eina, un espai en què hi capiguem tots, no un fi. La peculiaritat d’aquest cas 
és la comunicació horitzontal, el trencament de l’estructura clàssica emissor-receptor. […] 
Els blocs, Facebook, Twitter, N-1, Flikr, Youtube, etc., no s’han limitat a explicar el que pas-
sava, sinó que han constituït en el motor de la mobilització i el lloc en què reconèixer-nos 
com a part d’alguna cosa; han estat el lloc en què hem passat del cabreig individual a la in-
dignació col·lectiva i organitzada, per després, prendre les places, el carrer. El lloc en què 
conspirar, que vol dir respirar juntes.61

En la mateixa línia es pronuncien diferents membres que van participar en els grups de dis-
cussió:

Les noves tecnologies el que també han fet és… El 15 M va néixer arran de les acampades, 
i les acampades van néixer arran de la manifestació del 15 M. I aquesta manifestació es va 
convocar única i exclusivament a través de les xarxes socials. El que van fer és aglutinar a 
molta gent que estava mobilitzada a les xarxes o en grups petits i els va ajuntar. (Anna, GD2)

 59 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 87.

 60 Sampedro, V.; Sánchez, J. M. (2011). «la red era la plaza.» Disponible a: http://propolis-colmena.blogspot.com/2011/05/la-
red-era-la-plaza.html. 

 61 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 51-53. 
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A més alguns participants apunten un efecte interessant de retroalimentació, característics 
de les tecnologies de la informació i la comunicació i de les xarxes socials: 

A la vegada també crec que hi ha una retroalimentació. Quanta gent va arribar a la Plaça 
Catalunya sense saber què era el Twitter i quanta gent, des de que va arribar de la Plaça Ca-
talunya, està enganxada al Twitter. El Twitter fa que anem a la Plaça Catalunya però Plaça 
Catalunya fa que funcioni el Twitter. (Diego, GD2)

Som davant d’un moviment que no es defineix —com ja s’ha dit— en funció dels eixos ide-
ològics o de les clivelles socials clàssiques entre la esquerra-dreta. Tanmateix algunes de les se-
ves demandes són coincidents amb les de l’esquerra clàssica (i, fins i tot, de l’esquerra radical). 
D’altra banda, el moviment dels indignats a Catalunya defuig la confrontació ideològica, sovint 
latent, que hi ha entre Catalunya i Espanya. No té una vinculació territorial estricte: és defineix 
com un moviment «apàtrida».

Ens queda el tema del fet català. Es un dels temes polèmics que va sorgir allà i que no està 
ben resolt. Una part del país col·loca la crisi en el deute fiscal i tot ho altre està al darre-
ra, i hi ha una altra gent que col·loca el problema en el sistema general i que això és un cas 
particular. A en Xirinacs li agradava molt fer un cercle sobre les forces oposades, on dins 
un cercle hi caben totes. (ho assenyala en un dibuix) 
Què està passant? El concepte de dretes i esquerres 
no ens serveix per explicar el que està passant, ni el 
concepte autodeterminació nacional o estat centra-
litzat. Es a dir, tot aquest tipus de coses estan aquí i 
dins de la gent que s’ha mogut, tots estem dividits. 
Per això, en algunes coses, per exemple les matei-
xes consultes per la independència a Catalunya és 
un moviment democràtic, participatiu, de base que 
ha mogut a milers de persones que s’ha organitzat 
molt bé encara que no va ser global. Estem presents 
al 15M? Bàsicament no i per això hi ha el debat so-
bre l’autodeterminació, un dels més conflictius. DRY no té el substrat i el Toni és la segona 
persona que parla català dels 10 o 12 que conec i sembla que la majoria són d’aquí. Cadascú 
tenim uns backgrounds que no queden determinats només per dos pols sinó per 6 o 7. I així 
és impossible que un moviment social pugui abastar-los tots. Cadascú es decanta més per 
una banda o una altra. I estem així. (David, DG1)

El moviment del 15M és difícil de classificar i els mateixos activistes defugen les etiquetes. 
Tanmateix, des d’un punt de vista organitzatiu el moviment manté una orientació llibertària 
diàfana: no manté una estructura jeràrquica i piramidal; no té líders reconeguts i els seus por-
taveus tenen un caire rotatori. Es tracta d’un moviment que vol ser deliberatiu: les decisions es 
prenen per consens o per majoria en les assemblees celebrades en la plaça pública o en les dis-
cussions que es produeixen online. 
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La pluralitat i el respecte entre les diverses sensibilitats presents dins el moviment és un 
dels seus trets distintius. Com ja hem vist en el punt anterior, el moviment ha aconseguit con-
sensuar un programa de mínims i s’ha desmarcat explícitament de partits, sindicats o d’altres 
institucions. Té un caràcter força indefinit i és apartidista. 

No es tracta d’un moviment anti-polític però sí que en moments concrets ha destacat 
per sobre d’altres, el seu caràcter anti-polítics, convertint la classe política en el boc expiatori i 
en l’objectiu preferent de les seves activitats de protesta, sobretot en un primer moment, per 
anar minvant posteriorment. Un exemple d’això són els fets del 15 de juny de 2011 Parc de 
la Ciutadella, quan un nombrós grup d’indignats van voler impedir l’entrada dels diputats 
al Parlament de Catalunya, amb increpacions i, en alguns casos, fins i tot, amb l’ús de la vio-
lència física i verbal. Alguns d’aquests fets van comportar detencions i han estat objecte de 

processos judicials. Hi ha un fet que ens sembla impor-
tant destacar en aquest punt i que lliga amb el que abans 
s’ha dit respecte a algunes de les causes del descrèdit i 
del desprestigi de la política. Si bé es pot dir que general-
ment els polítics —la classe política—, no són considerats 
els culpables directes de la crisi econòmica i les seves con-
seqüències a voltes molt palpables per col·lectius ciuta-
dans importants, sí que en són considerats còmplices, ja 
sigui per acció o per omissió. Aquest fet, lligat a que actu-
alment la classe política és la més accessible — molt més, 
per exemple, que els alts directius d’entitats financeres o 

de responsables d’organitzacions financeres internacionals i empreses multinacionals, dels 
que moltes vegades no se’n coneix ni tan sols la identitat—, fa que el polític esdevingui l’ase dels 
cops més permeable de les elits dirigents.62 

En prescindir de banderes ideològiques rígides, al presentar-se el 15M com un moviment 
ciutadà al marge d’ideologies i de partits, ha afavorit que gent diversa s’afegís al moviment i ha 
despertat les simpaties d’amplis sectors de la ciutadania.63 Malgrat els intents d’estigmatizació 
per importants sectors de la premsa que han focalitzat l’atenció en els famosos «perro-flauta» o 
en aspectes poc edificants,64 el moviment ha assolit mostres d’adhesió i de solidaritat per part 

 62 Amb la suficient i lògica perspectiva històrica i salvant totes les distàncies, hom podria fer, en aquest punt, un cert paral-
lelisme amb una altra mobilització popular important en la història del nostre país com la Setmana Tràgica de Barcelona, 
ocorreguda l’estiu del 1909. En aquella ocasió va ser l’església —els capellans i les parròquies de la ciutat—, la que va haver 
de contenir les expressions de major virulència fruit del malestar i la protesta popular. Probablement fou així, precisament, 
perquè en aquell moment el clergat fou el col·lectiu associat als interessos del sistema més accessible a peu de carrer.

 63 López, J. (2011). Revitalizar el 15-M, Disponible a: http://joselopezsanchez.files.wordpress.com/2011/09/revitalizar-el-15-m.
pdf. 

 64 Francesc Marc Alvaro en un article publicat a La Vanguardia intenta desemmascarar el moviment 15M posant de manifest 
els seus fonaments ideològics: «L’any 2004, encara era lluny la crisi global que ens colpeja, Michael Hardt i Antonio Negri 
van publicar el llibre Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Negri va ser, durant els anys seixanta i setanta, un 
dels ideò legs principals i més actius de l’extrema esquerra italiana. L’any 1979, va ser detingut, processat i condemnat com a 
inspirador de les Brigades Roges, tot i que ell va negar tenir vincles amb els terroristes. Després d’uns anys de presó i d’exili 
a França (protegit pel president Mitterrand), va tornar a primera fila enmig del trauma posterior als atemptats de l’11-S, 
reconvertit en pensador de capçalera dels grups alterglobalitzadors. En el llibre esmentat, es pot trobar la doctrina que ins-
pira les consignes del moviment dels indignats o 15-M: «L’autonomia de la multitud i les seves capacitats d’autoorganització 
econòmica, política i social usurpen qualsevol funció de la sobirania. Així, després d’haver deixat de ser terreny exclusiu 
d’allò polític, la sobirania ha estat desterrada de la política per la multitud. Quan la multitud és capaç, finalment, de regir-se a 
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d’amplis sectors de la ciutadania. Segons diversos estudis d’opinió més d’un 65% dels ciutadans 
espanyols i catalans manifesten la seva simpatia pel moviment dels Indignats (dada que con-
trasta, paradoxalment, amb el descrèdit que pateixen insti-
tucions com els partits polítics, l’administració de justícia 
o l’església catòlica).65

Les enquestes que diuen que hi ha un 70% de la po-
blació espanyola que recolza les primeres setmanes 
les demandes dels indignats, això és brutal! (David, 
GD1)

El moviment del 15-M és, com s’ha dit, producte de la 
confluència de diversos corrents socials que s’han agluti-
nat en el moment en el qual s’han agreujat les conseqüències de la crisi.66 Sempre poden haver-hi 
grups organitzats que poden incidir i, alhora, intentar manipular un moviment d’aquesta natu-
ralesa. 

Tanmateix, segons un estudi en el qual hi ha participat la Universitat de Saragossa, aques-
ta eventualitat sembla força improbable. Segons aquest estudi, basat en una anàlisi de xarxes, 
el moviment no esta dirigit ni instrumentalitzat per instàncies externes. La conclusió final és la 
següent:

[...] es va tractar clarament d’un moviment espontani no manipulat, que va seguir un pro-
cés de difusió i un patró de creixement viral que segueix l’habitual en altres exemples ben 
coneguts en l’àmbit de la criticalitat auto-organitzada. 67 

Podem dir, per tant, que el moviment del 15-M el fan possible activistes veterans i no tan ve-
terans connectats a moviments socials, xarxes ciutadanes i persones que han participat en dife-
rents moviments de protesta en els últims anys, però aquest factor no hagués pogut, per si sol, 
provocar l’èxit de les acampades. Van confluir altres factors ja comentats al llarg de l’informe: 
el cansament de la política tradicional per bona part de la població, la crisi econòmica que dóna 
les bases per a què la indignació es mantingui i augmenti durant uns mesos i la potencialitat que 
exerceixen les xarxes i les tecnologies de la informació i la comunicació tant en les convocatòries 

si mateixa, la democràcia es fa possible». Entenguem-nos: on Marx i Lenin escrivien «proletariat» Negri hi posa «multitud». 
I la democràcia que «es fa possible» és la que voldrien aquells que sostenen que la present democràcia no ho és. Claríssim». 
Francesc Marc Alvaro, «Els fonaments ideològics d›una indignació», La Vanguardia, 22 de juny de 2011. 

 65 És en aquest sentit que es pot establir un cert paral·lelisme amb les mobilitzacions de febrer de 2003 quan milions de ciuta-
dans es van manifestar contra la Guerra d’Iraq. En aquell moment, segons diverses enquestes, més d’un 90% de la població 
es va declarar contraria a la guerra amb la qual cosa es volia desqualificar tàcitament al partit del govern que mantenia la 
majoria absoluta. 

 66 Com a exemple, en els nostres grups de discussió, a banda de ciutadans sense cap implicació amb cap associació o partit 
prèviament al naixement del 15-M, van participar membres de les Plataformes contra els desnonaments, Nova (Alianza), 
Fòrum Social Català, Ecoxarxes, Pirates, Attac o Democracia Real Ya i les professions eren advocats, estudiants, professors, 
enginyers i també aturats, etc.

 67 Aquest «Estudi sobre el 15M en les xarxes socials» ha estat realitzat mitjançant la col·laboració entre l’Instituto Universitario 
de Investigación en Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza i l’empresa Cierzo Develop-
ment. Vegeu: http://15m.bifi.és/ 
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com en les discussions i organitzacions dels grups que comencen a reunir-se. Els joves, evident-
ment, són l’element aglutinador i que fan mantenir les acampades durant tant de temps. En ells 

conflueixen tots els factors esmentats: no creuen o creuen 
en la política tradicional, són els més afectats per la crisi 
davant la manca de futur laboral i les xarxes socials formen 
part de les seves vides. En el següent apartat en parlarem.

El perfil dels indignats

No és fàcil fer un retrat dels indignats atesa la seva plurali-
tat i el caràcter dinàmic i fluctuant del moviment. Tanma-
teix, es constaten algunes coincidències. Sigui quina sigui 
l’edat, la situació laboral o la condició social, els uneix un 
profund malestar per unes «vides precàries» i per «les 
profundes desigualtats existents» (tal com diu la Declara-
ció de principis del moviment a Barcelona).

En realitat és un moviment de caràcter plural, intergeneracional, interclassista i força he-
terogeni. La major part de membres del moviment se senten exclosos del sistema polític actual 
i denuncien «una economia capitalista que els trepitja». També els uneix una voluntat de canvi 
i un fort desig de convertir-se en protagonistes d’aquesta transformació.68 «Apostem per una 
transformació profunda de la societat i sobretot apostem perquè sigui la pròpia societat la pro-
tagonista d’aquest canvi».

En aquest sentit, en els nostres grups de discussió surt també percepcions sobre el perfil 
dels indignats i sobre el predomini de la gent jove: 

Perquè jo no coneixia gairebé ningú, de clàssics no hi havia pràcticament ningú… Eren mol-
ta gent jove però que jo no tenia tampoc identificada… Jo dic la meva percepció… Els que 
organitzen les trobades, que són la gent que prepara les comissions, sí que hi ha gent amb 
experiència perquè tu no t’inventes tot allò del llenguatge dels signes, que venia de movi-
ments assemblearis. Però els primers dies firmen unes 100.000 persones aquells fulletons 
(que, per cert, no sé on són), aquestes sí que formen en bona part aquell conglomerat de pú-
blic molt diferent que està fins els nassos i que troben en aquesta expressió una forma on 
sent que algú els canalitza allò que anàvem dient, des de feia dos anys (...) Aquestes 100.000 
persones són les que van apareixent, amb variacions, el 17 de juny, no? A Aturem el Parla-
ment, hi ha la part més activa de la gent de Plaça Catalunya, però el 17 de juny hi ha moltís-
sima gent… I el 15 d’octubre, el mateix. És a dir, per a les grans trobades, quan s’aconsegueix 
aglutinar sí que apareix el 20% anterior, un 5-10% de gent nova que ha liderat o conduit 
aquesta història i l’ha fet funcionar i després, una altra gent que el que intenta és trobar un 
canal d’expressió… Els sindicats i els partits s’afegeixen (David, GD1)

 68 Manuel Castells, declaració pública a l’acampada de Barcelona. http://www.youtube.com/watch?v=2nWa32CTfxs 
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De fet, es mobilitzen per mostrar un descontentament social (accentuat per la crisi) i al ma-
teix temps, es mostren molt crítics amb una població apàtica davant de les retallades que els 
afecten directament. Com afirma un dels «indignats» participants en un dels grups de discussió: 
«¿com pot ser que no passi res, que no hi hagi resposta social amb la que està caient?».

Els joves com a motor 
Un dels pocs estudis sociològics publicats sobre els indignats, fet a finals de maig de 2011 a la ciu-
tat de Salamanca, ens ofereix una primera radiografia dels indignats en el moment àlgid de les 
acampades.69 Mostra que són «joves, però no adolescents»; 
entre els indignats hi ha una presència important de joves 
d’entre 19 i 30 anys amb formació universitària i un notable 
domini de les TIC.70 

El mateix estudi assenyala que les seves denúncies no 
només són contra el poder polític o financer, sinó també 
contra el mediàtic; i la força que els impulsa no és ruptu-
rista, sinó reformista. 

Així doncs, la major part de membres del moviment 
15M s’autodefineixen com a simpatitzants d’esquerres que 
creuen en les vies reformistes de transformació de la soci-
etat, però que s’han sentit traïts pel paper de la classe política actual i en particular pels partits i 
sindicats tradicionals.71 Com diu la indignada Klaudia Àlvarez: 

Nos llaman «antisistema» con la intención de descalificarnos, y respondemos: «No somos 
antisistema: el sistema es anti-yo». Las etiquetas que nos aplican, nosotros las rellenamos 
con nuevo contenido. Somos antisistema corrupto, antisistema neocapitalista, antisistema 
de castas, antiprivatizaciones, antiguerras absurdas, antideshaucios, antirrecortes.72 

Com ja s’ha dit, no és fàcil dibuixar un perfil dels indignats atesa la seva diversitat i plura-
litat. No obstant això, a risc de simplificar dins dels joves adherits al moviment 15M podem dis-
tingir dues ànimes, ja des dels seus orígens, tal i com assenyala Carlos Taibo: els «indignats» i 
els «alternatius».

Hay un sector ciudadanista de jóvenes indignados, muchos de ellos con buena formación 
universitaria y, sin embargo abocados al desempleo o a un trabajo precario y mal retribuido, 
que piden reformas coyunturales en el sistema: demandan empleo, cambios en la ley electo-

 69 Segons un estudi fet a la ciutat de Salamanca a partir d’entrevistes personals, grups de discussió i 250 qüestionaris admi-
nistrats als que van participar en la protesta de Salamanca entre el 26 i el 30 de maig de 2011. Kerman Calvo; Teresa Gómez-
Pastrana; Luis Mena (2011), Movimiento 15-M: ¿quiénes son y qué reivindican?, Fundación Alternativas. Salamanca. 
(Vegeu:http://quincem.net/2011/07/19/el-primer-estudio-sociologico-de-la-protesta-explica-quienes-son-y-que-reivindican-
los-indignados). 

 70 A més de formats, els indignats es caracteritzen per dominar a la perfecció les noves tecnologies. Són «nadius digitals». De 
fet, un 65,3% d’ells, es va assabentar de la manifestació per Facebook o Tuenti, un 17,8% per alguna web i un 9,9% per Twitter. 
Kerman Calvo; Teresa Gómez-Pastrana; Luis Mena (2011), Movimiento 15-M: ¿quiénes son y qué reivindican?, Fundación 
Alternativas. Salamanca.*

 71 http://www.elpais.com/articulo/espana/15-M/mantiene/apoyo/ciudadano/elpepiesp/20110626elpepinac_9/Tes 
 72 Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara, Oscar Rivas (2011). Nosotros los indignados. Barcelona: Destino, p. 16.
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ral, eficiente funcionamiento de las instituciones y castigo de la corrupción. Hay otro sector 
anticapitalista de jóvenes alternativos que contestan radicalmente el sistema, incorporan 
reivindicaciones pacifistas, feministas y de otro modelo económico, y pretenden crear es-
pacios alternativos, democracia de base y autogestión.73

Dues ànimes que, com afirma el professor de Madrid, coincideixen en reclamar canvis de-
mocràtics i polítiques socials incloents. 

Les dificultats d’inserció laboral dels joves 
Com ja hem assenyalat bona part de joves indignats tenen estudis de postgrau o màsters encara 
que la continuïtat de la seva formació tampoc els garanteix el futur. Tenim, per exemple, el tes-
timoni de Fabio Gándara:

Soy un joven gallego de 26 años, licenciado en derecho y políticas, con su inevitable máster, 
dos años de trabajo a sus espaldas y varios meses desesperanzadores en el paro. Es decir, un 
perfecto representante de la supuesta «generación perdida» española(...) Aquellos con es-
tudios universitarios preferíamos, por ejemplo, seguir creyendo que enlazar un máster tras 
otro, aprender más idiomas y continuar nuestra formación de forma indefinida acabaría 
por garantizarnos un futuro digno. Pero muchos nos fuímos dando cuenta de que nuestro 
futuro, y el del nuestro país, no se solucionaría por sí solo.74 

La formació pot ser important. És la condició necessària, però no suficient, per assolir de-
terminades feines i posicions socials. La formació no garanteix, per ella mateixa, la consecució 

d’un lloc de treball i molt menys l’assoliment d’una ocu-
pació d’acord amb els estudis que s’han cursat. Segons les 
darreres dades de l’oficina estadística de la Unió Europea75, 
el 31% dels treballadors espanyols estan sobrequalificats, 
és a dir, tenen un nivell de formació superior al que exi-
geix el lloc de treball que ocupen. Es tracta de la taxa més 
alta de tota la Unió Europea i supera àmpliament la mitja-
na comunitària, que es situa en el 19%. En el cas dels joves 
espanyols, la sobrequalificació l›any 2008 era del 33%76; el 
mateix estudi indicava que el 70% dels joves sobrequalifi-
cats continuarà en aquesta mateixa situació en l›ocupació 

següent i només un 29% aconseguirà una feina adequada a la seva preparació immediatament 
després. I això fa tres anys, quan la crisi econòmica amb prou feines havia començat.77

 73 Carlos Taibo. Conversaciones en el FORO GOGOA. Entrevista 27 de Noviembre de 2011. 
 74 Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara, Oscar Rivas (2011). Nosotros los indignados, Barcelona: Destino, p. 36-

37.
 75 Malgrat que aquests dades s’han fet públiques el desembre del 2011, són dades referides al 2008, abans de l’eclosió de la crisi 

econòmica. 
 76 Segons un estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques elaborat per García-Montalvo i José María Peiró, cate-

dràtic de la Universitat de València (dades referides al 2008)
 77 «Incorporar-se al mercat durant una crisi pot marcar la trajectòria professional.» La Vanguardia, 15 juny 2011. 

sigui quina sigui l’Edat, 
la situació laboral o la 

condició social, Els unEix 
un profund MalEstar pEr 

unEs “vidEs prEcàriEs” i pEr 
“lEs profundEs dEsigualtats 

ExistEnts”



Dossier IDEES 36 / 2012 57

Així doncs, el notable augment del nombre dels titulats universitaris durant els últims vint 
anys ha canviat la situació de cert privilegi de la qual gaudien amb anterioritat en el mercat labo-
ral i que els permetia una certa mobilitat social ascendent. D’alguna manera, la universitat s’ha 
convertit en «una fàbrica de desanimats».78 Joves que en finalitzar els seus estudis universitaris 
es troben amb un treball temporal i precari que poc té a veure amb el que han après a la univer-
sitat, que requereix una qualificació en molts casos menor 
a la que posseeixen i que els genera un elevat grau de frus-
tració, ja que no s’adequa a les seves expectatives.

Ara bé, molts joves indignats, amb formació mitjana o 
superior, tenen suficients coneixements com per realitzar 
una acurada anàlisi de la realitat que els ha tocat viure. Te-
nen capacitat crítica i són exigents i inconformistes amb la 
situació actual. Segons Carles Feixa, estem davant del nou 
«lumpemproletariat» de l’era postindustrial, format per jo-
ves hiperformats, hiperinformats i no obstant això, precaritzats.79 L’indignat Fabio Gándara ens 
ho explica d’aquesta manera: 

En efecto, pertenezco a esa generación que hace sólo unos años vivía en una burbuja de 
irrealidad, mimada por familias que, motivadas por el rechazo a los dogmas autoritarios 
del franquismo y como reacción frente a la escasez, nos proporcionaron de todo y en abun-
dancia; bienes materiales, apoyo, libertad, educación,...Sumidos en esa burbuja, muchos 
pensábamos que todo nos vendría dado, que la vida sería un complacente discurrir en el 
que alcanzaríamos metas sin problema alguno. Pero poco a poco vino el despertar y el fin 
de ese sueño.80 

Un moviment intergeneracional
El moviment 15M ha aconseguit mobilitzar persones de totes les edats: des de joves gairebé ado-
lescents, sense experiència político-associativa prèvia, fins a persones madures o jubilats. Hi ha 
hagut, doncs, una convivència intergeneracional que cal tenir en compte, malgrat que per mo-
tius obvis els que han dormit a les places i han tingut un paper més actiu han estat fonamental-
ment els joves. 

És evident que alguns dels grups més actius, i sobretot els membres que dormien durant dies 
i setmanes a les places eren joves. Ara bé, ni podem identificar a tots els joves de les acampades 
com «rastaflautes», ni evidentment com només joves. En aquest sentit, tal i com s’ha fet palès en 
alguns mitjans de comunicació, un grup de jubilats ha pres el relleu dels indignats del 15-M per 
muntar accions de protesta originals amb les quals donar resposta a les retallades.81

 78 Expressió que manté certes reminiscències amb el títol poc afortunat del llibre d’Amando de Miguel (1979) en la seva obra La 
universidad, fábrica de parados.

 79 «Són joves amb falta d’expectatives, es tracta d’una generació no ja educada en l’ètica puritana de l’estalvi, sinó en l’ètica 
hedonista del consum i, sobre tot, en l’ètica postmoderna de la xarxa (la nètica)» Carles Feixa, «La generación indignada», El 
País, 20 de setembre de 2011.

 80 Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara, Oscar Rivas (2011). Nosotros los indignados, Barcelona: Destino, p. 37.
 81 El Períodico. Cat. «Indigiaios». http://elperiodico.cat/ca/noticias/societat/grup-jubilats-agafat-relleu-indignats-15-m-1392781 
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La mobilització de persones grans, moltes d’elles jubilades o a punt de jubilar-se, també ha 
estat clau. La identificació del moviment 15M amb reivindicacions pròpies de la transició demo-
cràtica o del maig del 68 ha propiciat que persones madures, amb una sòlida experiència políti-
ca, sindical o associativa, hagin participat i participin activament en el moviment 15. Només cal 
recordar, per exemple, el testimoni de molts intel·lectuals —alguns d’avançada edat— que han 
donat suport al moviment com ara José Luis Sampedro, Eduard Punset, Manuel Castells o el 
propi Stéphane Hessel. Sebastià Bennasar ens apropa a alguna de les possibles raons que han 
mobilitzat a aquest col·lectiu:

Potser és perquè estan comprovant, aterroritzats què està passant amb els homes adults 
absolutament desmobilitzats i despreocupats per allò que els està passant als seus fills I als 
seus pares, o que ja estan tan integrats dins un sistema on els ve just anar fent la viu-viu per 
no ser el proper acomiadat i així poder acabar de pagar la hipoteca.82

Les persones adultes (moltes d’elles, aturades) han donat suport al moviment encara que no 
han mantingut, generalment, una participació gaire activa. Com afirma un indignat de la Puerta 
del Sol en el Facebook: 

(...) Com molaria que els meus pares estiguessin aquí. El dia que traguem els pares del sofà 
haurem fet la revolució.83 

El moviment es nodreix, sobretot, de persones de classe mitjana exposades a un ràpid pro-
cés de desclassament. L’anomenada «classe mitjana», que té una presencia molt important en 
els règims de benestar europeus està desapareixent o, si més no, es troba cada cop més amena-
çada.

El model organitzatiu

Organització i funcionament
El moviment del 15M té una organització interna no jeràrquica, caracteritzada pel seu dinamis-
me i elasticitat. No té líders reconeguts i promou processos deliberatius en els que les deci sions 

es prenen (presencialment o virtualment) per consens. 
Precisament, el propi tipus d’organització del moviment 
15M ha permès una incorporació constant de nous mem-
bres i nous col·lectius. L’estructura operativa ha anat 
canviant, sobretot en les fases inicials, pel creixement ex-
ponencial de participants i per fer de la deliberació un pro-
cés realment efectiu i pràctic. 

D’aquí la creació de desenes de comissions i de grups 
de treball sectorials, assemblees de districte o de barri, permeabilització i col·laboració amb as-
sociacions de veïns i entitats, etc., mantenint una doble presència a les places i els espais públics 

 82 Sebastià Bennasar (2011). La Primavera dels Indign@ts. Barcelona: Meteora, p. 77. 
 83 Citació a Sebastià Bennasar (2011). La Primavera dels Indign@ts. Barcelona: Meteora, p. 75.

la Mobilització dE pErsonEs 
grans, MoltEs d’EllEs 

jubiladEs o a punt dE jubilar-
sE, taMbé ha Estat clau



Dossier IDEES 36 / 2012 59

de les ciutats, d’una banda i a la xarxa, de l’altra. I aquest darrer configura, sens dubte, un dels 
elements clau per entendre la naturalesa d’aquest moviment, que no hauria estat el mateix sen-
se l’existència del conjunt de les xarxes de comunicació que permeten una interconnexió cons-
tant, fluïda i simultània entre individus. És la primera vegada a la història que s’han utilitzat de 
manera sistemàtica les xarxes socials, internet i la telefonia 
mòbil per organitzar manifestacions i activitats de caràcter 
massiu. 

En el moment àlgid del moviment, mentre es mante-
nien les acampades a Sol (Madrid) i Plaça Catalunya (Bar-
celona), el moviment s’organitzava a través d’assemblees 
ciutadanes obertes, celebrades generalment en places i 
parcs: 

Jo crec que el funcionament assembleari estem aprenent tots a fer-lo. Es lent i ferragós mol-
tes vegades, pots passar-te moltes hores i ostres¡, a vegades voldries que sortís algú i digués: 
s’ha de fer això, això i això, no? Però és molt enriquidor i és d’on surten les propostes que 
crec són vàlides. El símbol de Democracia Real Ya és una abella, hi ha la idea d’eixam i de 
posar-lo tot en comú. (Anna, GD2)

Però, a més a més, aquests consensos poden ser referendats o no acceptats per persones que 
no estan presencialment a l’assemblea però sí que hi estan presents a través de les xarxes i, es-
pecialment, a través del Twitter. 

L’assemblearisme és un dels mètodes més participatius de democràcia directa, i el que im-
plica una major llibertat ja que tothom —teòricament— pot dir la seva. A més a més, els indivi-
dus s’hi senten protagonistes, i per tant genera autoestima i esperit crític.

Les assemblees presencials en cadascuna de les acampades són fonamentals. No només per 
qüestions logístiques, sinó perquè en elles, a través de les comissions, es tracen les línies de 
treball quotidianes i a mig termini. Suposen principalment un exercici de democràcia direc-
ta, massiu, transparent. 84

Però comporta també importants objeccions com, per exemple, la qüestió de nombre (una 
assemblea massa nombrosa és ingovernable i perd tota la seva eficàcia) o una possible manipu-
lació. Alguns indignats es mostren autrocrítics amb el sistema assembliari:

El problema del sistema assembleari, no és d’ara sinó de sempre i està més que estudiat, 
és que es pot manipular. Hi ha milers de proves de com es poden manipular, n’hem tingut 
exemples a la Plaça Catalunya. (Diego, GD2)

Santiago López Petit, membre actiu del moviment, es mostra obertament crític amb aquest 
procediment de treball:

 84 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 52. 
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[…] poc a poc la potència que ens oferia una manera de funcionar (comissions, subcomissi-
ons, consens...) s’ha anat convertint en un autèntic fre. Per un costat, una organització tan 
subdividida, si bé pot ser eficaç, introdueix una dispersió creixent, una pèrdua dels contin-
guts essencials, i sobretot, una profunda arbitrarietat que acaba per ser paralitzant. 85

El moviment ha mantingut una doble presència: en les places i espais públics de les ciutats 
i en la xarxa. Apareix i desapareix, fent acte de presència en ocasions en les que és previsible 
una certa repercussió mediàtica, especialment en temps d’eleccions o a propòsit de decisions 
polítiques de certa rellevància, com per exemple la reforma de la Constitució espanyola que es 
va produir en ple mes d’agost de l’any passat. A partir del moment en que va ser expulsat o es 
va retirar dels espais públics, el moviment va seguir mantenint una presència significativa i una 
notable activitat a la xarxa i, d’una manera més discreta, als barris o als districtes de les ciutats. 
Tot i que els seus adversaris han utilitzat la desaparició progressiva del moviment de les porta-
des i dels titulars dels mitjans comunicació com un element que permetia aventurar la seva im-
minent desaparició, el cert és que moviment no només persisteix, sinó que ha potenciat la seva 
força a nivell internacional.

La cerca de la repercussió mediàtica ha estat una de les característiques de tots els mo-
viments socials dels darrers temps. Això ha portat a una creixent especialització d’aquests 
moviments i a un increment del seu know how en la seva relació amb els mitjans de comuni-

cació. Una prova d’això és l’existència, pel que fa al movi-
ment del 15M, de comissions destinades específicament 
a treballar la relació amb la premsa i els mitjans de co-
municació.

En els moments en que s’ha retirat dels espais públics 
(per exemple, quan van decidir abandonar les acampades), 
van seguir mantenint —i mantenen— una presència i una 
notable activitat a la Xarxa. Posteriorment, la mobilització 
massiva d’indignats ha tornat a fer acte de presència en les 
grans ocasions, especialment en temps d’eleccions o a pro-
pòsit de decisions polítiques de certa rellevància com, per 

exemple, la reforma de la Constitució Espanyola que es va produir per sorpresa en plenes va-
cances del mes d’agost de 2011.

Mentrestant, un cop abandonades les places, els indignats més actius que segueixen treba-
llant dins el moviment s’han estructurat en diferents comissions, amb una teòrica i volguda ab-
sència de jerarquies i una certa coordinació descentralitzada. S’ha continuat treballant a partir 
dels diferents grups de treball que ja existien però que es van aglutinar i enfortir arran de les 
protestes del moviment. Uns grups i comissions que funcionen amb plena autonomia, per tal de 
ser més operatius:86

 85 S. López Petit (2011) «Desbordar les places. Una estratègia d’objectius» a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 
96.

 86 Especialment remarcable és el treball que s’està fent des de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH), a nivell local i 
estatal, com a resposta al cada cop més freqüent embargament de vivendes. 
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No es tracta de fer-ho tot en comú perquè sinó és impossible. En un equip de treball, si algú 
té una proposta, «lidera» aquella proposta i la tira endavant. (Anna, GD2)

Un dels molts reptes que té el moviment dels indignats és l’articulació de canals de comuni-
cació inter-comissions, inter-moviments socials i, fins i tot, a nivell internacional. De vegades, 
manca informació entre els propis indignats o moviments afins sobre el què estan fent uns i al-
tres: 

Una altra tasca important que ha de fer el 15M és que ara que ja ha traspassat les fronteres 
de l’Estat, hem de coordinar-nos els moviments que estem en el 15M, i coordinar-nos tam-
bé amb tots els moviments que s’han creat o que ja 
hi eren. Es un gran repte que tenim per endavant. 
(Anna, GD2)

Però, a més a més de la feina que estan portant a terme 
en els grups i comissions de treball, s’han establert dife-
rents formes de col·laboració amb diverses entitats, s’han 
creat vincles de col·laboració i participació amb associaci-
ons de veïns, etc. El moviment manté un caràcter dinàmic i 
fluctuant, la qual cosa comporta un procés de transforma-
ció i canvi permanents. 

L’heterogeneïtat del 15M, que per a molts és la seva fortalesa però també al mateix temps el 
seu principal repte, implica l’acord sobre uns mínims però respectant alhora les possibles dife-
rències ideològiques dels seus components. Com diu un participant en els grups de discussió: 

La gran meravella d’això és que estem compromesos només amb les coincidències. (Diego, 
GD2) 

No obstant això, hi ha qui pensa que la única solució és la unió en un projecte comú que faci 
el moviment més fort. Només així, les seves reivindicacions seran escoltades i, potser, assolides: 

Jo penso que la manipulació va ser justament aquesta: tornar al moviment heterogeni, per-
què per a que el moviment pugui tenir esperances d’èxit, l’heterogeneïtat és nefasta. Si no 
ajuntem totes les forces en un front, ens menjarem el que ens hem menjat fins ara. (Toni, 
GD1)

Els canvis socials demanen temps. Com diu un dels seus lemes: «Anem poc a poc perquè 
anem lluny». Per aquest motiu, molts indignats creuen que cal articular propostes en el llarg 
termini però sense oblidar els objectius a curt termini, de manera que la societat vagi percebent 
resultats, sobre tot si es vol seguir mantenint un ampli suport per part de la població: 

I ara estem en stand-by; la gent diu ara a la primavera ens hi tornarem a posar. És allò de 
que «anem a poc a poc perquè anem lluny». Sí, però això és un canvi cultural com el del 
maig del 68, i són coses que tenen efecte en el llarg termini però jo crec que en moments de 

un dEls Molts rEptEs quE té 
El MoviMEnt dEls indignats 
és l’articulació dE canals 
dE coMunicació intEr-
coMissions, intEr-MoviMEnts 
socials i, fins i tot, a nivEll 
intErnacional



62 Les veus dels indignats a Catalunya - Busquet, Calsina, Medina, Tubert

crisi cal també articular coses en el mig i curt termini. L’heterogeneïtat crec que ho ha im-
pedit. (David, GD1)

Malgrat les possibles diferències que hi ha sobre alguns temes entre els propis indignats, el 
més important del moviment 15M, com assenyala Manuel Castells, és la creació de noves formes 
de democràcia, «el més important no és allò que es fa sinó com es fa». Segons Castells, «la futu-
ra democràcia no sorgirà de manera automàtica a partir d’un manifest o d’un document escrit, 
sinó d’una pràctica col·lectiva que vagi experimentant, de manera lenta, aquesta “nova manera 
de fer democràcia”». 

Sobre el lideratge
Al moviment del 15M no hi ha líders reconeguts i escollits, com s’esperaria en un partit polític o 
d’un moviment social clàssic. El lideratge característic de les estructures piramidals no hi té ca-
buda ja que la seva estructura és horitzontal i inestable: 

¿Qué no tiene cabeza visible de conducción? eso es cierto. Y evidentemente eso está frenan-
do un proceso desde la óptica de los veteranos. Hemos estado acostumbrados siempre a 
movernos de esa manera y eso, es verdad, nos sirvió en algunos momentos para ser eficaces 
pero en temas muy concretos. Pero ahora estamos hablando de una reivindicación global. 
(Hèctor, GD1).

En la xarxa s’evidencia que es tracta d’un moviment sense cap i, per tant, impossible de de-
capitar. Aquesta és una de les claus per entendre aquesta estructura acèfala.

L’estructura del 15M és una estructura de funcionament en forma de «banc de peixos», és 
a dir, ho que busca la policia és «¿quién manda aquí?», «Nadie, usted puede hablar con-

migo pero yo soy una sardina del banco de peces y si el banco 
de peces hace así (girar), yo me quedo flotando en medio del 
agua». Clar, és una estratègia de negociació brutal perquè, pri-
merament, els acords es prenen per consens; la velocitat de 
transmissió d’informació és més ràpida perquè ja hem dit que 
teníem més tecnologia en un cantó que en un altre, amb lo qual 
jo puc sotmetre, en minuts, una proposició i tu, des del teu po-
ble o des d’on sigui, pots opinar, acceptar, no acceptar, modifi-

car i en canvi, a l’altra part, hi ha una estructura jerarquitzada que ha de seguir els patrons. 
(Francesc, GD2) 

Totes les persones que volen participar en el 15M, hi tenen cabuda, des de la mestressa de 
casa al jubilat o el noi de 18 anys, encara que les seves contribucions puguin ser molt diverses: 

Jo sempre dic que com a mi ningú m’ha legitimitat, ningú em pot deslegitimar. A vegades 
 diuen: «és que s’han de dissoldre les comissions», «doncs dissol la teva». Aquí no hi ha 
membrecia, ningú és del 15 M. (Diego, GD2)
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Ara bé, sí que hi ha persones que assumeixen tasques i funcions de dinamitzadors o de «lí-
ders», sigui per característiques personals, major consciència social o una disponibilitat horà-
ria més gran. Són «els que tiren del carro». Cada persona, en funció de les seves competències 
i interessos, s’ocupa d’un tema o d’un altre (si vol) i hi col·labora amb major o menor intensitat: 

El que hi ha és un canvi de formes d’exercir lideratge. Es a dir, no vol dir que no hi hagi li-
deratge sinó que són formes diferents d’exercir-lo. Els mitjans ens diuen si no teniu un cap 
visible, un portaveu, i nosaltres lis diem que no en tenim un, sinó 40. Per un tema és ell, per 
l’altre ella. Són diferents lideratges. (...) No tothom té la capacitat, la voluntat o l’afany de 
canvi social. com molta gent de la estem aquí o d’altres. Hi ha lideratges però són «lideratges 
circulars» que és diferent al lideratge piramidal, que és l’únic que coneixem fins ara (..) Són 
lideratges circulars, lo qual vol dir que alguns poden durar molts anys. (...). Aquest liderat-
ge circular implica també que en el moment en que 
fallen els acords que la comunitat té sobre el perquè 
confiem en tu com a líder, pràcticament es descarta 
com a líder. Són altres mètodes d’exercir lideratge. 
(Arnau, GD1)

En el fons, en el 15 M, els «líders» assumeixen una for-
ma de lideratge propera a la del lideratge de servei (Ser-
vant-Leadership) és a dir, un lideratge basat en el desig de 
servir els altres i un propòsit més enllà de l’interès perso-
nal (Robert K. Greenleaf, 2002). Per aquest autor, el liderat-
ge servidor reexamina els conceptes de poder i d’autoritat 
i posa en joc un nou principi moral: l’única autoritat que mereix el nostre recolzament és la que 
és lliure i conscientment donada al líder pels seguidors, com a resposta i en proporció directa a 
l’evident i clara talla del líder. Aquells que es deixen guiar per aquest principi responen només 
a aquells individus que han estat escollits com a líders per la seva provada qualitat com a servi-
dors87, Aquest tipus de líder és persuasiu, empàtic i crea sentit de comunitat. 

El que lidera un espai no és el que més privilegis té i no li fiquen la catifa vermella. Es el que 
està treballant mentre tu estàs descansant. Estic d’acord en que cal un canvi però el canvi és 
això, no en que no ens calen líders. El líder ara és un servidor, és un intèrpret del col·lectiu 
i en la mesura en que és un bon intèrpret, és un bon líder en aquest tipus de lideratge. (Ar-
nau, GD1)

Malgrat no haver-hi pròpiament caps visibles, és important destacar també el paper de la 
figura dels referents, figures públiques que amb el seu exemple i trajectòria encarnen models de 
compromís, persones que deixen empremta, i que, per altra banda, des d’un punt de vista intel-
lectual, atorguen un substrat teòric, de vegades empíric i sempre raonat a les idees i propostes 
dels indignats: 

 87 Natàlia Cantó, Àngel Castiñeira i Anna Font. Les fonts del lideratge social. Col·lecció Polítiques, núm. 69. Fundació Jaume 
Bofill. Març de 2009. p. 89.
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He vist que hi havia gent influent darrera d’això, jo crec que això va animar la gent. A part 
del propi llibre d’Indigneu-vos (...) Darrera hi havia el Mayor Zaragoza, el Garzón, Sampe-
dro… Hi havia molta gent que deia: «¡ostras! ¡ya no sois esos jóvenes, que sois utópicos…!». 
Hi ha gent que ja havia passat per això, que ja va viure els inicis de la democràcia, que està 
sustentant els mateixos arguments que jo i que no estem sols. I que a més a més tenen mol-
tes connexions, tenen arguments, tenen dades i donen informació als altres. Aquesta xarxa 
de gent que s’ho creu realment, que no vol vendre només llibres (espero), doncs també ha 
anat bastant bé. (Xavier, GD2)

Els participants en els focus groups coincideixen en afirmar que les acampades i el moviment 
del 15M són una escola d’aprenentatge polític, per als que 
acaben d’arribar i per als que portaven temps col·laborant 
en moviments socials. Com es cita al llibre Les veus de les 
places, es tracta d’un aprenentatge «... que és un work in 
progress, un espai en què conflueixen noves i velles formes 
de fer, d’entendre la política i el fer polític».88

En qualsevol cas, els indignats més veterans coincidei-
xen en afirmar que el que s’ha viscut —i s’està vivint— en el 
moviment del 15 M, és una bona escola de lideratge i d’or-
ganització d’un moviment social. Com diu de forma molt 

gràfica un participant en el focus group: «Los perroflautas de hoy son los concejales del maña-
na». (Diego, GD2) 

Jo tinc molt clar i sempre ho he dit: els líders socials d’aquí deu anys estaven tots a la plaça 
(...) Ha sigut un màster de política que val milions reproduir-lo. Construir una ciutat en pe-
titó, crear-la, administrar-la, donar-li serveis i fer que funcionin … hem fet un màster que 
val una milionada. I aquest màster queda. (Francesc, GD2). 

La veu dels indignats 

El perquè de la implicació en el moviment 15M

El moviment dels indignats sorgeix a partir de la confluències de moltes «indignacions» parti-
culars. A títol individual, molts «indignats» expressen la necessitat de fer quelcom davant tota 
una sèrie de notícies i fets que acaben repercutint sempre en els mateixos: la població treballa-
dora i l’anomenada «classe mitjana». Com diu la indignada Klaudia Àlvarez89:

Jo feia massa temps que era una resignada més, amb un pare a l’atur, amigues amb contrac-
tes precaris, una feina temporal des de fa vuit anys i una hipoteca que acabaré de pagar, si 
tot va bé, als 70 anys.

 88 @GALAPITA i @HIBAI_ (2011) «Maig del seixanta-tweet », a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, p. 59. 
 89 Entrevista a Klaudia Álvarez, La Contra a La Vanguardia, 23 de juliol 2011.
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Les circumstàncies econòmiques, la crisi, l’atur, generen un clima de tensió i desesperança 
no només en les persones afectades directament per les conseqüències de la crisi, sinó també en 
la societat en general: 

 
Al 15M no deixem de ser persones i el clima que estem vivint ara és molt depressiu. Es el 
mateix que tothom està sentint al seu lloc de treball, a la seva família, a la seva escola… Es-
tem en tensió, hi ha una tensió que està bullint… jo 
porto un mes a l’atur, és la primera vegada a la meva 
vida que em trobo així i ho estic patint. I així a tot 
arreu. (Berta, GD1).

Se senten «indignats», cansats d’una situació en la que 
hi ha descontentament i falta d’expectatives. Un altre in-
dignat, Pablo Gallego, ens ho explica amb aquestes parau-
les: «Soy un joven hastiado de la situación de España y sé 
que no estoy solo».90

És interessant constatar que moltes de les persones que s’han implicat en el moviment del 
15M, malgrat tenir diferents edats i condicions socials, comparteixen aquestes sensacions i, en 
el fons, pensen que cal actuar davant de l’apatia i la resignació generalitzades. Molts troben en el 
moviment el canal adequat per expressar la seva indignació: 

... la convicción de la necesidad actuar se afirmaba cada vez con más fuerza en mi, pero no 
sabía ni cuándo ni cómo hacerlo. La sensación que percibía en mi entorno era de impoten-
cia, apatía, resignación o miedo ante la imposibilidad de cambiar las cosas.91

El moviment aconsegueix aplegar a persones molt diferents que es sentien resignades i im-
potents, però sobre tot, poc compreses pel seu entorn més immediat: 

[...] tot això ja es cuinava des de molt abans però hi havia alguns que en l’entorn en què ens 
movíem, potser érem una mica «bichos raros», no ens sentíem compresos, i a arrel de que 
la gent va sortir al carrer, vam adonar-nos que havíem perdut la por, que no estàvem sols. 
(Xavier, GD2)

El desig de no sentir-se sol, la voluntat de trencar l’aïllament esdevé un element clau per a 
comprendre el fenomen. En un moment donat la gent ha perdut la por de dir el que pensava. 
La pèrdua de la por, en un moment de crisi i dificultats, és un factor clau que explica el sorgiment 
d’aquesta explosió social.

«Sense por» és precisament un dels eslògans que més s’han sentit aquests dies. La por te-
nalla encara una gran majoria dels treballadors i els sectors populars i aquesta dóna ales 
a la passivitat o les reaccions xenòfobes i insolidàries. Però la mobilització del 15M i les 

 90 Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara, Oscar Rivas (2011). Nosotros los indignado. Barcelona: Destino, p. 23. 
 91 Íbid., p. 40.
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acampades s›expandeixen com una taca d’oli, un poderós antídot per la por que amenaça 
de desmuntar els esquemes a una elit dirigent al capdavant d’un sistema cada vegada més 
deslegitimat.92

A través de la xarxa, persones de diferents llocs, desconegudes entre elles, troben d’altres 
persones amb les mateixes inquietuds i s’uneixen, creant-se un sentiment de reciprocitat i de 

comunitat. En parlar de comunitat aquí estem fent servir la 
noció clàssica de Tönnies que distingeix entre la comunitat 
(Gemeinschaft) i l’associació (Gesellschaft).93 Segons Tönni-
es, les relacions en el si de la comunitat (Gemeinschaft) són 
presidides per vincles i lligams de tipus afectiu, personal 
i familiar. En alguns moments els elements passionals i 
emotius predominen sobre els racionals. Aquestes formes 
de vida comunitària, que s’han articulat en un primer mo-
ment gràcies a les xarxes socials, es reforcen en el moment 
de les acampades (de caire presencial) que comporten una 
coincidència en el temps i l’espai de tots aquells que hi par-
ticipen. 

La xarxa —amb la seva horitzontalitat, dinamisme i manca de lideratges— es converteix en 
un element crucial a l’hora de posar en contacte a persones que es trobaven aïllades, però que 
compartien molt més del que creien. El ciberespai es converteix en un nou escenari de protesta. 
La xarxa també té un paper fonamental en el moment d’unir als individus amb una finalitat co-
muna, aglutinant a molta gent que estava mobilitzada a les xarxes o en grups petits:

Quan vaig veure aquest moviment, vaig pensar: «per fi hi ha un moviment que no són par-
tits polítics i que sembla que es pugui fer alguna cosa». (Diego, GD2)

Aquestes persones que es mobilitzen a títol individual i participen en el moviment 15M  
—amb graus molts dispars de compromís i implicació—, suposen, segons l’apreciació d’alguns 
entrevistats, aproximadament un 80 % dels indignats que hi havia a les grans manifestacions, 
un 80% que gairebé coincideix també amb el percentatge que representa l’ampli suport que va 
obtenir el moviment en la població general durant els mesos de maig i juny de 2011:

Tota aquesta gent estava acatant de mera acrítica el sistema i ara s’han adonat, degut a que 
«han rizado el rizo», que no hi ha límits a la banca, que és un sistema d’esclavatge. Gent que 
tenia una feina, que tenia una pensió, que creia en aquest sistema, que no entrava a qüestio-
nar el sud geopolític, que estaven bé aquí amb una visió colonial del planeta, ara està veient 
això. (Arnau, GD1) 

 92 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada al moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 85.

 93 Segons Tönnies, el tipus de relació que predomina en les societats complexes és, en contraposició, de caire associatiu (Ge-
sellschaft). En la societat es produeix una separació entre raó i sentiment, entre mitjans i fins, i això significa que les relacions 
humanes estan presidides per la racionalitat i el càlcul interessat. 
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Els percentatges esmentats no són fruit d’un estudi sociològic precís, són fruit de la per-
cepció compartida per part dels participants en els grups de discussió. Així es considera que 
d’aquest 80%, un cop passades les acampades, entre un 5 i un 10% segueix treballant en pro del 
15 M, afegint-se al 20% de persones que van implicar-se en el 15M però que ja venien treballant 
des de diferents tipus de moviments socials, molts d’ells amb propostes antisistema i alternati-
ves. És a dir, podríem distingir que existeixen dos tipologies de persones entre els indignats: els 
«indignats» i els «activistes». 

Dins d’aquest concepte d’«indignats», jo separaria clarament dos tipus de gent: l’activista i 
l’indignat. Es a dir, aquella gent que realment està indignada però que és mestressa de casa 
i va a la plaça amb els seus fills— aquest indignat que va anar a la plaça és un professional, 
normalment amb feina, amb un sou no de 500 eu-
ros sinó de 1000 i pico absolutament decebut, con-
vençut de que no es mourà d’aquí, que no canviarà 
res, que seguirà vint anys més amb la mateixa feina, 
amb el mateix sou (....) És molt diferent a l’«indignat 
activista» que segueix anant als desnonaments, que 
segueix ocupant edificis o que seguim en el camp ju-
rídic. (Diego, GD2)

En el moviment del 15M, com en d’altres nous movi-
ments socials, les persones s’han agrupat per defendre uns 
interessos col·lectius de justícia, de superació de les desigualtats i de reivindicació d’una «ve-
ritable» democràcia. Els activistes el que volen, bàsicament, és participar, i s’agrupen per tal 
de compartir un sentiment comú. Les opinions s’expressen lliurement i amb esperit crític, les 
solucions es socialitzen en el grup i aleshores les persones se senten identificades, escoltades i 
realitzades.

La vivència del 15 M 

Una vegada que els indignats es posen en contacte uns amb els altres, fonamentalment a través 
de la xarxa, es produeixen convocatòries cap a la mobilització (com, per exemple, les manifesta-
cions del 15M i del 15O, o les acampades). Cal tenir en compte però que, per tal de que la mobilit-
zació sigui efectiva, és important que hi hagi un marc d’acció col·lectiva, és a dir un conjunt de 
creences i valors que orienten i legitimen l’acció del moviment, com ara les reivindicacions que 
té el moviment del 15M i que són àmpliament compartides par una bona part de la població ja 
que provenen majoritàriament de la indignació moral relacionada amb certs greuges compara-
tius entre individus o grups, amb l’existència d’un tracte desigual o discriminatori que és per-
cebut com a injust. A més a més del component d’injustícia, propi del marc d’acció col·lectiva, 
Gamson (1992) distingeix altres dos elements que són fonamentals per tenir èxit en les mobi-
litzacions: el component d’identitat i el component d’eficàcia. La identitat es refereix al senti-
ment d’identificació mútua que existeix entre els que comparteixen un mateix sentit d’injustícia. 
D’aquesta manera, sorgeix un «nosaltres», una consciència de pertànyer a un mateix grup per 
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part dels que tenen una mateixa creença. Aquest «nosaltres» suposa també la identificació d’un 
«ells» (autoritat, grups de poder, el sistema, els polítics) als que es considera responsables de 
la situació d’indignació i injustícia que es viu. Com manifesta una indignada, som «nosaltres i 

ells». Finalment, hi ha el component d’eficàcia, la creença i 
convicció que aquesta situació pot canviar gràcies a l’acció 
col·lectiva.94

Així doncs, el pas cap a una acció exitosa depèn de que 
hi hagi un sòlid potencial de mobilització (conjunt d’indi-
vidus amb una actitud favorable cap el moviment i que, 
per tant són susceptibles de ser mobilitzats per ell). Les de-
mandes del 15M (genèriques i molt vinculades a la defensa 
de valors ètics universals fàcilment assumibles per la ma-
joria de la societat), possibiliten que el moviment tingui un 
alt potencial de mobilització i que, en determinades ocasi-
ons, es pugui arribar a les importants xifres de participació 

com les que es van viure, per exemple, en les multitudinàries manifestacions del 20J, el 15O o a 
les acampades. 

La trobada física en les mobilitzacions reforça el sentiment de pertinença a una comunitat 
que, fins el moment i per a molts, gairebé només havia estat virtual. Virtualitat i presencialitat 
es reforcen mútuament. 

Porque la gente viene, hoy os conozco y ya está. A partir de hoy puedo llamaros durante cin-
co años. Ya está lo físico bautizando lo digital. Entonces ¿qué pasa? que quedar en la plaza 
ya no tiene sentido. (Teo, GD2)

La presència d’un nombre elevat de persones a les places es transforma en un reclam per a 
altres persones simpatitzants que progressivament s’hi van implicant. La xarxa i la ressonància 
mediàtica (a nivell estatal i internacional) que té el fenomen també hi tenen molt a veure. 

Passo per Plaça Catalunya cada dia per anar a la feina i el dia que vaig passar a les vuit del 
matí i vaig veure tanta gent, vaig dir: «¡buf¡ esto va a cambiar el mundo». (Anna, GD2)

En qualsevol cas, els indignats expressen tot tipus d’emocions positives (il·lusió, esperan-
ça...) al voltant de les seves vivències d’aquells dies de maig, fins el punt de viure una autèntica 
experiència catàrtica i de comunió entre ells: 

Parafrasejant la frase del Raimon, en comptes de per unes quantes hores, per uns quants 
dies ens vam sentir lliures i qui té més llibertat té més forces per viure. Va ser una experièn-
cia esclatant, catàrtica (...) La gent que hem viscut allò ens ha marcat. (David, GD1)

Jo vaig sentir «ya me puedo morir mañana». (Berta, GD2).

 94 . Federico Javaloy et al. «Comportamiento colectivo y movimientos sociales». Prentice Hall, 2001. 
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Una emoció… una cosa… jo sempre he volgut això… com un somni. (Laura, GD2) 

Estic aquí i això ho he de viure perquè això canviarà… Com un moment històric també. 
(Carme, GD2)

Per mi va ser com recuperar la confiança en la humanitat. Allò de pensar: òstia! No ens te-
nen tan atontats com es pensaven. (Anna, GD2)

El propi ambient que es vivia a la plaça inspirava més emocions positives i, sobre tot, la idea 
de que la utopia era possible: 

Des de dins es respira companyonia, respecte, ganes de canviar les coses i el que és millor, 
la sensació que és possible.95 

«Els altres» es tornen febles davant de la força i la unió del moviment dels indignats. Els 
seus components es senten protegits, forts i capaços de canviar les coses. Es tracta de que els 
ciutadans tornin a recuperar la força, l’energia i un paper actiu com agents socials: 

Jo una de les sensacions que més recordo era que des de la plaça, tots els cartells de la Coca 
Cola, a banca i tal, que semblen tan inamovibles i tan consolidats, des de les assemblees els 
primers dies semblava que fossin tigres de paper., com quelcom feble, i que es podia recu-
perar el poder per part de la societat civil. Aquesta és una de les moltes sensacions. (Arnau, 
GD1)

Hem perdut la por, perquè hem vist que som forts, perquè ens hem protegit davant l’adver-
sitat. (Xavier, GD2)

Ens hem adonat de que l’individualisme es pot posar al servei de forma conjunta. Per anar 
cap on? Per millorar en el que ens posem d’acord per millorar. (Diego, GD2)

En el fons, com assenyala Pere Ortega (2004)96 pels nous moviments socials, pel moviment 
del 15 M, les propostes transformadores i, fins i tot, utòpiques, són realitzables en el terreny per-
sonal, les traslladen al grup i intenten socialitzar-les. Es tracta de fer possible la utopia a nivell 
local. Els indignats creen espais (virtuals, físics) on la utopia s’obre pas; per a ells, aconseguir-la 
només depèn de la voluntat de les persones. Així, l’alternativa parteix d’un mateix i només agru-
pant-se amb d’altres persones que pensen igual, es pot canviar l’entorn. Els indignats se senten 
protagonistes i subjectes del canvi social. En aquest sentit, actuen en els límits de tolerància que 
els ofereix el sistema per provocar canvis substancials a la societat. Com assenyala Joan Subi-
rats, en el moviment del 15M es combina la individualització de la societat amb el sentit col·lectiu: 

 95 Citat a Sebastià Bennasar La Primavera dels Indign@ts. Barcelona: Meteora, p. 55. 
 96 Pere Ortega. «Fòrums, moviments socials i participació». Quaderns per la Pau, núm. 18. Centre d’Estudis per la Pau. Gener 

2004.
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Posa en valor la resposta col·lectiva a problemes comuns i planteja, malgrat la seva disse-
minació en ciutats i places allunyades entre si, reivindicacions públiques sobre una esfera 
global. En les marxes contra la guerra a l’Iraq ja es va viure aquesta necessitat d’abordar la 
qüestió pública per damunt de la privada. Però el 15 d’octubre això ha agafat especial trans-
cendència en combinar la individualització de la societat amb la necessitat de tenir sentit 
col·lectiu. Internet també ho demostra quan permet a cadascú sortir de casa seva per tro-
bar-se en una demanda compartida.97

El futur del 15M 

Cap on va el moviment del 15M? Ningú no ho sap. Segons els propis indignats, es segueix tre-
ballant a nivell de comissions en pobles o barris de les grans ciutats i a Internet, encara que els 
mitjans de comunicació no recullen la feina del dia a dia sinó només els grans esdeveniments 
que consideren notícia. Els mitjans mostren una gran opacitat cap el tema dels indignats en l’ac-
tualitat. La plaça, les manifestacions tenen un «efecte crida» per a molts però després només 
segueixen treballant els indignats més activistes: 

Per mi, la frustració era veure, per experiència, que els moviments de carrer tenen una pu-
jada i una baixada; aquest era una pujada i un manteniment molt més llarg del que estem 

acostumats però pensar que això es podria mantenir indefini-
dament, com alguns creien, sense construir una plataforma de 
mínims més sòlida, o articular més coses o un sistema de presa 
de decisions més efectiu, jo creia que a l’estiu ens la fotarem. 
(David, GD1)

Per a molts indignats, el 15M necessita revisar els seus 
objectius, la seva organització i formes de funcionament 
per tal d’assolir el més ràpidament possible la seva madu-
resa com a moviment social. No obstant, això és difícil per-

què no hi ha referents que puguin servir de model i el moviment ha d’anar madurant a mesura 
que es va construint: 

Hi ha tota una sèrie de propostes que s’estan preparant. No tot passa per sindicar-se o mili-
tar en un partit polític. Això també comporta la dificultat de no trobar els canals. Per exem-
ple, una idea és la de fer judicis. O exercir el dret a la desobediència civil. S’han de trobar 
noves formes de treball. Es lent perquè tot és nou i no hi cap marc o model de referència per 
sort o per desgracia. Llavors caldrà un temps per definir aquests noves formes d’acció polí-
tica, per construir-les i per anar-les utilitzant.(Arnau, GD1)

 97 Joan Subirats. Entrevista El Triangle, 22 octubre 2011.
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Un problema, per alguns indignats —com ja s’ha comentat amb anterioritat— són les dife-
rències internes que existeixen, fonamentalment degudes a diferencies ideològiques que dificul-
ten la construcció de propostes o la realització d’accions conjuntes: 

Sense referents, on som? Aquest és el gran desafiament que tenim . Si no posem l’energia 
aquí i continuem només barallant-nos per si anem junts a la mani o no. (David, GD1)

En tot cas, els indignats són conscients de que estan a l’inici d’un moviment que ells concep-
tuen com a revolucionari (revolucionari global) i, per tant, realment transformador. Segueixen i 
seguiran treballant per tal de canviar la societat: 

Nosotros vamos a continuar. Como dice Galeano, «cuando la historia dice adiós, está di-
ciendo hasta pronto». Hay que seguir y en eso es lo que estamos. Creo que se están mani-
festando cosas que hasta ahora no se habían manifestado y que en muchos sitios se han de 
modular y reflexionar. Yo creo que en estos próximos meses va a reflotar porque tiene algo 
por lo que reflotar (...) Y la gente no termina de creerse el mensaje que están dando los polí-
ticos de que lo que están haciendo es lo único posible porque nadie ve que esto sea una so-
lución. Creo que el 15M tiene mucho trabajo por delante. (Hèctor, GD1)

La feina del 15M, davant unes perspectives econòmiques gens encoratjadores, és bàsicament 
la d’anar mobilitzant a la gent: 

Jo crec que el 15M el que ha de fer és anar cap endavant, anar mobilitzant, anar despertant 
a la gent… estem en una fase encara que és inicial i ens ajudarà perquè les condicions glo-
bals empitjoraran. Per tant, suposo que la gent, quan toqui fons, reaccionarà. (Anna, GD2)

El moviment 15M ha actuat, doncs, com a revulsiu social, ha despertant a la població de la 
seva apatia i resignació i ha convertit (està convertint) a la ciutadania en protagonista. El que és 
veritablement important, com diu Manuel Castells, és que 
el 15M ha fet visible la indignació i ha alimentat l’esperan-
ça. Ja no estan sols i han perdut la por: 

El discurso dominante produce una sociedad abur-
rida, nada imaginativa. L’establishment te dice: 
esto es lo que se puede tener y no hay otra cosa, no 
hay alternativa. La frase es «esto se puede cambiar. 
(Hèctor, GD1)

És revolucionari perquè modifica la forma de pen-
sar de la gent. A partir del 15M, de la primavera 
àrab, a partir del 2011, el món pensarà d’una altra forma. (Diego, GD2) 
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Els indignats participants en els grups de discussió coincideixen amb el que diuen nombro-
sos experts: el més important és que «el moviment de les i les indignats marca un «abans i un després», 
un punt d’inflexió».98

Volem cloure aquesta part amb un fragment llarg de Manuel Castells. Per a aquest autor, els 
indignats:99 

Van plantejar, en xarxes socials i acampades, el que molta gent pensa: que la crisi la van cre-
ar bancs i governs i la rep la gent, que els polítics només es representen a si mateixos, que 
els mitjans de comunicació estan condicionats i que no hi ha vies perquè la protesta social es 
tradueixi en canvis de debò, perquè en la política està tot lligat i ben lligat perquè continuïn 
pagant els de sempre i cobrant els de sempre. Per això durant mesos desenes de milers de 
persones van participar en assemblees i manifestacions, i per això la majoria de la ciutada-
nia (fins al 73%, a Espanya) va compartir les seves crítiques. I tot això de manera pacífica, a 
banda de la violència de les càrregues policials excessives, que han portat els responsables 

davant el jutge. El moviment va tenir la maduresa de retirar les 
acampades quan va veure que les ocupacions se segaven l’her-
ba sota els peus i que a les assemblees diàries només hi assisti-
en els activistes.[…] 

Però el moviment no va desaparèixer, sinó que es va difon-
dre pel teixit social, amb assemblees de barri, accions de defen-
sa contra injustícies com ara els desallotjaments de famílies, i 
extensió de pràctiques econòmiques alternatives com coopera-
tives de consum, banca ètica, xarxes d’intercanvi i moltes al-
tres maneres de viure diferent per viure amb sentit. 

Tot i així, la persecució mediàtica, policial i política que ha tingut el moviment, que en 
algun moment va arribar a espantar les elits dirigents per la possibilitat d’encomanar-se, 
ha aconseguit generar la impressió que el moviment ha quedat limitat a uns quants joves 
idealistes o una colla d’exaltats. N’hi ha prou de tancar-se en banda i esperar que es cansin. 
Els partits d’esquerra van pensar a pescar en aigua tèrbola per realimentar unes files molt 
minvades, però ho van deixar estar quan van veure que els nous rebels ja tenen clar que el 
canvi pel qual lluiten no va per aquí. Malgrat l’hostilitat dels poders fàctics, el moviment ha 
continuat, ha mantingut la deliberació en assemblees, comissions i per Internet, i continua 
tenint suport popular quan surten iniciatives concretes on surt a la superfície la feina quo-
tidiana dels que no es resignen a deixar que tot continuï igual.100 

 98 Antentas, J. M.; Vivas, E. (2011). «Indignades, una mirada la moviment», a DD. AA. Les veus de les places. Barcelona: Icària, 
p. 93.

 99 Gairebé un any i mig després, l’esperit del moviment 15M torna a aparèixer en les concentracions davant del Congrés de Di-
putats a Madrid del 25S de l’any 2012. La crisi econòmica s’ha agreujat durant l’any 2012 i la població veu com els polítics no 
actuen per resoldre les seves problemàtiques més properes. 

 100   Castells, M. «On van els indignats?» La Vanguardia, 21 gener 2012.
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Conclusions

El moviment dels Indignats és un moviment social global que en cada país, en cada regió o en 
cada ciutat assoleix unes característiques singulars i específiques. Les causes o les raons de la 
indignació són generals, però en cada indret adquireixen unes característiques molt concretes. 
Això explica que el moviment tingui moltes cares i sigui difícil d’analitzar. L’estructura orga-
nitzativa del moviment 15M mitjançant xarxes socials —el seu caràcter de «moviment enxar-
xat»— afavoreixen segurament una certa dispersió. D’altra banda, el seu caire assembleari fa 
que adopti formes singulars i molt concretes en cada localitat. Això explica que, per exemple, el 
moviment 15M a Barcelona —que és el que ha focalitzat l’atenció del nostre estudi— adopti un 
caràcter més «radical» que el moviment 15M a Madrid. 

El moviment dels indignats a Catalunya i arreu ha estat producte d’unes circumstàncies his-
tòriques molt particulars i de la confluència d’una sèrie de factors que expliquen la seva irrupció 
més o menys sobtada. Podem esmentar, per exemple, el progressiu augment de la «desafecció 
política», el context de crisi econòmica, l’escàndol produït en el món de les finances internaci-
onals, el retrocés en les polítiques de benestar i les famoses retallades, la incapacitat manifesta 
dels líders polítics de trobar una resposta adequada al panorama de crisi, etc. 

El moviment 15M és un moviment singular. Podem afirmar que el moviment dels indignats 
s’ha configurat gairebé com la única expressió ciutadana de malestar col·lectiu des dels inicis de 
la crisi (deixem de banda certes reivindicacions de caire «corporatiu» protagonitzades per col-
lectius socials i laborals específics com poden ser metges, mossos d’esquadra, treballadors de 
TMB, etc.).

Com s’ha dit, el moviment dels indignats no és fàcil de definir, ni de classificar. El moviment 
15M presenta un programa d’acció basat en unes grans línies mestres. Els membres del movi-
ment comparteixen un sentiment bàsic d’inquietud o d’indignació, però alhora mantenen po-
sicions força diferenciades en alguns punts bàsics. D’altra 
banda, no és fàcil fer un retrat o una descripció d’un mo-
viment força heterogeni i que pel seu caràcter i estructura 
organitzativa evoluciona constantment. 

Malgrat la predominança de persones joves, el mo-
viment dels indignats inclou gent de tota mena i de tota 
condició. En algun moment s’ha produït una important 
complicitat intergeneracional entre els membres del mo-
viment i entre alguns sectors de la ciutadania que dona-
ven suport al moviment. Certament destaca la participació 
d’un grup molt actiu de persones joves que participen en el 
moviment a títol individual. També podem esmentar, per exemple, activistes vinculats amb mo-
viments antisistema o també alguns membres d’allò que podríem anomenar la «vella guàrdia» 
dels moviments socials i membres de col·lectius creats en els darrers lustres. 

Voldríem destacar el profund corrent de simpatia que es va suscitar en la població durant 
l’inici de les acampades. Per tant, encara que els activistes han estat i són una minoria, han con-
nectat amb una àmplia majoria de la població. Aquest és un dels principals èxits del moviment: 
ha sintonitzat amb un sentiment que estava a flor de pell en un gran nombre de ciutadans. Segu-
rament el seu caràcter bàsic (estem indignats!) i una certa indefinició programàtica és el que ha 
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suscitat una corrent de simpatia entre amplis sectors de l’opinió pública que s’identifica amb al-
guns aspectes del moviment. Aquesta és la fortalesa i la feblesa del moviment. Fortalesa atès que 
gairebé tothom en un moment o altre pot sentir-s’hi identificat. Feblesa ja que ha estat incapaç 
d’articular i mantenir al llarg del temps un seguit de propostes concretes i coherents. 

Al mateix temps, el moviment 15M integra en el seu si una amalgama de corrents molts di-
verses («pirates», joves aturats, el moviment contra els desnonaments, sectors de l’esquerra ra-
dical, etc). Aquesta amalgama només és pot mantenir cohesionada gràcies a un exercici constant 

de diàleg i de tolerància entre tots els membres de la «co-
munitat». El clima de complicitat va presidir la convivèn-
cia a la plaça en alguns moments àlgids del moviment. Es 
tracta, novament, d’una realitat fràgil atès que en qualsevol 
moment poden integrar-se elements estranys al moviment 
amb la intenció d’aprofitar-se’n o, fins i tot, amb la voluntat 
de sabotejar-lo. 

L’originalitat del moviment 15M és que combina al-
guns trets característics dels moviments socials clàssics 
(acampades a les places, mobilitzacions al carrer, etc.) amb 

d’altres trets característics dels moviments postmoderns (connexió mitjançant les xarxes, es-
tructures horitzontals, absència de lideratges, etc,).

El moviment 15-M constitueix una mena de síntesi entre les característiques dels nous mo-
viments socials i els moviments socials tradicionals. Òbviament el moviment 15M respon en 
algunes qüestions a aquest perfil de moviment social tradicional (problemes, pamflets, cerca 
de la repercussió mediàtica, convocatòria de manifestacions a l’espai públic), però se n’allunya 
en d’altres aspectes: manca d’una estructura organitzativa convencional i fortament instituci-
onalitzada, manca de lideratges clars, ús de les TIC i les xarxes socials). És, doncs, en part 
un moviment social tradicional i en part un moviment social amb un perfil nou.

En aquest estudi s’ha parlat de les dues ànimes presents entre els activistes del moviment: 
els reformistes i els antisistema. Això també es fa pales en les seves propostes que oscil·len entre 
el pragmatisme i el radicalisme. Tampoc queda clar si volen enfortir i potenciar la democràcia 
representativa vigent (que sembla que és el que pretén de forma prioritària la plataforma «De-
mocracia Real Ya») o més aviat propugnar el retorn a «velles» formes de participació directa i 
assembleària. D’altra banda, tot i el caire pacífic (fins i tot pacifista) que acredita el moviment 
15M també es constata la presència de grups antisistema (força minoritaris) però que han prota-
gonitzat alguns conflictes. 

Seguidament i per acabar volem exposar uns punts de reflexió que esperem que serveixin 
per continuar indagant en un dels moviments polítics més importants de les darreres dècades: 

1. Entre els membres del 15M hi ha la percepció d’haver participat activament i d’haver pro-
tagonitzat un moviment que pot haver contribuït a canviar el curs de la història. Potser es tracta 
només d’un miratge. Tanmateix, el moviment del 15M, tot i no posar en perill les actuals estruc-
tures de poder, pot contribuir a canviar el sistema de valors. 

2. Un referent constant és el del Maig del 68. Tanmateix, es constata algunes diferències. El 
moviment del maig del 68 va ser protagonitzat per estudiants universitaris i va tenir un caràcter 
més minoritari. El moviment del 15M és un moviment obert, ampli i de caire intergeneracional.
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3. En certa manera el moviment 15M ha estat un revulsiu social. Gràcies al moviment dels 
indignats, el sentiment d’apatia i de resignació que envaïa amplies capes de la societat ha donat 
pas al (re)sorgiment de la ciutadania com agent de canvi social. 

4. Els membres del moviment valoren el fet de conformar un grup que manté forts vincles 
de solidaritat. Es constata un cert cansament de l’individualisme i un retorn a noves formes de 
comunitarisme. El fet de prendre part en el moviment 15M els ha permès trencar la sensació 
d’aïllament i de por que els envaïa en ple moment de crisi. Tenen la sensació de participar en 
una comunitat (Gemeinschaft) i això els fa sentir més forts 
davant de qualsevol adversitat. 

5. Les xarxes socials han contribuït a posar en comu-
nicació persones amb inquietuds semblants i a mobilit-
zar-les. 

6. En els darrers mesos s’observa que el moviment 15M 
—que en el moment més intens va acaparar l’atenció me-
diàtica— ha desaparegut gairebé de l’escena pública. Els 
mitjans de comunicació gairebé han deixat de parlar-ne, 
però això no significa que el moviment estigui mort. Les 
raons o les causes que expliquen el seu naixement no han 
desaparegut. El moviment dels indignats pot reaparèixer 
en qualsevol moment. Ara bé és possible que evolucioni i 
es transformi en una altra cosa. Aquest caràcter «transformista» és propi del nous moviments 
socials que mantenen estructures organitzatives horitzontals, etc. Més endavant, per exemple, 
ha donat peu al moviment 25S del 2012 que a la ciutat de Madrid ha adquirit un notable prota-
gonisme. 

7. Per acabar, els membres de l’equip de recerca volem compartir una certa inquietud respec-
te el futur més o menys immediat d’aquestes mobilitzacions. Aquest moviment pot ser un revul-
siu que serveixi per a revitalitzar la democràcia o, per contra, pot contribuir a crear un caldo de 
cultiu que sigui propici al naixement de noves formes de populisme o d’autoritarisme antidemo-
cràtic. Ens agradaria equivocar-nos i confiar en la seva vitalitat i la puresa dels seus propòsits.
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Annex 1. Manifest dels indignats i indignades

1. No més privilegis per a polítics, començant per Barcelona:
–  Retall dràstic del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitjana de la població.
–  Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions 

(només a Barcelona, l’estalvi seria de mig milió d’euros al mes com a mínim).
–  Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans 

i ciutadanes.
–  Supressió de la seva immunitat jurídica i de prescripció per als casos de corrupció. Ces-

sament dels polítics corruptes.

2. No més privilegis per a banquers:
–  Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries i caixes: 

les entitats en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per a constituir una 
banca pública sota control social.

–  Devolució transparent i immediata a les arques públiques per part dels bancs de tot ca-
pital públic aportat.

–  Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària. Prohibició 
d’inversió en paradisos fiscals.

–  Totes les vivendes adquirides per execucions hipotecàries allotjaran, en règim de llo-
guer social, a les famílies desnonades.

3. No més privilegis per a les grans fortunes:
N’hi hauria prou en aplicar el 5% de la retallades que es va aplicar als funcionaris a les 50 
fortunes més grans per solucionar el problema de dèficit de l’Estat Espanyol]
–  Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries, eliminació de les 

SICAV.
–  No a l’eliminació de l’impost de successions. Recuperació de l’impost de patrimoni. 
–  Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.
–  Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions financeres 

(taxa Tobin).

Amb l’aplicació d’aquests 3 punts s’obté el pressupost per solucionar els següents quatre. 
Perquè no falten diners, és evident que existeix la disponibilitat econòmica.

4. Sous dignes i qualitat de vida per a tothom:
–  L’economia al servei de les persones i no a l’inrevés
–  Establiment d’un màxim salarial, així com d’un mínim.
–  Reducció de la jornada de manera que tothom pugui gaudir, pensar y conciliar la seva 

vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou. Aquesta reducció de personal 
permetrà un repartiment de tasques que acabarà amb l’atur estructural.

–  Retirada de la reforma de les pensions.
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–  Seguretat en el treball: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objecti-
ves a les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per 
assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser 
fixes.

–  Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

5. Dret a l’habitatge:
–  Expropiació de les vivendes en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic 

de vivenda en règim de lloguer social.
–  Declaració de les ciutats com a lliures de desnonaments i desallotjaments. 
–  Penalització de les pràctiques de mobbing.
–  Donació en pagament de les vivendes per cancel·lar les hipoteques, de forma retroactiva 

des de l’inici de la crisi.
–  Prohibició de l’especulació immobiliària.

6. Serveis públics de qualitat:
–  Retirada de les retallades plantejades pel govern de la Generalitat.
–  Restabliment dels serveis que ja han estat retallats en sanitat i educació.
–  Contractació de personal sanitari fins que s’acabin les llistes d’espera.
–  Contractació de professorat per a garantir la ratio d’alumnes per aula, els grups de des-

doblament i els grups de suport.
 –  Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accés a tots els nivells l’educació, in-

dependentment de la procedència socioeconòmica. Escola laica.
–  Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència. 
–  Transport públic de qualitat i ecològicament sostenible.
–  Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especi-

als de cura.
–  Prohibició de privatització dels serveis públics.

7. Llibertats i democràcia participativa:
–  No al control d’internet. Abolició de la Llei Sinde. No a ACTA.
–  Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva inde-

pendència. Eliminació de les traves legals que impedeixen exercir el dret d’emissió dels 
mitjans comunitaris lliures i sense ànim de lucre. Eliminació dels monopolis de facto 
dels espais radioelèctrics.

–  Ús de software lliure en les institucions públiques per adequar-les a l’era digital amb 
costos sostenibles.

–  Retirada de l’ordenança del civisme: retirada de tota ordenança que limiti les llibertats 
de moviment i expressió.

–  Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran envergadura (incloses 
les directives europees) .
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–  Eliminació de les batudes a migrants no regulars i retirada de la Llei d’Estrangeria actu-
al i tancament dels CIEs. Dret de vot per a migrants.

–  Modificació de la Llei Electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i 
proporcional que no discrimini a cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc 
i el vot nul també tinguin la seva representació en el legislatiu i l’abstenció activa pugui 
tenir el seu espai d’autoorganització als barris.

–  Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits 
polítics: llistes obertes, elecció directa dels regidors, transparència en la publicitat i fi-
nançament dels partits.

–  Pressupost participatiu.
–  Respecte pel planeta i per tots els éssers que l’habiten. Consum responsable.
–  Defensa del dret dels pobles a decidir l’ús dels recursos naturals per plantar, cultivar, 

comercialitzar i consumir d’acord amb les seves necessitats, costums i capacitats.
–  La monarquia és un anacronisme que no ens representa i que, a més a més, no paga im-

postos.

8. Reducció de la despesa militar.

Annex 2. Primeres mesures per a una vida digna

20/06/2011

Hem sortit al carrer deixant a un costat l’aïllament de les nostres lluites parcials i indivi-
duals i hem passat a afrontar-les conjuntament, amb entusiasme col·lectiu. Amb això ha 
irromput la idea que és possible un canvi real de la nostra existència en comú, que avui sen-
tim amenaçada.

Ens hem apropat a la plaça per escoltar-nos, construir propostes i buscar solucions, 
sense intermediaris que parlin per nosaltres: prenent la paraula i mitjançant l’autoorganit-
zació. 

Un crit de ràbia i indignació ens uneix davant la precarització i la deterioració de les con-
dicions de vida en tots els àmbits, causades pel capitalisme, que és incapaç ja de resoldre les 
seves contradiccions internes i incrementa a més el seu potencial de destrucció. 

La nostra indignació sorgeix no només davant la no-voluntat de la classe política d’exer-
cir la seva funció de servei públic per al poble, sinó davant la seva creixent submissió al po-
der de la banca i al capital especulatiu, afavorint als monopolis i promovent privatitzacions 
de serveis públics.

La situació de crisi econòmica accentua els nivells d’exclusió i atur per la reforma labo-
ral, les retallades i l’empitjorament de les pensions. 

L’escàndol davant tal situació, que de no canviar condueix irremeiablement a la barbà-
rie, ens empeny a unir-nos a les altres forces i a fer nostres les reivindicacions de les seves 
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lluites (lluites obreres, estudiantils, de gènere, d’origen, col·lectius altermundistes, d’auto-
determinació dels pobles...).

Aquesta situació límit que impedeix la nostra subsistència, ens obliga a exigir i conquis-
tar les següents mesures: 

1.  Laboral
2.  Habitatge
3.  Sistema bancari i financer
4.  Fiscalitat
5.  Serveis públics
6.  Medi ambient
7.  Participació comunitària en el funcionament de les institucions públiques
8.  Eliminació dels privilegis als polítics, sindicalistes i representants religiosos

1. Laboral

•		Retirada del paquet de retallades en pensions, subsidis, ajudes socials i sous dels funcio-
naris. A Catalunya la llei Òmnibus.

•		Subsidi per desocupació suficient per cobrir les necessitats dels aturats.
•		Ni un acomiadament col·lectiu més (contra els expedients de regulació d’ocupació).
•		Convertir els treballs temporals en fixos o fixos discontinus. Proposem un únic contracte 

indefinit, amb un salari no inferior a 1.200-1.300 euros.101 
•		En cas d’acomiadament improcedent, el treballador serà qui decideixi sobre la seva read-

missió, tal com constava a l’estatut dels treballadors abans de la reforma laboral de l’any 
94.

•		Increment de les indemnitzacions per acomiadament a 45 dies per any treballat.
•		Reconeixement del treball domèstic, de cura i atenció. Igualació de retribució laboral sense 

discriminació de gènere, origen o diversitat funcional.
•		Derogació de la reforma de pensions i la reforma laboral.
•		Derogació de la llei d’estrangeria i tancament dels centres d’internament.
•		Tancament de les empreses de treball temporal.
•		Reducció de la jornada laboral a 30 hores sense reducció salarial.102 
•		Avançament de l’edat de jubilació als 60.
•	 Preservació i augment de la renda bàsica mínima que asseguri una subsistència digna.
•		Revisió amb perspectiva de gènere dels conceptes de riquesa i de treball, que són andro-

cèntrics i exclouen tasques i feines feminitzades com ara les domèstiques, reproductives i 
de cura i atenció. 103

 101   Tal com diu la Carta social europea, el salari ha de correspondre’s amb el 60% de la renda Espanyola.
 102   Aquesta mesura fomenta que hi pugui haver un quart torn, afavoreix la contractació, abaixant el número d’aturats i 

aturades i afavoreix també la conciliació de la vida laboral i la vida personal. 
 103   Això s’ha de reflectir en una reformulació de la distribució i repartició dels temps de treball i de cura, la introducció 

d’aquestes feines al règim general de la seguretat social, en el dret a la negociació col·lectiva, en una revisió amb pers-



82 Les veus dels indignats a Catalunya - Busquet, Calsina, Medina, Tubert

2. Habitatge

•		Ni un desnonament ni desallotjament més. Derogació immediata de la llei de desnonament 
exprés.

•		Regular i implementar la dació en pagament així com la transformació de les hipoteques: 
anul·lació dels desnonaments i conversió en lloguer en el cas de no poder afrontar el paga-
ment per situació de desocupació. 

•		Reducció del deute hipotecari en proporció a la taxació objectiva de l’habitatge, per deva-
luació del mercat.

•		Un màxim del 10% dels ingressos de la unitat familiar destinats al pagament de lloguer/
habitatge.104 

•		Augment dels impostos de propietat sobre les 2es, 3es, 4es residències.
•		Prevenir i sancionar els usos anti-socials de la propietat urbana.105 

Política d’habitatge social
•		Que la qualificació d’HPO sigui indefinida. 
•		Que totes les promocions noves i les ja existents d’HPO no puguin ser mai de compra. 
•		Que els habitatges socials no puguin estar sense ocupar més de dos mesos, adjudicant-se 

immediatament si es completa aquest termini.
•		Desenvolupar una política que prioritzi la mobilització dels habitatges buits i la rehabilita-

ció per sobre de la construcció i que sigui compatible, en tot cas, amb el respecte als drets 
mediambientals. 

•		Destinar els recursos públics a formes de tinença de l’habitatge que garanteixin seguretat i 
despeses suportables, com el lloguer social, la cessió d’ús, la masoveria o l’usdefruit.

•		Garantir el degut procés i la prioritat dels col·lectius més vulnerables en l’adjudicació d’ha-
bitatge protegit, així com l’establiment dels mecanismes necessaris per a evitar tota forma 
de discriminació.

Urbanisme i territori
•		Que la participació ciutadana sigui vinculant i es garanteixin i prioritzin els processos 

d’auto-organització comunitària.
•		Moratòria en l’execució de plans urbanístics mentre aquests no siguin guiats per l’interès 

general, concretat aquest en una efectiva participació de la ciutadania.
•		No construir habitatges en espais destinats a equipaments, ja que agreugen els dèficits 

d’equipaments.

pectiva de gènere del sistema de pensions així com de les polítiques migratòries actuals (basades en concepcions del 
treball androcèntriques).

 104   Reforma de la LAU (llei d’arrendament urbà) que reguli el cost màxim del lloguer.
 105   Com l’incompliment injustificat dels deures de rehabilitació o l’abandó d’immobles amb finalitats especulatives.
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3.  Sistema bancari i financer

•		Derogació del procés de conversió de les caixes en bancs.
•		Creació d’una banca pública amb control comunitari efectiu,106 a partir de la Nacionalitza-

ció de les Institucions financeres que han demanat ajudes públiques, i que dirigeixi el crè-
dit amb criteris socials. 

•		Devolució dels rescats aportats per l’Estat a les entitats financeres no nacionalitzades.
•		Fer una auditoria per esbrinar els diferents nivells de legitimitat del Deute Públic i Privat 

de l’Estat espanyol. Aquella que sigui il·legítima serà impagada.
•		Identificació de les corporacions que hi ha darrere dels lobbies que pressionen per obtenir 

lleis favorables.

4.  Fiscalitat

•		Posar en pràctica una Reforma Fiscal Progressiva, reestructurant la Imposició Directa i 
Indirecta, gravar els béns de luxe i reduir els impostos als Béns Bàsics, recuperar l’Impost 
de Successions i el de Patrimoni, augmentar l’IRPF a les rendes altes, establir un Impost 
de Societats Progressiu i reestructurar els Impostos i Preus Públics (IPC) amb criteris so-
cials.

•		Augment radical dels impostos sobre les grans fortunes i els beneficis bancaris.
•		Control comunitari sobre el frau fiscal.
•		Establiment d’una taxa sobre transaccions financeres no productives (taxa Tobin) i homo-

geneïtzació del marc legal que incideixi efectivament en el control sobre el desviament de 
fons a paradisos fiscals.

5.  Serveis públics

Sanitat
•		Augment de contractació del personal sanitari i desprivatització del sistema per garantir 

una atenció sanitària de qualitat.
•		Eliminació de les retallades previstes.
•		Aplicació i aprofundiment de la Llei de dependència, amb una clara orientació cap a la pro-

moció de l’autonomia personal. 
•		Fomentar i aplicar el Disseny per a Tothom o Disseny Universal, com a única forma de ga-

rantir l’accessibilitat física i de comunicació a totes les persones, incloses les persones amb 
diversitat funcional.107 

•		Nacionalització de la indústria farmacèutica.

 106   Al mateix temps, establir un nivell mínim de reserves obligatori, considerablement més elevat.
 107   Desenvolupar i acomplir els requeriments i articles que estableix la Convenció dels Drets Humans de l’ONU de 2006, 

(Ratificada per Espanya el 3/5/08, que al seu Art. 1 parla de «Promoure, protegir i assegurar el gaudiment ple i en condi-
cions d’igualtat de tots els Drets Humans i Llibertats Fonamentals per a totes les persones amb discapacitat i promoure 
el respecte de la seva dignitat inherent).
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•		Concepció de la salut com un estat de benestar i d’autonomia, que reconegui el dret que 
tenim sobre el propi cos.

Educació
•		Retirada de les retallades.
•		Assegurar la plena participació dels agents educatius.
•		Redistribució i augment dels recursos econòmics i humans, amb destinació íntegra de 

tots els recursos a l’educació pública i abolint progressivament els concerts educatius per 
garantir un ensenyament de qualitat i laic. Concertada és igual a finançament públic més 
privada —parant les retallades i assegurant la plena participació dels agents educatius en 
aquest procés.

•		Matrícula universitària gratuïta per a les rendes inferiors a 1000 euros per unitat personal.
•		Que tot el procés educatiu no depengui de criteris partidistes i econòmics, sinó de professi-

onals de l’educació i de tota la comunitat educativa.108 Centrar tots els processos en les per-
sones i les seves necessitats i no solament en el currículum i en els seus resultats. 

•		Formar permanentment els agents educatius per garantir una educació de qualitat i adap-
tada a les necessitats de les persones.

•		Que l’educació pública no reprodueixi diferències socials que segreguin a les persones en 
funció de la seva procedència sociocultural i persones amb diversitat funcional, afavorint 
així una educació inclusiva que permeti educar des de la diversitat i en la diversitat.

•		En contra de la iniciativa Estratègia Universitària 2015 (EU2015), de les noves mesures de 
reforma del sistema universitari de l’estat espanyol i del model de governament i privatit-
zació que promouen.

•		Modificació de criteris en la composició dels Consells Socials de les universitats, per garan-
tir el control comunitari i la funció pública.

•		Assignació de beques que permetin la dedicació exclusiva a l’estudi (que cobreixin el con-
junt de despeses d’habitatge i alimentació).

•		Eliminació del procés de professionalització dels òrgans directius de l’Ensenyament Pri-
mari i Secundària.

•		En contra de l’aplicació de controls de qualitat ISO109 en l’organització dels centres educa-
tius i establiment de processos de millora pedagògica per part de la Comunitat Educativa.

•		Reconeixement del paper de les dones, lesbianes, gais, trans i intersex en la història, la pro-
ducció de coneixement i en la creació artística.

Cultura
•		Revisió radical del concepte d’indústria i empresa cultural. Per a una cultura d’accés lliure, 

plural i no vinculada a l’estricte benefici.

 108   Comunitat educativa, inclusiva i transversal, entesa com l’àmbit que interrelaciona la família, els centres educatius, el 
barri i els agents educatius en el procés d’aprenentatge al llarg de la vida.

 109   Basats en la direcció per objectius amb criteris empresarials.
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•		Derogació de la llei municipal de civisme i reescriptura d’usos culturals de l’espai públic, 
ampliada a tot tipus de locals.110

•		Proposar un model cultural, alternatiu a l’actual, que no es basi en la immaduresa, el con-
sum, la violència i la utilització comercial de la imatge del sexe. 

•		Intensificar l’educació a les escoles sobre la base del desenvolupament de la imaginació, 
enfront del model actual, basat en el consum, la «disneyficació» i la representació de la vi-
olència i el sexe publicitari.

•		Els treballadors de la Cultura són els qui han de gestionar els recursos públics.
•		Prioritzar les pràctiques culturals minoritàries enfront de les polítiques d’espectacle per a 

les masses.

Ciència, Investigació i Tecnologia
•		Control comunitari i modificació de criteris per a l’aprovació dels pressupostos destinats a 

I + D, augmentant les partides per a institucions públiques.
•		Eliminació de la partida destinada a investigació militar i augment de la investigació civil.
•		Exigència del compliment de l’Estatut del Personal Investigador en Formació.

Formació
•		És necessari fomentar una formació integral, transversal i multidisciplinària de les 

persones, que els permeti prendre consciència de la seva situació personal respecte a la 
resta de la societat, el sistema i les situacions d’injustícia social crònica i estructural.

•		Ateneus enciclopèdics populars a cada barri, oberts a la societat.
•		Biblioteques al barri autogestionades pels veïns.
•		Abolició de les lleis que regulen la propietat privada intel·lectual.

Mitjans de comunicació i Telecomunicacions
•		Control comunitari i potenciació dels Mitjans de comunicació Públics, fent efectius els me-

canismes d’accés públic i generalització dels Consells d’Informatius i Programes.
•		Control comunitari de les infraestructures de comunicació de la informació i de les dades 

personals.
•		Transparència i lliure accés a la informació pública.
•		Prohibició efectiva de la comercialització i la cessió de dades personals.
•		Eliminació de sistemes de videovigilància, geolocalització, escàners corporals i DNI digi-

tal.
•		En contra de la llei Sinde.

Justícia
•		Dignificació de les condicions de vida dels centres penitenciaris.111

 110   Música en directe (música en viu).
 111   Eliminació de la pena de presó per a les penes multes i del règim de fitxers d’Interns d’Especial Seguiment (FIES) i dels 

mòduls de respecte.
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•		Eliminació de l’amuntegament i reducció important de les places a les presons. 

•		Establiment de mecanismes vinculants de prevenció de la tortura, visibilització, reconei-
xement i defensa de les víctimes.112

•		Dissolució de l’Audiència Nacional (antic «Tribunal de Órden Público») i independència 
efectiva del Poder Judicial.

•		Reformulació de la Llei de Memòria Històrica.
•		Regularització de totes les persones estrangeres.
•		Renovació dels permisos de treball i obtenció de la residència sense necessitat de contracte. 

Interior i Defensa
•		Retorn immediat de les tropes de l’exèrcit espanyol destinades en territori estranger, inde-

pendentment de la naturalesa de la seva missió, així com el cessament de tota cooperació 
bèl·lica amb l’OTAN.

•		Disminució radical de la despesa militar, policial i burocràtica.
•		Desmantellament de la indústria armamentística.
•		Eliminació de l’arsenal atòmic i cessament d’extracció i processament de material radioac-

tiu per a producció d’armament atòmic.
•		Desmilitarització de la Guàrdia Civil i eliminació de cossos repressius, antidisturbis i cos-

sos de xoc militars.

Transport
•		Reducció dràstica en el preu del Transport Públic.
•		Millorar i potenciar el transport públic i alliberar, progressivament, els carrers de cotxes 

privats.

Empreses públiques
•		Recuperació i augment dels serveis públics i dels seus pressupostos.
•		Recuperació de les empreses públiques que han estat privatitzades.

Polítiques econòmiques
•		Crear i facilitar la creació de cooperatives al servei de l’economia local. 

Polítiques de gènere
•		Que la perspectiva de gènere travessi totes les normes, actuacions i polítiques que generi 

la societat. 
•		Compromís de tots i totes en l’eradicació de tot tipus d’expressió de la violència sexista: es-

tructural, econòmica, estètica, laboral, física, psicològica, sexual, institucional, religiosa, 
racista, en forma de tracta amb finalitats d’explotació laboral i sexual, etc.

•		Proposem una societat on tinguin cabuda tot tipus de famílies i formes de convivència i 
rebutgem l’heteronormatividad. 

 112   Càstig als culpables de tortures. Eliminació dels indults per als sentenciats per tortures.
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6.  Medi ambient

•		Gestió pública de l’aigua, sense ànim de lucre i amb participació social, i que els beneficis es 
reinverteixin en la qualitat del servei. Per tant, exigim que l’actual gestió privada d’Aigües 
de Barcelona (Grup Agbar) retorni a mans públiques municipals.

•		Demanem la Sobirania Alimentària, el foment de l’Agroecologia, la prohibició dels Orga-
nismes Modificats Genèticament (Transgènics), la prohibició de les patents sobre les lla-
vors i una Reforma Agrària que elimini els latifundis i el seu reemplaçament per Bancs de 
Terres sota gestió comunitària.

•		Pla de xoc per reduir la dependència dels combustibles fòssils, que faci front a el «pic del 
petroli» i el Canvi Climàtic. El tancament immediat de les centrals nuclears, la implemen-
tació urgent d’energies ecològiques sota gestió comunitària i la promoció i conscienciació 
sobre l’estalvi energètic.

•		Moratòria sobre la construcció d’incineradores, grans urbanitzacions, grans centres co-
mercials, centrals tèrmiques i nuclears i grans infraestructures com el quart cinturó, la 
línia de molt alta tensió i l’AVE per permetre un debat real sobre el model energètic, de 
mobilitat i de residus. 

•		Compromís real, efectiu i comprovable de reducció de les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle, més enllà del Protocol de Kyoto i el veto al mercat d’emissions.

•		Aplicació —i creació, en cas necessari— de lleis a nivell europeu i estatal que assegurin 
la conservació del Medi Marí, tals com la Directiva Marc de l’Aigua, una correcta Política 
Pesquera Comuna i la llei de Costes.

•		Planificació del Territori que minimitzi el transport privat i de mercaderies, que asseguri 
la biodiversitat i la funcionalitat dels ecosistemes.

•		Establiment d’una gestió efectiva i sostenible dels residus i els agents contaminants i exi-
gim un informe de viabilitat ecològica de qualsevol activitat econòmica, que consideri les 
emis sions directes i indirectes. Volem també l’enduriment de les sancions econòmiques i 
penals de les activitats més contaminants fins a fer-les inviables i la restauració, a càrrec de 
l’infractor, dels danys ocasionats.

•		Obligació d’un etiquetatge de tot producte de consum que incorpori la seva «petjada ecolò-
gica»: el consum energètic, les emissions de CO2 i altres contaminants, els criteris de sos-
tenibilitat i de proximitat seguits en la seva producció i distribució.

7.  Participació comunitària en el funcionament de les institucions públiques

•		No al sistema electoral actual, volem igualtat en els requisits per presentar-se i en els mit-
jans utilitzats en les campanyes. Distribució equitativa dels temps d’exposició de propos-
tes polítiques en els mitjans de comunicació, sense tenir en compte resultats anteriors o si 
és la primera vegada que es presenten (incloent la promoció de vot en blanc o abstenció). 

•		Referèndums obligatoris i vinculants.
•		Reconeixement del dret d’autodeterminació de tots els pobles del món, tal com recull la 

carta de les Nacions Unides, i per tant el del poble català.
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•		Referèndum sobre forma d’estat (monarquia-república).

8.   Eliminació de privilegis de polítics, sindicalistes i representants religiosos.

•		Retallada dràstica del sou dels polítics, equiparant-ho al sou de la mitjana de la població, o 
mantenint-los el seu sou professional anterior a l’ocupació del càrrec públic. Transparèn-
cia patrimonial. Obligatorietat de declaració pública del patrimoni abans i després de cada 
legislatura.

•		Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions, 
així com de la superior pensió màxima, eliminant la immunitat associada al càrrec. Im-
prescriptibilitat dels delictes de corrupció, cessament immediat dels càrrecs corruptes i 
reducció als mínims imprescindibles dels càrrecs de lliure designació. 

•		Derogació del Concordat amb l’Església catòlica.

Epíleg

El control comunitari, a imatge de la manera auto-organitzativa en el qual s’emmarca el mo-
viment dels indignats i l’acampadabcn, ha de convertir-se en l’eina per transformar el sis-
tema econòmic, polític i social ja que és l’única forma fiable de controlar la debilitat dels 
representants municipals i parlamentaris davant el desvergonyiment de les elits en el poder.

A més, aquest control comunitari s’ha de desenvolupar per garantir el desplegament de 
processos d’acte-organització en assemblees i comissions, pobles i barris, així com en cen-
tres de treball i d’estudi com a base i plataforma de la societat futura.

Finalment, remarcar que aquestes mesures urgents per a l’acció són abans de res con-
dicions imprescindibles per fer front a l’actual dinàmica desbocada del capitalisme, i impul-
sar un radical canvi del món que ens precedeix i defensar-nos davant l’aprofundiment de la 
misèria i l’esclavitud que patim.
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