
INTRODUCCIÓ

En el pas de la societat industrial a la societat 
xarxa, els moviments socials han après a prescin-
dir dels lideratges forts i messiànics, dels deliris de 

l’avantguarda redemptora. Davant les dificultats 
per a identificar l’adversari social, emergeixen mo-
dels relacionals nous basats en l’horitzontalitat, en 
la importància de la decisió individual que contri-



bueix a la mobilització col·lectiva, en el treball en 
xarxa. És el que en podríem dir un individualisme 
solidari. Del carrer a la xarxa i de la xarxa nova-
ment al carrer. Ara s’hi tracta, doncs, de crear les 
condicions de la pròpia existència –Seattle, Porto 
Alegre, els Salvem, L’Avanç, Indymedia, Ja en tenim 
prou, els Viu, Compromís pel Territori, 13-M, 15-M, 
Ocuppy Wall Street, etcètera. Les experiències són 
locals i globals alhora. Qualsevol pràctica d’arreu 
del món s’adapta a les condicions de mobilització 
local, la xarxa ha esdevingut un instrument i un 
mitjà; un instrument d’aprenentatge, adaptació i 
apropiació de les experiències d’altres espais terri-
torials i socials, i un mitjà de comunicació obert al 
món per tal de difondre la pròpia realitat i intercan-
viar informació amb activistes d’arreu.

En aquest article ens proposem recollir, organit-
zar i analitzar una part del material empíric que 
els diferents autors i autores venen produint en les 
seues recerques relatives als moviments socials i els 
mitjans de comunicació, així com l’anàlisi de les 
crisis sociopolítiques del 13M i el 15M. L’objectiu, 
doncs, és caracteritzar els moviments socials de les 
dues darreres dècades al País Valencià i, per mitjà 
d’una selecció de conflictes, produir-ne una anà-
lisi comunicativa.

Per a l’anàlisi, triem un grup actiu en tot o quasi 
tot el període per cada àrea de conflicte principal, es-
tablim la seua participació en els conflictes i mobi-
litzacions a nivell local, de país i global, i observem 
les relacions i posicions quant als esclats multitudi-
naris que s’han precipitat en la darrera dècada: No 
a la Guerra 2003, 11-14M de 2004 i 15M de 2011.

Quant a la metodologia, ens centrem en l’anàlisi 
a tres nivells: 1) Documental: textos fundacionals i 
reivindicatius dels grups seleccionats per mitjà dels 
quals identifiquem els elements clau que articulen 
el moviment. Reivindicació-afinitats amb altres 
moviments-connexions globals. 2) Comunicació 
interna i alternativa: documents, missatges i re-
cursos TIC per a la comunicació intragrup i per a 
adreçar-se als simpatitzants i a l’entorn més pròxim 
i receptiu. Anàlisi documental i etnogràfic (entre-
vistes en profunditat i observació participant). 3) 

Posicionament de la premsa de referència valencia-
na (Levante-EMV, Las Provincias, Información i 
Mediterráneo): selecció estratègica d’editorials que 
es treballen amb l’anàlisi crítica del discurs (ACD). 

Amb aquests tres nivells podem establir la ree-
laboració discursiva que efectuen els media i l’im-
pacte sobre els mateixos moviments (anàlisi de 
feedback i biaix). No pretenem, doncs, una anà-
lisi descriptiva exhaustiva dels moviments socials 
al País Valencià durant les dues darreres dècades. 

NOUS MOVIMENTS SOCIALS I ESTRUCTURA 
D’OPORTUNITATS MEDIÀTIQUES

L’anàlisi dels moviments socials al País Valencià 
fa necessària la diferenciació entre la forma com 
s’organitza l’acció col·lectiva i com s’expressa pú-
blicament la mobilització. L’organització dels mo-
viments socials ha experimentat transformacions 
molt importants dels anys 90 ençà, sobretot per les 
estratègies comunicatives que han desplegat. La 
implicació de la base social1 ha estat més intensa i 
fins i tot es pot afirmar que, en casos puntuals, la 
base potencial s’ha ampliat de manera notable, i 
que això ha produït mobilitzacions de més impacte 
en l’opinió pública. Actors, accions i reivindicaci-
ons es retroalimenten i es transformen dialèctica-
ment a mesura que evolucionen les oportunitats 
mediàtiques.

Els enfocaments teòrics basats en la Mobilit-
zació de Recursos han centrat la seua atenció en 
la capacitat que la conjuntura política, cultural i 
tecnològica té per dotar de recursos als col·lectius, 
i en concret als seus membres, per transformar la 
realitat en favor dels seus interessos (Natalucci i 
Pérez 2008). 

Per a autors com Eisinger, McAdam (en Ro-
dríguez Arechavaleta 2010), Tilly (1991) i Tarrow 
(2004) aquest enfocament és insuficient per expli-
car l’acció col·lectiva ja que no té en compte el con-
text polític en què es dóna la mobilització. La teoria 
de l’Estructura d’Oportunitats Polítiques considera 
el context polític com un element fonamental per 
a entendre el sorgiment dels moviments i els seus 
cicles d’expansió-contracció. D’això es desprèn que 

1 És molt útil la diferenciació que fa servir Tomás Alberich entre base potencial, base social, grup actiu i grup formal (Alberich 2007).



la mobilització col·lectiva dependrà de la capacitat 
d’introduir canvis a través de la pressió, de la in-
fluència o de l’accés al poder polític. A més a més, 
recorrerà als factors culturals per tal d’interpretar 
les filiacions dels participants en aquests moviments 
tot introduint certa perspectiva cultural al raciona-
lisme individualista de la teoria dominant fins als 
esdeveniments de maig de 1968. 

En el cas del País Valencià, per contra, el nou 
context polític dels 90, moment d’expansió dels 
moviments socials al País Valencià, no facilitava la 
mobilització. El factor clau rau, de fet, en la manca 
de capacitat d’influència política. Cal recórrer a les 
teories dels Nous Moviments Socials i de la identitat 
col·lectiva (Mellucci 1994) per a caracteritzar les 
mobilitzacions de què parlem que: (1) tenen l’ori-
gen en situacions identificades com a injustes, (2) 
aquestes injustícies percebudes no troben solució en 
canals d’acció «ordinaris» i (3) els participants dels 
moviments socials s’agrupen per a l’acció entorn a 
models alternatius i ideals col·lectius. Aquest enfo-
cament permet encaixar la perspectiva històrica en 
l’anàlisi dels moviments socials, atès que entre els 
factors que els configuren trobem l’herència cul-
tural d’anteriors moviments. 

Les noves tecnologies afecten la forma organit-
zativa i els recursos amb què els moviments soci-
als compten. Permeten l’adaptació de la resposta 
ciutadana al tipus de conflicte i posen de relleu la 
necessitat d’atendre no sols al context sociopolític, 
sinó al comunicatiu. Aquest, marcat pel progressiu 
desenvolupament de mitjans alternatius de comu-
nicació i complementaris als mitjans de masses –
telefonia mòbil, diaris electrònics, webs, weblogs, 
correu electrònic, xarxes socials, com ara Facebook 
o Twitter–, ha significat un important desenvolupa-
ment de la democràcia discursiva i de noves possi-
bilitats de mobilització social. Tot i que la comuni-
cació de masses, especialment la televisió, continua 
retenint un important poder de influència, l’acció 
dels nous Media electrònics, la comunicació 2.0 i 
l’acció ciutadana a traves de les xarxes ofereix pos-
sibilitats de conversa i debat social inèdits fins ara 
i modula l’acció dels Media hegemònics tradicio-
nals (Xambó 2010). Si des dels 70, podem afirmar 
que els Mass Media són coproductors de la política 

(Agostini 1984), mai com ara, els moviments soci-
als han disposat d’instruments de comunicació tan 
ràpids i efectius en la difusió dels seus missatges, 
això sí, condicionats al procés de recepció per part 
dels públics més enllà dels activistes. Podem cons-
tatar l’eficàcia dels nous instruments de comuni-
cació en la pràctica totalitat de les mobilitzacions 
reeixides de la darrera dècada, tant a nivell global 
com en els espais nacionals i locals (Castells 2010). 
Així doncs, en les societats democràtiques, la impor-
tància de la difusió de la informació i els processos 
de comunicació que se’n deriven poden arribar fins 
i tot en moments concrets a forçar canvis en les de-
cisions polítiques. 

A més, el sistema mediàtic hegemònic, en les 
condicions de funcionament de competitivitat em-
presarial entre mitjans i lliure empresa, recerca 
incessant de novetats, lluita per l’audiència, trac-
tament espectacular, cursa per ser els primers en 
informar o donar rellevància a determinats fets, 
o prendre la iniciativa per guanyar la definició de 
situació d’un nou fenomen, poden, i de fet ho fan, 
contribuir notablement a l’expansió episòdica dels 
conflictes socials que impulsen els moviments per 
mitja de les xarxes, reflectir les accions de carrer 
al seus mitjans convencionals –premsa, ràdio i te-
levisió–, tot configurant una nova perspectiva que 
els actors més qualificats dels nous moviments 
han sabut incorporar al seu repertori d’accions i 
que podríem anomenar de l’Estructura d’Oportu-
nitats Mediàtiques.

MOVIMENTS SOCIALS AL PAÍS VALENCIÀ

En les dècades dels 90 i els primers 2000 con-
flueixen al País Valencià moviments socials que 
provenen d’etapes anteriors i que anomenem 
d’ona llarga, amb altres específics d’aquestes 
dècades. Els Salvem i els Vius floriran arreu del 
territori, al temps que hom assaja noves mane-
res de mobilització social que esdevindran les 
característiques de la societat xarxa: els esclats 
multitudinaris. Tres tipus de moviments amb 
trets diferenciats pel que fa a l’organització, les 
reivindicacions i les pràctiques que, si més no, es 
transformen a mesura que sorgeixen noves opor-
tunitats mediàtiques. 



Moviments socials d’ona llarga
Els moviments socials tradicionals, nascuts en la 

primera modernitat, continuen desplegant la seua 
activitat durant aquestes dècades al País Valencià. 
Són els moviments que s’ocupen de la defensa dels 
drets laborals –moviment obrer, enquadrat en el 
moviment sindical–, dels drets individuals –fe-
minisme, antiracisme, moviment de gais i lesbi-
anes...– i dels drets col·lectius –el valencianisme 
polític. Amb connexions històriques, els moviments 
d’ona llarga es caracteritzen per conformar grups 
ben organitzats amb una base formal molt ideolo-
gitzada, una base activista molt operativa però limi-
tada quant a personal, una base social relativament 
nombrosa i una base potencial molt semblant a la 
base social. Per un costat realitzen manifestacions 
i actes culturals amb finalitat demostrativa de cert 
poder social. De l’altre, realitzen actes amb voca-
ció pública, tot formant xarxes socials alternatives 
i estils de vida propis dels simpatitzants i membres 
dels col·lectius. Utilitzen principalment els mitjans i 
recursos convencionals per aconseguir incrementar 
la consciència col·lectiva i tractar d’influir en les 
decisions del poder polític. El grau d’instituciona-
lització és alt, tot i que divers entre uns i altres, tot 
sent el sindical el més institucionalitzat.

Pel que fa al valencianisme polític, al País Va-
lencià, dels anys 60 ençà i amb una certa conne-
xió amb el valencianisme dels anys 30 del segle XX 
(Fuster 1962, Cucó 1999 i 2002, Viadel 2012), s’ha 
desplegat un intens moviment sociocultural i polític 
de reivindicació identitària, en el qual, a més de la 
rehabilitació i normalització de la llengua pròpia, 
s’ha insistit amb diversa intensitat i orientació po-
lítica en la recuperació dels drets col·lectius. Una 
gran part del teixit associatiu de caràcter cultural al 
llarg del país ha mantingut la reivindicació quant a 
l’ús públic, social i normal de la llengua, així com 
la recuperació del patrimoni immaterial, les tradi-
cions i el conreu de les arts. El valencianisme cul-
tural i polític va impregnar de manera transversal 
el conjunt de la societat civil i va trobar resposta en 
un contramoviment –el blaverisme anticatalanis-
ta– que es perllonga fins els nostres dies i és usat 
en l’agenda política a conveniència del principal 
partit de la dreta, el Partit Popular.

El moviments socials de defensa dels drets indi-
viduals, amb el moviment feminista al capdavant, 
treballen sobretot per la visibilització de la dimensió 
social de conflictes percebuts tradicionalment com 
a privats i individuals. Plummer (2003) proposa el 
concepte de ciutadania íntima per evidenciar com 
les transformacions en les maneres de viure –les 
relacions amb el self, la sexualitat, el gènere, les 
relacions afectives, el cos o les paternitats i mater-
nitats– tenen una resposta en el camp públic i po-
lític, sovint en forma de debat i conflicte. El major 
èxit d’aquests moviments –connectats globalment– 
rau en la impregnació dels seus discursos i debats 
en la resta de moviments socials i en la societat.

Moviments socials d’ona mitjana
Els moviments d’ona mitjana provenen de les 

contradiccions del model productiu capitalista, tot 
sent el moviment ecologista el més representatiu. 
És el que Martínez-Alier (2006) anomena «con-
flictes en l’extracció de materials i energia». D’ací 
sorgiran –a partir de 1995 quan comença l’etapa 
més agressiva del desenvolupisme neoliberal posat 
en pràctica pel govern conservador (Díaz Orueta 
2010)– moviments que criticaran el consumisme, 
el creixement econòmic sense límit i l’arrasament 
del patrimoni ecològic, urbà i immaterial que ame-
naça els modes de vida tradicionals i els sabers po-
pulars. És el cas dels Salvem i els Viu. 

El naixement el 1995 de «Salvem el Botànic» 
(Adell 2000; Ginés 2010; Rausell 2006, 2010; Santa-
marina 2008; Torres 2004) marca l’inici –i ràpida 
expansió– d’un nou tipus d’organització dels mo-
viments socials a València i que s’estendrà per tot 
el país (Cucó 2008) i a les Illes Balears i Catalunya 
(Grau, Íñiguez i Subirats 2008). Els Salvem van de-
mostrar la seua gran capacitat de mobilització el 3 
de juny de 2006 quan una gran manifestació recor-
ria els carrers de València amb gent vinguda de tot 
el País Valencià sota el lema ‘Compromís pel Terri-
tori’. No podem oblidar, però, que la fórmula no era 
nova. El País Valencià és l’escenari de les primeres 
reivindicacions ambientalistes de l’Estat (Marqués 
1989, 1997; Mateu i Domínguez 2011) als anys 70. 
Dues reivindicacions (en pro de la devesa del Saler 
i del llit del riu Túria a la ciutat de València) van 



posar-se en pràctica amb fórmules ben paregudes 
a les que fan servir els Salvem. 

Les principals característiques dels Salvem i dels 
Viu indiquen que els seus promotors són (1) una 
conjunció de grups organitzats i individus entre els 
quals destaquen professionals ben preparats que 
aporten coneixements cientifico-tècnics i plante-
gen reivindicacions i alternatives per a resoldre els 
problemes del territori (Xambó i Ginés 2012), (2) 
que els seus objectius són molt concrets i relacio-
nats amb la defensa del patrimoni cultural i/o na-
tural (Albert i Hernàndez 2011), i (3) destaquen el 
valor patrimonial a través d’accions comunicatives 
(Rausell i Martínez Tormo 2005). De fet, la cobertu-
ra mediàtica que les seues mobilitzacions generen, 
i que van generar ja als anys 70, és en part l’expli-
cació dels seus èxits. 

La durada d’aquests moviments socials els situa 
en un plànol d’ona mitjana amb puntes de reivin-
dicació de curt termini com la manifestació a què 
ens hem referit i també moments àlgids de mobi-
lització com és el cas de la recollida de signatures 
per a la Iniciativa Legislativa Popular de Per l’Horta 
(Gómez Ferri 2008).

Esclats multitudinaris
En tercer lloc, cal considerar un altra forma 

d’acció col·lectiva que es dóna de manera puntu-
al, amb caràcter massiu, imprevisible i de potencial 
transformador. És el cas de les mobilitzacions co-
negudes pel nom de la data en què es van produir, 
13M (13 de març de 2004) o 15M (15 de maig de 
2011) i també aquelles que fan referència a lemes 
molt unitaris i globals, com es el cas de «No a la 
guerra» de 2003. En alguns d’aquests casos es po-
dria considerar que la mobilització respon a l’es-
tructura d’oportunitats polítiques, precisament pel 
fet que coincideixen amb períodes electorals en els 
quals pretenen incidir. Tanmateix, aquesta teoria no 
explica l’adhesió popular que reben i que és el seu 
tret característic. El caràcter massiu de les protestes 
és directament proporcional al seu ressò mediàtic, 
mentre que el lideratge és més discutit i difícil de 
trobar. És destacable que el context d’aquestes mo-
bilitzacions és d’una forta pressió percebuda per la 
població i exercida per part del poder. 

Els esclats multitudinaris –tot i que considerem 
que una comprensió global d’aquests ens permetria 
entendre’ls com una expressió d’acció col·lectiva 
immersa en un cicle de protesta de llarga durada 
que té els seus antecedents en el moviment anti-
globalització– es caracteritzen per la pluralitat de 
reivindicacions, pel seu funcionament horitzontal 
i en xarxa, on les tecnologies són una eina d’orga-
nització i mobilització, i per l’ús de formes de pro-
testa disruptives i variades. La múltiple militància 
dels activistes és una altra de les característiques 
destacades. El moviments socials que impulsaren 
les mobilitzacions contra la guerra reunien gran 
part de les característiques anteriors. La darrera 
expressió d’aquest cicle de protestes la trobem al 
moviment 15M.

El 15 de maig de 2011 va tenir lloc un nou es-
clat multitudinari, influenciat per anteriors mobi-
litzacions –No a la Guerra, 13M (Sampedro 2006; 
Ugarte 2004)– i pels moviments socials generats a 
la xarxa o per la llibertat a Internet (Olivares 2011). 
Inspirat en les revolucions viscudes al món àrab, 
de composició heterogènia, es va nodrir de ciuta-
dans compromesos amb els moviments socials i de 
joves indignats per un escenari de crisi permanent, 
els quals sense cap bandera van decidir eixir al car-
rer. Les protestes tenen el seu origen en les causes 
derivades de la crisi global i en la desafecció i dis-
tanciament envers el sistema polític. Finalitzada 
l’ocupació de places i carrers, el moviment 15M 
va desplaçar la seua activitat cap a barris i pobles, 
on treballa en línia i col·laboració amb el movi-
ment veïnal, el qual es nodreix de col·lectius entre 
els quals destaquen, pel seu dinamisme, els que de 
forma genèrica hem denominat «Vius» (Xambó i 
Ginés 2012).

ANÀLISI DE CASOS: CONFLICTES, MOBILITZACIONS I 
PREMSA

Escola Valenciana i la lluita per 
l’ensenyament en valencià. Una causa 
parcialment silenciada

Escola Valenciana-Federació d’Associacions per 
la Llengua (FEV) s’autodefineix com una entitat 
cívica formada per 26 associacions comarcals i 



d’àmbit de país, nascuda entre 1984 i 1986, con-
solidada el 1990, el principal objectiu de la qual és 
la normalització lingüística en tots els àmbits d’ús 
del valencià, amb una especial incidència en el sis-
tema educatiu. Aquesta organització cal incloure-la 
dins del moviment social del valencianisme. L’enti-
tat reivindica també la construcció d’una escola de 
qualitat i en valencià sota els postulats de la reno-
vació pedagògica.2 A més, comparteix els objectius 
centrals del moviment valencianista: la defensa del 
patrimoni cultural i mediambiental, i la plena au-
tonomia política dels valencians. 

Des de maig de 2000, cada any edita la revista 
corporativa Sembra. Altrament, manté una presèn-
cia molt activa en nombroses plataformes digitals, 
estant present en Facebook, Myspace, Twiter, Flickr, 
Youtube i Blip.tv. De totes les activitats públiques la 
més coneguda ha estat la de les Trobades iniciades 
el 1986.3 A més, s’han organitzat tot tipus de cam-
panyes com les de Voluntariat pel Valencià, Cinema 
a l’escola, La Gira-Festival de música en valencià, 
Acosta’t al territori o el Premi Sambori. 

Malgrat la rellevància social d’Escola Valen-
ciana (EV), una primera aproximació al tracta-
ment rebut pels mitjans escrits valencians apunta 
a una relativa invisibilització d’EV i, així doncs, 
tant de les seus reivindicacions com de l’existèn-
cia d’un conflicte lingüístic al país. En línies ge-
nerals, Información i Mediterráneo no atorguen 
rellevància informativa a EV. Levante-EMV li de-
dica una atenció informativa important tot i que 
sovint des d’una perspectiva de conflicte (mobi-
litzacions, protestes, etc.). Pel que fa a Las Pro-
vincias, la capçalera ha passat de mantenir unes 
posicions bel·ligerants contra qualsevol iniciativa 
provinent del moviment valencianista, a practicar 
una política informativa més neutral combina-
da amb el desplaçament de les informacions del 
«valencià» –i, per tant, també relatives a EV– a 
seccions marginals (comarques). Així mateix, el 

seu suport editorial a les polítiques lingüístiques 
del Consell és condicionat. Les reivindicacions 
del valencianisme provinents de l’àmbit educa-
tiu són ignorades. 

El 31 de maig de 2011 el conseller Alejandro 
Font de Mora anuncià sobtadament la promulga-
ció d’un decret de plurilingüisme, no consensuat, 
que equiparava en percentatges iguals l’ensenya-
ment en valencià, castellà i anglès. A la pràctica, 
la seua aplicació representava la desaparició de les 
línies en valencià. L’anunci suposà un dels colps 
més durs a la normalització lingüística en l’àmbit 
de l’educació des de la promulgació de la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià el 1983. 

Analitzat el període que va del 31 de maig al 31 
de juny es constata que Mediterráneo, Informa-
ción i Levante-EMV no van editorialitzar sobre la 
qüestió,4 fins i tot en el cas d’aquest darrer diari 
que si va fer un ampli seguiment informatiu de 
la polèmica, especialment de les mobilitzacions 
impulsades per EV. Las Provincias, en canvi, 
dedicà un editorial i una peça menor del mateix 
gènere –«Sucedáneo de trilingüismo. El nuevo 
modelo está falto de concreción y no impulsa 
la enseñanza en inglés» (31/05), « Apuesta por 
el trilingüismo» (23/06). En el primer editori-
al, criticava la manca de concreció per part de 
la Generalitat al deixar que cada escola decidís 
quin percentatge dedicaria a l’ensenyament en 
anglès. D’altra banda, qualificava el model ca-
talà de conflictiu amb «importantes secuelas so-
ciales» alhora que defensava la política de línia 
d’ensenyament únic amb la mateixa proporció 
d’anglès, castellà i llengua oficial autonòmica, 
aplicada pels governs gallec i basc. L’editorial 
posava en relleu que es tractava de dos governs 
amb diferents colors polítics, PP i PSOE respec-
tivament. Per al diari, que amb anterioritat ha-
via publicat una enquesta pròpia sobre les prefe-
rències dels valencians pel model trilingüe sense 

2 Trobareu informació sobre el moviment de renovació pedagògica a l’enllaç <http://www.fmrppv.org/>. Així mateix, en L’escola que 

volem, Albert Sansano, Tàndem, València, 2003.
3 Per a un estudi complet:Victor Labrado (2010): Escola Valenciana-25 anys de Trobades. Algemesí, Andana.
4 Durant aquest període Levante-EMV va dedicar dues editorials a l’educació:» Educación y empleo» (3/5/11) i «Sin educación no hay 

bienestar» (14/6/11).



línies en valencià,5 s’havia perdut l’oportunitat 
d’un sistema més «racional, eficaz, igualitario 
y económico». En cap moment no es referia a 
les posicions d’EV. 

En la segona de les peces, coincidint amb l’en-
trada d’un nou conseller d’Educació, José Císcar, 
es reconeixia la necessitat de consensuar el model 
alhora que es recalcava que aquest no es feia con-
tra el valencià. 

Lambda: la lluita política LGTB 
El moviment de Lesbianes, Gais, Transsexuals i 

Bisexuals (LGTB) ha incrementat la seua visibilitat 
en les darreres dues dècades i ha aconseguit algu-
nes de les seues principals demandes, com ara el 
matrimoni igualitari per a persones del mateix sexe 
o la llei d’identitat de gènere. Dues lleis aprovades 
pel govern socialista6 (Platero 2009; Osborne 2007) 
que provocaren una reacció conservadora. Veurem 
aquest conflicte en el País Valencià a través del Col-
lectiu Lambda i la premsa escrita generalista.

Els moviments LGTB –que emergeixen a l’Estat 
espanyol en el marc de la lluita antifranquista i, 
després, per la despenalització de l’homosexuali-
tat– enceten la dècada dels 90 amb el primer èxit: 
la derogació del delicte d’escàndol públic el 1988. 
En 1995 s’aprovà un nou Codi Penal que protegeix 
l’orientació sexual i considera l’homofòbia agreu-
jant de delicte. La demanda d’una llei d’unions de 
fet primer, i del matrimoni igualitari després, ha 
estat la principal línia d’acció en les dues darre-
res dècades.

Els moviments LGTB tenen tres tipus d’impacte: 
polític, de mobilització i cultural (Bernstein 2003). 
La mobilització del col·lectiu i la recerca d’espais 
propis és un objectiu clar així com la transformació 
de les normes socials i les creences. Les lluites més 
polítiques, però, no estan absents d’un debat que 
entronca la crítica feminista del subjecte universal, 
posseïdor de drets, en amagar realitats i experiènci-

es i anul·lar les subjectivitats (Trujillo 2009; Casa-
do 1999). La lluita política genera dissidències en 
considerar que la normativització, sota el paraigua 
de la igualtat legal, obliga a la fusió en la societat 
heterosexista i patriarcal existent.

El col·lectiu Lambda, nascut el 1986 en la ciutat 
de València, té un perfil clar de lluita política. Matri-
moni igualitari, drets de les persones transsexuals, 
defensa de drets de les treballadores i treballadors 
del sexe que s’hi dediquen des de la llibertat són 
les principals reivindicacions polítiques a les que 
cal sumar les culturals –centrades en l’educació i 
atenció a la diversitat sexual i familiar en el sistema 
educatiu, els plans per al VIH-Sida, la visibilitza-
ció, etcètera. També la mobilització dels seus socis 
–uns 300– en les assemblees, congressos i reunions 
internes, i l’organització d’esdeveniments oberts –
com ara el dia de l’Orgull LGTB a València, actes 
i xerrades. Sense oblidar els serveis que ofereixen 
com ara la prova ràpida de l’VIH, assessorament 
jurídic, psicològic, sexològic o la biblioteca i arxiu.

La comunicació interna del col·lectiu es desen-
volupa mitjançant la llista de correu gestionat des 
de la coordinació general, tot i que les persones més 
actives, una cinquantena, tenen una comunicació 
directa en els grups de treball i en els serveis i pro-
jectes que desenvolupen. El seu model organitza-
tiu inclou la coordinació, la Comissió Permanent 
i l’Executiva, a més de la gerència i l’oficina tèc-
nica.7 La comunicació interna està travessada per 
les activitats formatives.

Pel que fa a la comunicació externa, el web de 
Lambda és el principal canal, amb informació de-
tallada de cada grup de treball. El web, amb més 
de 3.000 visites al mes en 2011, emmagatzema tot 
tipus de documentació de cada àrea i arxiva també 
les notes de premsa. Un llistat de correu electrònic 
amb més d’un miler d’adreces s’usa per a infor-
mar de les principals activitats. Un perfil públic en 
Facebook amb quasi 3.000 seguidors i un compte 

5 «El 68% de los valencianos apuesta por una enseñanza en castellano, valenciano e inglés» (6/05/11), «Padres y patronales apoyan la 

enseñanza en castellano, valenciano e inglés» (7/5/11).
6 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio i Ley 3/2007, de 15 de 

marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
7 Sobre l’organització de Lambda en <http://www.lambdavalencia.org/documentos/13/67/Ponencia9CongresAprovada.pdf>.



en Twitter amb un miler de seguidors completen 
les eines 2.0. 

Lambda té presència en la Federación Estatal 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales i es 
relaciona amb col·lectius LGTB d’arreu del País Va-
lencià, associacions anti-SIDA, antifeixistes, femi-
nistes, i també plataformes d’estudiants, sindicats i 
partits polítics. Presència en l’àmbit associatiu que 
es trasllada als mitjans de comunicació gràcies a 
la tasca del gabinet de premsa.

Tot seguit es presenten els principals resultats 
de l’anàlisi de les editorials de Levante-EMV, Las 
Provincias i Mediterráneo. El període d’anàlisi 
(15/04/05-15/07/05) compren l’aprovació de la llei 
per part del Congrés dels Diputats (21 d’abril), el 
veto del Senat a proposta del Partit Popular i Unió 
Democràtica de Catalunya, i l’aprovació definitiva 
el 30 de juny. El 18 de juny el Foro Español de la 
Familia convocà la manifestació «la familia sí im-
porta» amb el suport de l’Església catòlica i el PP. 
L’oposició derivà en contramoviment, evidenciant 
la força de Foro, situant-se com a «grup de pressió 
que deixà de banda la discreció amb què aquest ti-
pus de grup actua» (Etxazarra 2007).

Levante-EMV –«Hacia la normalización de los 
enlaces homosexuales» (14/05) i «La iglesia secun-
da su modelo familiar» (18/06)– és favorable a la 
reforma legal. El primer editorial se centra en la 
importància ritual del matrimoni i els reptes per a 
l’empresariat de bodes. Destaca que el «verdadero 
acto de justicia para con los homosexuales de este 
país» tindrà lloc no sols amb la no discriminació 
de les lleis, sinó amb la no discriminació en els cos-
tums. El segon, més posicionat, contextualitza la 
mobilització de l’Església i la vincula directament 
amb els interessos de l’oposició en contra de «la 
ética mayoritaria». 

Las Provincias –«Equiparación civil» (28/04), 
«Frente a la reforma civil» (19/06) i «Reformas 
sin consenso» (01/07)– es posiciona en contra de 
l’actuació del govern que titlla d’ideològica però 
crida a acatar la reforma per part de jutges, alcal-
des i regidors en el que anomena «nuevo marco de 
tolerancia creciente que ha permitido a los españo-
les reconocerse en la diversidad y la diferencia». 
Redunda en la prevalença de la voluntat sobirana 

del Parlament, mentre lloa el fet que «los organi-
zadores de la manifestación han sido cuidadosos 
para no convertirla en una agresión a la minoría 
homosexual» i situa l’inici del conflicte en la re-
forma promoguda pel Govern que, si bé reconeix la 
seua legitimitat, critica que «debía ser consciente de 
que, al tratarse de un asunto sensible para un sector 
social muy relevante, la respuesta sería notable». 
Crítica que repeteix per haver introduït «cambios 
radicales» (matrimoni, divorci i llei contra la vio-
lència de gènere). Tot i això, demana que el PP no 
s’obstine en una postura a la qual molts dels seus 
diputats no donen suport en privat.

Mediterráneo mostra una línia editorial molt 
clara –«Manifestación de obispos» (17/06), «Pro-
cesión contra los gays» (19/06), «La decencia de 
la libertad» (01/07), «Gran fiesta gay» (03/07)– 
en favor de la reforma i en contra de l’actuació de 
l’Església catòlica a qui acusa d’haver-se sumat a 
l’estratègia de crispació del PP. Considera la ma-
nifestació «una demostración de fuerza contra la 
decisión del Parlamento […] una protesta para 
exigir que perviva una discriminación». I celebra 
la vàlua històrica de l’aprovació de la reforma i ela-
bora un discurs centrat en la conquesta social, la 
decència i els valors. Situa el col·lectiu LGTB com 
a actor polític enfrontat als «sectores sociales ran-
cios» i la «eterna España intolerante».

Mediterráneo identifica el conflicte entre movi-
ment LGTB i Foro-Església-PP mentre que Levante-
EMV, i sobretot Las Provincias, identifica un con-
flicte entre partits polítics que comporta crispació i 
malestar, tot i que cada mitjà li atribueix la causa 
del malestar a un partit. Mediterráneo, doncs, visi-
bilitza el col·lectiu LGTB. Levante-EMV es posiciona 
a favor de la reforma sobretot perquè es posiciona 
en contra del contramoviment. Les atencions al 
col·lectiu LGTB són escasses: li dedica més espai a 
l’empresariat de bodes. Las Provincias manté un 
discurs ambivalent en els editorials–que critica el 
govern però li atorga legitimat parlamentària i 
social; lloa les protestes eclesiàstiques tot i que re-
prova que intenten passar per damunt de la lega-
litat–mentre dóna entrada a professors de teologia 
i bisbes a les pàgines d’opinió per postular «serias 
objeciones al matrimonio homosexual» (29/04). 



Xúquer Viu: l’ecologisme identitari8

La Plataforma Xúquer Viu es va constituir a Al-
zira el 2003, per un ventall d’organitzacions9 polí-
tiques, sindicals, ecologistes i ciutadanes amb els 
objectius de demanar la revisió del Pla Hidrològic 
del Xúquer, que s’assigne un cabal mínim ambi-
ental per al curs baix del riu, i demanar la para-
lització cautelar de les obres del transvasament 
Xúquer-Vinalopó. El 2004 es va constituir com a 
associació. Compta amb 250 socis entre persones 
físiques i col·lectius, sobretot de les comarques de 
la Ribera. 22 ajuntaments han donat suport a les 
seves reivindicacions. 

Xúquer Viu és un moviment social l’activitat 
reivindicativa del qual es materialitza en reunions 
i jornades, l’organització d’activitats divulgatives 
i reivindicatives, la realització d’estudis, així com 
activitats d’educació ambiental. Té un arrelada 
identitat i una baixa especificació de rols. Ha creat 
una xarxa de relacions amb grups locals i comar-
cals (com Unió de Llauradors de la Ribera), d’àm-
bit valencià (com Escola Valenciana o Ecologistes 
en Acció) i estatals (com Fundación Nueva Cultura 
del Agua). Per últim, té com a finalitats recuperar 
els ecosistemes fluvials vinculats al Xúquer i pro-
moure una «nova cultura de l’aigua» (Prats 2003). 

Forma part del moviment ecologista entès aquest 
com una xarxa d’organitzacions no governamen-
tals, que tenen com a finalitat aturar la sobreex-
plotació dels espais naturals i intenten influir en 
les polítiques públiques. D’acord amb la tipologia 
de Castells (2000), descrivim Xúquer Viu com un 
híbrid entre el «moviment contractual» i el movi-
ment en «defensa de l’espai propi». Lluny de ser 
un NIMBY (Not in my back yard), planteja pro-
postes concretes i ofereix alternatives per a resol-
dre els problemes, tot discutint el model de societat 
implícit en les actuacions que rebutja. 

Quant a la comunicació externa compten amb 
diversos canals. Tenen un web on expliquen el mo-
tiu de la seva existència i les seues activitats, i comp-
ta amb un apartat de documentació: legislació so-
bre el transvasament Xúquer-Vinalopó, comunicats, 
informes, al·legacions i manifests. Tenen un bloc 
–amb quasi 20.000 visites– on publiquen, des de 
2009, notícies i activitats, amb la possibilitat d’in-
serir comentaris. També es pot seguir el moviment 
a través de xarxes socials: Facebook–5.064 amics– 
i Twitter –980 seguidors– ambdós amb caràcter 
obert, prova del seu tarannà participatiu. 

Pel que fa a la comunicació interna, es gestiona 
mitjançant una Coordinadora –12 persones que es 
reuneixen mensualment– i que envien informació 
sobre les activitats i situació del riu a una llista de 
més de mil correus electrònics. Fan una Assemblea 
anual de socis, la Festa pel Xúquer, el Mulla’t pel 
Xúquer i un Concurs de Fotografia que porta asso-
ciada una exposició itinerant. 

Xúquer Viu, encapçala el moviment d’oposi-
ció al transvasament Xúquer-Vinalopó10 a les co-
marques banyades pel curs baix del Xúquer, on la 
concepció de la «nova cultura de l’aigua» compta 
amb el suport dels regants tradicionals que hi ve-
uen amenaçats els subministraments d’aigua. Els 
arguments dels experts en favor d’una gestió sos-
tenible del riu han servit per legitimar i actualitzar 
els arguments dels usuaris tradicionals (Martínez, 
Lerma i García 2008). També en sentit contrari 
s’ha produït un contramoviment generat per sim-
patitzants del transvasament amb el suport del Go-
vern autonòmic. 

El conflicte escollit està dintre de la controvèrsia 
provocada pel transvasament i els canvis realitzats 
pel Ministeri de Medi Ambient a 2005 en situar el 
punt de presa d’aigües a l’Assut de la Marquesa11 
i circumscriure l’ús dels cabals transvasats a usos 

8 Per a l’anàlisi d’aquest apartat hem comptat amb la col·laboració de la investigadora Marina Requena.
9 Les organitzacions que conformen Xúquer Viu poden trobar-se a : <www.xuquerviu.cat>.
10 Encara que inclòs al Pla Hidrològic de Conca del Xúquer aprovat en 1998 i al Pla Hidrològic Nacional de 2001; els articles referents a les reserves 

d’aigua i la seua assignació varen ser derogats per la Sentència del Tribunal Suprem de Justícia de 20 d’octubre de 2004. Altres documents de caire 

normatiu són la Directiva Marc de l’Aigua de 2000 i la seua transposició a 2003, la modificació de la Llei del Pla Hidrològic Nacional de 2005, etc.
10 Inicialment, la presa d’aigües estava situada a Cortés de Pallàs, a més de 100 km de la desembocadura. La presa a l’Assut de la Mar-

quesa es situa aigües avall de l’última captació d’aigües per a usos agraris, a 4 km de la desembocadura.



ambientals i agrícoles.12 Aquesta infraestructura 
comptava amb cofinançament europeu, des de 2003 
i ampliat a 2006, subjecte a condicions. La decisió 
de modificació del transvasament va ser contesta-
da pels futurs usuaris i la Generalitat Valenciana 
que demanaven que l’aigua fos també per a usos 
urbans i es mantinguera el punt de presa d’aigües 
inicial, amb l’interès de reduir el preu de l’aigua 
per a usos agrícoles i possibilitar la requalificació 
de terrenys rústics a urbanitzables. 

El conflicte esclatà el juny de 2009 quan la Con-
federació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) entregà 
un informe a la Comissió Europea en què es consi-
derava que s’enviaria aigua del Xúquer per «cobrir 
creixements de la demanda urbana del Vinalopó» i 
s’anunciava la construcció d’una potabilitzadora. 
L’informe també preveia que al Vinalopó arribaria 
aigua dessalada i que es reduiria el cabal a trans-
vasar. Dies després el secretari d’Estat de Medi Rural 
es desdeia sobre la reducció de cabal. A setembre de 
2009, Xúquer Viu, emprengué la campanya «Defen-
sem el Xúquer, defensem el nostre futur»13 amb el 
propòsit de demanar el compliment de les finalitats 
declarades del transvasament. Malgrat que el 10 de 
febrer de 2010, l’Audiència Nacional publicà una 
sentència (de 10/12/2009) que deixava clar que 
l’aigua del Xúquer no té perquè destinar-se per a ús 
de «boca», el conflicte continua obert: la potabilit-
zadora no va ser inclosa als pressupostos generals 
de l’Estat i el govern autonòmic, junt amb els sim-
patitzants del transvasament, continuen l’ofensiva. 

La difusió a la premsa ha estat analitzada a 
través dels editorials (Las Provincias, Levante-
EMV, Información i La Verdad) que parlaven del 
conflicte des de juny de 2009, quan la CHX lliurà 
l’informe a la UE, fins a desembre de 2010, després 
de no incloure la potabilitzadora als pressupostos. 

Las Provincias –«Menos agua» (7/7/09), el 
«Júcar-Vinalopó» (15/8/09) i «La guerra se reac-
tiva» (11/10/10)– es posiciona en favor del trans-

vasament i del seu ús per a consum humà, tot 
legitimant el Govern valencià. Critica al Govern 
central i no menciona les posicions de la conca 
cedent, i quan menciona els «regantes» es refereix 
als del sud. Del tractament que fa de Xúquer Viu a 
les notícies, explica la seua posició però només en 
l’edició comarcal; a nivell autonòmic la percepció 
del moviment és que «estem pràcticament vetats» 
(Ginés 2011). 

Levante-EMV –«Cambio en el Júcar-Vinalopó» 
(29/7/09), «El agua y sus negocios» (3/8/09), «Vía 
Libre para el Júcar-Vinalopó» (6/2/10) i «Un tras-
vase solidario» (8/5/10)– es mostra contrari a l’ús 
del transvasament per a abastiment humà i insi-
nua que pot ser per fer negoci embotellant aigua 
per a Danone i seguir sobreexplotant els aqüífers. 
Es mostra en favor del transvasament –l’etiqueta 
de «solidario» sempre que «respete los caudales 
ambientales» i no siga una «componenda» per als 
regants de La Ribera. És el periòdic valencià que 
més ressò es fa de les posicions defensades per Xú-
quer Viu tant a les notícies com en la secció d’opi-
nió (Ginés 2011)

Información, sense editorials, tracta la con-
trovèrsia a l’article d’opinió –signat per F.J. Beni-
to, periodista del mitjà– «Cuando la Comunidad 
se acaba en Cullera» (12/7/09). S’explica que el 
transvasament ha sigut «una tomadura de pelo» i 
que la Ministra de Medi Ambient, a 2005, fou asses-
sorada per «talibanes antitrasvasistas». Es posicio-
na en favor d’un transvasament que no excloga els 
usos per a consum humà. A les peces informatives 
cita a Xúquer Viu com «asociación antitrasvasis-
ta» que «no están dispuestos a que el caudal que 
llegue del Júcar sirva para beber». 

La Verdad no té editorials sobre el conflicte 
però presenta un article d’opinió que en fa al·lusió 
i que està redactat per un periodista de la casa –R. 
Gómez– «Garcia Antón» (14/8/09). Destaquem 
el següent: «se conoce al ex conseller como [...] el 

12 Els objectius del transvasament són els que es declararen per a demanar el cofinançament europeu: la substitució d’extraccions amb 

destinació agrícola per recuperar els aqüífers del Vinalopó.
13 Recolliren unes 10.000 signatures que presentaren a la Comissió Europea acompanyant un escrit de denúncia del incompliment de les 

condicions imposades pel cofinançament europeu al projecte així com la modificació dels seus objectius. Es feren xerrades de sensibilització, 

concentracions davant la Delegació del Govern, una manifestació de més de 15.000 persones el 29/5/2010 a Sueca...



luchador por los trasvases, frente a los aguafiestas 
que [...] desvirtuaron el Júcar-Vinalopó». Es deixen 
clares les línies del discurs maniqueu. Relacionat 
amb el moviment només hi apareix una notícia. 

Per concloure, assenyalem que Información 
tracta de manera pejorativa a les parts interessades 
de la conca cedent, així com al Govern central–per 
canviar el punt de presa d’aigües del transvasament, 
per plantejar l’ús d’aigua procedent de desal·lació 
per als usos urbans com a complement al transva-
sament i reduir els cabals a transvasar. Per altra 
banda, estan d’acord amb la postura del Govern 
autonòmic que reivindica que els cabals transva-
sats s’apliquen a tots els usos i es torne a la presa 
d’aigües inicial. Las Provincias i La Verdad es po-
sicionen d’igual manera cap ambdós Governs, però 
ignoren als implicats en la conca cedent. Levan-
te-EMV es mostra contrari als dos Governs i dóna 
suport a aquells menyspreats pels altres mitjans, 
qüestionant el canvi d’usos del transvasament i 
defensant el canvi de presa d’aigües. Tanmateix 
cap dels periòdics estudiats es posiciona contra el 
transvasament. 

No a la guerra: la protesta global
Els anys de benestar viscuts a les societats occi-

dentals han significat un avanç en la consciència 
ciutadana sobre la pau. El pacifisme va ser el marc 
de referència de les protestes contra la guerra. En-
tenem aquest com una forma d’organització de la 
societat civil, en qualsevol moment històric, espai i 
societat, amb la finalitat d’aconseguir un món més 
pacífic, just i solidari (López 2004). El retard histò-
ric en les lluites socials que va suposar la dictadura 
franquista va ser motiu perquè les reivindicacions 
promogudes des del pacifisme al nostre país no 
es manifestaren d’una forma organitzada fins els 
any vuitanta del segle XX. La campanya contra el 
referèndum per l’ingrés en l’OTAN, impulsada per 
l’esquerra social i una part de la institucional; el 
Moviment d’Objecció de Consciència (MOC), amb 
la campanya per la supressió del servei militar obli-
gatori; i les mobilitzacions contra la guerra d’Iraq, 
són tres moments clau d’expressió del pacifisme.

Els canvis introduïts pel PP en el període 2000-
04 en la política exterior de l’Estat, pactats als anys 

80 (Aldecoa 1994), van ser decisius pel naixement 
de les oportunitats polítiques que donaren lloc al 
moviment contra la Guerra. L’atemptat de l’11 de 
setembre de 2001 va capgirar les relacions interna-
cionals. Va obrir-se una escletxa entre EUA i Euro-
pa alhora d’afrontar el nou escenari internacional. 
Les diferències s’aguditzaren amb el conflicte amb 
l’Iraq. El Govern espanyol va donar suport al Go-
vern Bush en la seua escalada bel·licista distanci-
ant-se dels aliats europeus. En la política interna, 
el malestar ciutadà augmentava amb afers com el 
del Prestige, l’accident del Yak 42, el Decretazo o 
l’aventura neocolonial de Perejil.

Durant el 2002, a mesura que augmentava el 
bel·licisme creixia l’oposició mundial contra la 
guerra i tenien lloc nombroses accions de denun-
cia. Les protestes inicials del moviment altermun-
dista, moviment de moviments (Sampedro 2005), 
s’estendrien a tot tipus d’organitzacions i mouri-
en les conviccions d’amplis sectors ciutadans. Les 
manifestacions del 15 de Febrer de 2003, propo-
sades anteriorment pels moviments socials que es 
van trobar als Fòrums Socials de Florència (2002) 
i de Porto Allegre (2003), van ser el punt àlgid del 
període de protesta. Convocada com a «dia d’acció 
global», va ser una jornada de denuncia política, 
fent bo l’anàlisi que considera la política com una 
dimensió essencial de la globalització (Hernández 
2005). A les principals ciutats del País Valencià, van 
haver manifestacions. La més nombrosa va tenir 
lloc a València, on més de mig milió de persones 
col·lapsaren el recorregut. Alguns autors la consi-
deraren la notícia més rellevant dels darrers anys. 
La diferencia amb altres mobilitzacions rau en què 
el protagonisme mobilitzador no era institucional 
sinó que venia de la societat civil, tot anunciant 
un agreujament de la crisi de representativitat del 
model institucional de partits (Xambó 2007); re-
flexió premonitòria del que estava per venir amb 
la desobediència civil del 13M i més tard amb el 
moviment 15M.

Pel que fa a la comunicació interna, la Plata-
forma Valenciana contra la Guerra, constituïda en 
Setembre de 2002, era el vehicle de coordinació de 
la informació interna i externa. L’any 2003 l’ús de 
xarxes socials era incipient. El portaveu declarava 



que en 2004: «remetre una quantitat important de 
correus era una tasca àrdua, no teníem un siste-
ma per enviaments nombrosos i ràpids, aleshores 
se’ns va acudir utilitzar l’sms» (Duart 2010). feren 
ús d’un nou mitjà per obtenir informació, enviar 
missatges, crear i organitzar (Rheingold 2004). 
Aquests procediments van conviure amb les formes 
convencionals de comunicació interna.

En relació a la comunicació externa, es com-
binaren mitjans convencionals (manifestacions, 
concentracions) amb altres menys coneguts (cas-
solades, xiulades, concentracions silencioses). Hi 
destaquen les pancartes d’elaboració casolana que 
es penjaren a balcons i finestres en un desconegut, 
per massiu i imaginatiu, fenomen de difusió de la 
protesta. El procediment de comunicació més es-
tès va ser el manifest. Per la seua importància dos 
són els més destacats: ATUREM LA GUERRA!, lle-
git al final de la manifestació del 15F, i el llançat 

el 22 de març, ja començada la guerra. El primer, 
síntesi dels arguments de la campanya contra la 
guerra, denuncia aquesta com una coartada per 
la venjança i l’expansió imperialista que pretén 
apuntalar interessos armamentístics i estratègics 
dels EUA amb l’ajuda de dues comparses europees. 
Considera que l’atac a l’Iraq és un atac a la demo-
cràcia universal i opta per la resolució pacífica del 
conflicte. Pel que fa al segon, constata que no s’ha 
escoltat als ciutadans del món i que ha triomfat 
l’opció de sang per petroli. Demana continuar la 
mobilització contra una guerra il·legal duta enda-
vant contra l’opinió del poble.

Per analitzar la difusió de les mobilitzacions a la 
premsa hem triat el període més àlgid de les protestes 
(1/02/2003 a 31/03/2003) amb dos moments desta-
cats: la manifestació global del 15 de febrer i el co-
mençament de la guerra el 20 de març. El quadre se-
güent recull el nombre de peces analitzades per diari:

PUBLICACIÓ EDITORIALS SOBRE EL CONFLICTE EDITORIALS SOBRE LES MOBILITZACIONS

Levante-EMV 18 6

Las Provincias 21 6

Mediterráneo 33 7

Información 13* 2*

TOTAL 85 21

Font: Elaboració pròpia.
*No són editorials, són articles del director i subdirector.

Levante-EMV publica sis editorials sobre les 
mobilitzacions: «Los ciudadanos marchan contra 
la guerra» (15/02), «Clamor mundial por la paz» 
(16/02), «No a la guerra bajo la lluvia y contra el 
fuego» (16/03), «La opinión pública vuelve a mo-
bilizarse» (23/03), «De la movilización ciutadana 
a la algarada» (28/03), «Guerra y movilizaciones» 
(31/03). Una idea força travessa les editorials: la 
relació poder polític i opinió pública. La primera 
peça, demana al Govern que escolte l’opinió públi-
ca i dialogue. A mesura que augmenten l’espiral 
bel·licista i les protestes considera que el Govern 
s’equivoca, no entén als ciutadans. Iniciada la 
guerra conclou que el divorci entre opinió pública 
i govern és definitiu i perillós pel sistema democrà-

tic. Fonamenta l’èxit de les mobilitzacions en el seu 
caràcter pacifista mentre que alinea el Govern amb 
aquells que han prioritzat els interessos econòmics 
i armamentistes sobre les persones. Destaca la glo-
balitat i heterogeneïtat de les manifestacions del 15 
febrer i el 15 de març, de la mateixa forma que cri-
tica els intents del PP de desprestigiar la protesta i 
construir un discurs victimista per desacreditar-les.

Las Provincias dedica sis editorials: «Guerra 
y opinión pública» (03/02), «Marea pacifista» 
(16/02), «Los ecos de las manifestacions» (18/02), 
«Tambores de guerra» (25/02), «Contra la guerra» 
(16/03) i «La invasión de Irak y susconsecuenci-
as» (21/03). El seu punt de partida és la legitimitat 
del govern per prendre decisions. Aprofitarà crítica-



ment els fets de la cerimònia dels premis Goya per 
plantejar si el governants deuran de «someterse» 
a l’opinió dels ciutadans o han d’actuar d’acord 
amb les seues conviccions. De manera reduccio-
nista, considera que la difícil situació no es pot re-
sumir amb un eslògan i demana respecte cap a les 
decisions del govern. Considera que les manifesta-
cions del 15 de febrer són un missatge al govern 
perquè use la diplomàcia. En una cabriola difícil, 
desqualifica el pacifisme però manté que els ciu-
tadans tenen passió per la pau. Malgrat això, jus-
tifica la guerra com una opció extrema. Combina 
legitimat del govern amb el clamor dels ciutadans; 
no pot ignorar el pronunciament dels ciutadans. 
Fa una involució i afirma que el govern no refle-
xiona. En l’anàlisi de les manifestacions del 16 de 
febrer es constata que la «segunda superpotència 
tras EUA», l’opinió pública, no entén les raons del 
conflicte militar, per concloure que els impulsors de 
la guerra deuen d’escoltar la multitud. La darrera 
peça es una contradicció respecte al plantejament 
inicial al afirmar que el govern s’equivoca i que 
no hi ha suficient legitimitat per mantenir l’atac.

El diari Mediterráneo de Castelló dedica 7 edi-
torials: «Cine y Paz» (03/02), «...y Aznar tampo-
co» (06/02), «Nace la globalización pacifista» 
(15/02)», ¿Dejarán que nos apuntemos la victo-
ria?» (16/02), «Manifestación con boicot» (17/02), 
«Espanto Mundial» (21/03), «España por la paz» 
(23/03). Es posiciona de forma critica respecte al 
Govern i defensa les mobilitzacions ciutadanes. La 
primera mostra la trobem amb la defensa del NO 
a la Guerra realitzada al Premis Goya. Considera 
que, tot i el rebuig majoritari dels ciutadans a la 
intervenció militar, el Govern insisteix en fets no 
provats per justificar la seua posició i evidencia 
la divisió ciutadans/govern. Per a aquest diari, el 
15 de febrer és la data de naixement de la «globa-
lización pacifista», els ciutadans del planeta no 
estan d’acord amb els mandataris bel·licistes. El 
bel·licisme es combat amb la paraula i la protesta, 
defensa la informació com un nou poder dels ciu-
tadans. Entén la mobilització com la victòria de 
les persones sobre els interessos i deixa clar que si 
comencen la guerra s’enfrontaran amb la majoria 
del planeta. Denuncia l’actitud de boicot mantin-

guda pels dirigents del PP el dia de la manifesta-
ció. Es posiciona pel multilateralisme al entendre 
que les protestes globals són la mostra del rebuig 
a la concepció unilateralista practicada per Bush.

Al diari Información, tot i que no es tracta d’edi-
torials, trobem articles rellevants: «Desde el no a 
la guerra» (16/02) i «El sonido de las descargas» 
(21/03). Manté una posició crítica amb el Govern i 
entén les mobilitzacions com un rebuig a la política 
dels darrers anys. Considera que el Govern vol fer 
còmplice a la societat de la intervenció i que aques-
ta amb el NO a La Guerra dona un colp de porta 
que va més enllà de les protestes, són un revulsiu 
per una societat que ha estat massa temps callant i 
que ha deixat clar que no es pot governar sense els 
ciutadans ni contra ells. Considera que el govern 
ha mesurat mal les seues decisions, el sentiment de 
ràbia, indignació i enuig s’ha estes profundament. 
El govern demostra que no coneix la societat que 
dirigeix i que no comptava amb aquesta reacció 
d’un país que considerava acomodat.

CONCLUSIONS

Cal distingir els canvis que es refereixen als mo-
viments socials dels que tracten sobre el paper dels 
Media i la seua relació amb el moviments, així com 
el darrers esdeveniments de caire disruptiu. 

Pel que fa als moviments socials, destaca la crei-
xent horitzontalitat entre els seus membres i la base 
social. D’aquesta manera, la frontera entre la co-
municació interna i externa es fa més difícilment 
distingible. Aquesta horitzontalitat comunicativa –
ús intensiu de les TIC– ha permès ampliar la base 
social que s’identifica amb reivindicacions concre-
tes, alhora que ha facilitat la diversitat de procedèn-
cies del participants (militàncies múltiples) i, per 
tant, la pluralitat social en la seua composició. En 
els moviments socials actuals destaca, respecte dels 
anteriors, la rellevància qualitativa i quantitativa 
de les aportacions de tècnics i experts que donen 
legitimitat i suport a l’argumentari reivindicatiu.

Les característiques esmentades són pròpies dels 
moviments d’ona mitjana i marquen la diferència 
respecte a velles formes d’organització i comuni-
cació en les quals predominava la verticalitat or-
gànica, i la comunicació interna era ben diferent 



a la que s’adreçava a la base social. Es tracta dels 
moviments d’ona llarga que es troben en un procés 
d’adaptació als nous temps sociopolítics i mediàtics.

Quant als Media convencionals cal senyalar 
que els mitjans comercials adapten el seu discurs 
als lectors responent a criteris estratègics de mer-
cat. Així, les posicions ideològiques de partida amb 
què tracten els conflictes es veuen condicionades 
per l’acció col·lectiva i el ressò en l’opinió pública.

Amb l’anàlisi de les editorials, hem pogut cons-
tatar diferents posicionaments per part dels periò-
dics valencians atenen l’especificitat reivindicativa 
dels moviments socials: 1) ambigüitat discursiva, 
2) oposició als plantejaments, i 3) adaptació se-
gons els curs dels esdeveniments. En algun cas 
els mitjà s’identifica amb les reivindicacions del 
moviment. El procés adaptatiu s’hi produeix en 
relació directa al creixent suport social de les rei-
vindicacions dels moviments. Aquestes estratègies 
es palesen en les editorials per mitjà de la a) in-
visibilització dels moviments –no hi apareixen–, 
b) per la manipulació –discursos falsos en quant 
a les reivindicacions–, o c) per l’apropiació de les 
propostes dels moviments sense citar-ne la proce-
dència. Tanmateix, resulta curiós constatar com 
els periòdics recorren sovint al coneixement experts 
dels tècnics que pertanyen als moviments o con-
sulten els seus webs. Cal insistir que en la major 
part dels casos no citen les fonts.

La progressiva emancipació dels moviments so-
cials de la dependència dels media convencionals 
s’expressa a través de nous canals informatius en 
xarxa, que reforcen l’horitzontalitat comunicativa 
i permeten guanyar rellevància social arribant fins 
i tot, en alguns casos, a condicionar o influir en els 
continguts dels media convencionals. Aquesta nova 
estructura d’oportunitats mediàtiques genera: (1) 
autonomia informativa capaç de superar el silenci 
dels mitjans convencionals, (2) capacitat de trans-
metre el coneixement expert que els mitjans con-
vencionals tenen dificultats d’obtenir, (3) organit-
zació horitzontal sense diferències intra-extra grup, 
i (4) increment de la capacitat d’influència sobre 
la base potencial de població.

Finalment, totes aquestes característiques han 
confluït en els esclats disruptius a què hem al·ludit, 

tots constatant com l’acció dels mitjans convenci-
onals va tenir en l’inici dels esclats un efecte de re-
forç dels continguts vehiculats a través de les xar-
xes. També jugaren després un paper manipulador 
ben clar en el cas del 15M. En qualsevol cas, podem 
afirmar que els moviments socials han guanyat en 
autonomia comunicativa respecte al sistema dels 
media convencionals.
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