
 

  
LLUITA NO VIOLENTA 

 

● Què és la lluita no violenta? 
"La lluita no-violenta estratègica consisteix a apoderar-se del poder polític o negar-lo als             
altres. No es tracta de pacifisme, de creences morals, ni religioses ". 
 
La lluita noviolenta no equival a protestes al carrer, és una forma molt més complexa i                
variada de lluita que la violència. Tot i que les protestes mostren que la gent vol canvis, no                  
causen canvis perquè els poderosos no cedeixen el poder només perquè la gent els ho demani.                
La necessitat d’un canvi sorgeix quan el poble està desil·lusionat, cansat, té por…. No és               
suficient protestar i demanar al Govern que plegui, cal que no tingui més opció. Per altra banda,                 
una negociació en termes desiguals fa que aquesta sigui injusta, per tant és convenient escollir               
altres eines que no portin a una negociació ni a una confrontació directa.  
 
Gene Sharp va identificar 198 mètodes de lluita noviolenta i les manifestacions només en són               
un. La lluita noviolenta funciona destruint un oponent. No físicament, sino identificant les             
institucions que l'oponent necessita per a sobreviure, i soscavant aquestes fonts de poder.             
S'ha demostrat que la lluita no violenta és tan poderosa i efectiva com la violència. 
 
Cal insistir en el fet que l’ús de la violència és totalment contraproduent durant una campanya                
de desafiament polític, encara que sigui de manera limitada, perquè desvia la lluita cap a un                
camp on el poder establert té un avantatge aclaparador: el terreny militar. Si hi ha 100.000                
persones en una manifestació noviolenta, i un provocador tira una pedra, endevina què agafen              
totes les càmeres: aquell provocador. Un acte individual de violència pot literalment destruir el              
moviment. La disciplina noviolenta és clau per a l’èxit i cal restar fidel a ella, tot i les                  
provocacions i brutalitats de la repressió i els seus agents. Mentre el poble tingui por, el poder                 
mantindrà el seu status quo. Quan l’entusiasme és alt, la por es comença a desfer.  
 

PODER 

Eines Febleses 

○ Repressió: policial, militar, sancions    
econòmiques, persecució judicial, etc. 

○ Recursos humans: obediència de les     
institucions i persones 

○ Recursos materials: control de la     
propietat, infraestructures, etc. 

○ Autoritat: creença de la legitimitat 
 

● Les persones que controlen les finances, els       
recursos naturals, infraestructures, policies,    
presons, etc., en realitat són poques. 

● La violència que exerceix el poder contra la        

població no violenta causa discòrdia entre      

les seves pròpies files i fomenta que la        

població general, els que acostumen a      

defensar el règim i terceres persones,      

donin suport als membres de la      

resistència. 



 
Els governs només poden dirigir un país si, per mitjà de la cooperació, la submissió i                

l’obediència de la població i de les institucions de la societat, reben la renovació constant de                

les fonts de poder que necessiten. A diferència de la violència, el desafiament polític és               

l’instrument idoni per impedir que el règim accedeixi a aquestes fonts de poder. 

 

POBLE 

Eines Febleses 

○ Institucions: recuperar-les, enfortir les ja     
existents (mitjans de comunicació,    
bombers, església…) i crear-ne de     
noves (CDR, ANC, Òmnium, AMI,     
Súmate, ...) 

○ Accions No Violentes: 
○ Protesta: manifestacions, marxes,   

cadenes, actes simbòlics, etc. 
○ Desobediència social: no cooperar,    

no complir les normes que vulnerin      
els drets humans, la llibertat i la       
justícia, treure o modificar senyals 

○ Desobediència econòmica: boicots,   
vagues, no pagar impostos,.... 

○ Desobediència política: no obeir    
ordres judicials ni lleis,  

○ Psicològics: Ridiculitzar el poder,    
desdejunis, governs paral·lels...  

● Espontaneïtat, reacció, emoció,   
descoordinació, dispersió d’accions, manca    
d’unitat,  grups independents. 

● No calcular la repercussió de les nostres       
accions per part del poder establert: previsió       
de la brutalitat policial, persecució judicial... 

● No tenir en compte els mitjans de       
comunicació 

● No tenir en compte la influència externa 
● Oblidar que a més de derrocar el poder        

establert, s’ha de construir un nou sistema.       
No esperem que amb la llibertat els       
problemes polítics, econòmics i socials     
s’aturaran de cop i volta. 

 
L’humor és un potent provocador de canvis perquè no només puja la moral i fa perdre la por,                  
sinó que també fa el moviment atractiu, la gent s'hi vol sumar i en conseqüència el moviment                 
creix. 
 

L'humor i la burla creen un gran dilema a l'oponent: si reacciona, queda com un estúpid, i si                  

no ho fa, altra gent començarà a burlar-se'n també. Per exemple, a Sèrbia van posar un barril                 

gros de petroli amb un retrat del president, al mig del carrer principal, amb un forat al                 

capdamunt, de forma que s'hi podia tirar una moneda, agafar un bat de béisbol, i picar-li a la                  

cara. Els organitzadors es van quedar a un café proper a mirar, a 3 barris de distància, i en                   

uns minuts hi havia cua de gent per fer-ho. El veritable show comença quan apareix la policia.                 

Què faran? Els organitzadors no estan a un lloc visible i no se'ls pot arrestar. Arrestar els                 

compradors amb els seus nens?. La policia va fer la cosa més estúpida, arrestar el barril. I la                  

foto de la cara picada al barril que estava essent arrossegat cap al cotxe de la policia va ser la                    

millor per als fotògrafs dels diaris. 



 
Una població que s’ha alliberat amb lluita no violenta tindrà més eines per defensar la               
democràcia i la llibertat. 

OBJECTIU 
 

1. Transmetre l’esperança que resistir no és inútil i que acabarem guanyant 
2. Buscar accions que siguin productives: 

a. cal començar amb accions petites però que siguin suficientment grans,          
significatives i suficientment fàcils per poder-les guanyar. 

b. cal actuar solament quan hi hagi beneficis, en cas contrari, millor no actuar.  
c. cal actuar coordinadament, les accions aïllades fan molt poc si no són part d'una              

estratègia més grossa. 
 

⇓  
EFECTES 

 
● Conversió: els membres del grup contrari es commouen pels patiments i la repressió             

rebuda per part de la resistència (violència, presos polítics, etc.) 
● Negociació: on totes dues parts haurien de cedir, però com s’ha comentat, si el diàleg               

no s’estableix en termes d’igualtat, la part reprimida té les de perdre. 
● Coerció: l’estat de la repressió arriba a un punt tal, que les seves eines esdevenen               

impopulars per les seves accions: policia, justicia, etc. 
● Desintegració : la repressió aconsegueix anihilar el moviment de protesta. 

 
QUÈ CAL? 

 
Per dur a terme Accions no Violentes cal: 

● Molta organització i planificació realista amb els recursos i capacitats disponibles 
● Recursos 
● Franquesa i confiança 
● Estructura del sistema de comunicació; de vegades cal secretisme 
● Distribució de responsabilitats 
● Paciència 
● No tenir por 

 
Aquestes regles i habilitats es poden aprendre, essent la més important la de la planificació.               
T'han enganyat sobre la revolució noviolenta exitosa i espontània. Això no existeix al món. 
 
De vegades calen campanyes intermitges per tal de mobilitzar una massa crítica per queixar-se              
de problemes essencials, com per ex. la marxa de la sal de Gandhi (independència de l’Índia) o                 
la protesta del mató (drets per la vivenda a Israel). 
 



 

Sobre Internet i les xarxes socials cal dir que és una eina molt útil, però no ens afanyem a                   

etiquetar els moviments del segle XXI com la "revolució Facebook" o la "revolució Twitter" .               

No barregem les eines amb la substància. Internet i els nous mitjans fan les coses més                

ràpides i barates, i una mica més segures per als participants, perquè ofereixen un anonimat               

parcial. Però la lluita no violenta es guanya als carrers, mai es canviarà la nostra societat cap                 

a la democràcia fent clics asseguts des del sofà. 

 
● Història 

Les dades [11] ens diuen que, si analitzem diferents transicions socials de dictadura a              

democràcia durant els darrers 35 anys, veurem que de 67 casos diferents, en 50 dels casos la                 

lluita no-violenta va ser la clau. De fet, la majoria de drets que hem assolit, com a dones, com                   

a minories, com a treballadors, com a gent de diferents orientacions sexuals, i com a               

ciutadans preocupats pel medi ambient, no ens han estat concedits. Han estat assolits per              

gent que els ha lluitat.  

També s’ha estudiat el perquè funciona la resistència civil: analitzant 323 campanyes,            

violentes i no-violentes, entre 1900 i 2006, 26% de les violentes van tenir èxit, i el doble de les                   

noviolentes. 

 
● Martin Luther King amb la lluita racial 
● Dictadura comunista a Polònia, Alemanya Oriental, -> 10 anys Lech Walesa ve fer fora              

un milió de tropes soviètiques a Polònia 
● Eslovàquia “Revolució del Vellut” de 1989 
● Salvador i Guatemala -> 2 setmanes vaga general i carreteres bloquejades pels pagesos  
● Marxa de la sal, Gandhi 1930 
● A Sèrbia van necessitar 10 anys per unificar 18 líders de partits l'oposició, amb els seus                

grans egos, darrera un candidat únic contra el dictador dels Balcans, Slobodan            
Milosevic.Paves per Milosevic 1989 

● Tian’anmen 1989 
● Genocidi de Rwanda 1994 https://l-hora.org/?p=9677&lang=ca 
● Plaça Tahrir 2011: Els egipcis es van desfer dels seus símbols individuals i van aparèixer               

al carrer només amb la bandera d'Egipte. Van organitzar els cristians protegint els             
musulmans mentre pregaven, i un casament copte animat per milers de musulmans.  
 
 
 
 
 
 

https://l-hora.org/?p=9677&lang=ca


 

● Exemples pràctics 
 

   Protesta i persuasió      No cooperació social (de manera oberta o 
secreta) 

1. Declaracions formals 
2. Comunicacions amb un públic més ample 
3. Representacions en grup 
4. Actes públics simbòlics 
5. Pressió sobre els individus 
6. Drama i música 
7. Processons 
8. Tribut als morts 
9. Assemblees públiques 
10. Separació i renúncia 
11. Cartes de recolzament o oposició 
12. Banderes, cartells, pancartes 
13. Premiacions burlesques 
14. Utilizar símbols en el vestir 
15. Assetjament a funcionaris 
16. Sàtira i burla 
17. Marxes, desfilades, caravanes  
18. Funerals burlescos 
19. Mítings de protesta 
20. Girar l’esquena, guardar silenci 

 
Mètodes d’Intervencions no violentes: 

1. Exposar-se a inclemències, presionar 
psicològicament a l’adversari 

2. Fer pressió moral, protesta i persuasió, 
sense coerció. 

3. Judicis al reves, acusant a l’acusador 
4. Assetjament violent: molèsties noviolentes 

constants, pressions 
públiques i privades. 

5. Ocupació d’espais públics fent assegudes, 
quedant-se dins, a l’interior de mitjans de 
transport, en llocs aquàtics (piscines) 

6. Ocupació en moviment: dins espais però 
sense aturar-se o donant voltes 

7. Ocupació en llocs resant 
8. Atacs no violents, invasions pacífiques d’un 

immoble, d’àrees prohibides 
9. Atacs aeris no violents, deixar caure flyers… 
10. Interposicions no violentes, entre l’adversari i 

la seva activitat 
 

1. No-cooperació en actes socials, costums i 
institucions 

2. Retirar-se del sistema social 
3. Boicot social 
4. Boicot a actes socials, suspensió d’activitats 

socials o esportives 
5. Desaparició col·lectiva 
6. Ostracisme de les persones 

 
Mètodes d’Intervencions no violentes: 

1. Establir nous models de comportament social 
(patrons de conducta). 

2. Sobrecarregar instal·lacions i / o serveis públics. 
3. Tortuguisme en realitzar actes legítims, posar 

traves (p.ex,clients fent les seves compres al 
més lentament possible). 

4. Interrupció verbal: interrompre juntes, reunions, 
serveis religiosos... 

5. Teatre de guerrilla: interrupcions dramàtiques 
"improvisades". 

6. Institucions socials alternatives: grups, escoles... 
7. Sistemes alternatius de comunicació: ràdio, 

diaris, internet (facebook, twitter, canals de 
telegram…) 

No cooperació econòmica No cooperació política 

Boicot: 
1. Acció dels consumidors 
2. Acció dels treballadors i productors 
3. Acció d’intermediaris 
4. Acció de propietaris i administradors 
5. Acció de propietaris de recursos financers 
6. Acció per part dels governs 
7. Política d’austeritat 
8. Boicot de subministraments 
9. Negar-se a rebre ajuda industrial 

1. Rebuig a les autoritats 
2. No cooperació dels ciutadans amb el govern 
3. Alternatives a la desobediència 
4. Accions dels funcionaris 
5. Accions del govern a nivell intern 
6. Accions del govern a nivell internacional 

 
Mètodes d’Intervencions no violentes: 

1. Sobrecarregar sistemes administratius, 
sobrecarregar serveis, suggerències, queixes 



 

10.Negar-se a pagar impostos 
11.Llista negra de comerciants 

 
Vaga: 

1. Vagues simbòliques 
2. Vaga agrícola 
3. Vaga de grups especials 
4. Vagues restringides 
5. Vagues de varies indústries 
6. Combinació de vaga amb tancament 

econòmic 
7. Abandonament ràpid del lloc de treball 
8. De mans caigudes 
9. Tancament  econòmic 

 
Mètodes d’Intervencions no violentes: 

1. Vagues a la inversa: treballar en excés, 
treballar el normal sense retribuir, 
menyspreu de certes normes 

2. Vagues d’ocupació; es deixa de treballar, no 
se surt fins que es compleixin les demandes 

3. Invasió no violenta de terres 
4. Forçar bloqueig econòmic 
5. Falsificació política de diners, documents… 
6. Compres monopòliques; Acaparar el que 

l’adversari necessita 
7. Confiscar actius 
8. “Dumping” vendre un producte a baix preu 
9. Patrocini o recolzament selectiu 
10. Mercats alternatius; com el mercat negre… 
11. Sistemes alternatius de transport 
12. Institucions alternatives; cooperatives, bancs 

alternatius... 
 

2. Publicar la identitat d’agents secrets 
3. Cercar empresonaments; sobresaturar presons 

per solidaritat 
4. Desobediència civil a lleis “neutres”, en un estat 

avançat del moviment 
5. Continuar tasques sense tenir en compte noves 

instruccions ilegítimes. 
6. Establir doble sobirania i governs paral·lels 
7. Treure senyals, afegir-ne de noves 

 

ALTRES  

1. Assetjament no-violent 
2. Obstrucció no-violenta 
3. Teatre de guerrilla 
4. Institucions econòmiques alternatives 
5. Buscar l’empresonament 

 

 

Els mètodes de lluita noviolenta se centren en els assumptes que hi ha en joc. Per exemple,                 

com que el problema amb les dictadures és essencialment polític, les formes polítiques de              

lluita noviolenta, com negar la legitimitat dels dictadors i no cooperar amb el règim, són les                

que han de tenir un paper decisiu.  

D’altra banda, si els greuges de la població són de caire econòmic, aleshores els mètodes de                

resistència més apropiats són les accions econòmiques, com els boicots o les vagues,             

alentiments de treball, bloqueig de distribució de productes, etc. 

 
 
 



 

Planificació per dur a terme accions no violentes 
 

1. Estratègia 2. Mètodes d’acció no violenta 

Anàlisi de la realitat, de 
la situació d’injustícia que 
es vol denunciar o 
transformar, per a tenir un 
coneixement exacte de la 
situació. Això permet 
transformar aquesta 
situació amb major 
objectivitat, racionalitat, 
coherència i efectivitat 
 
Objectiu final i 
l’estratègia per dur-lo a 
terme eficaçment. 
Paral·lelament tindrem 
petits objectius intermedis 
per assolir el repte final. 
 
Procés dinàmic d'anàlisi 
permanent de la realitat i 
avaluació contínua dels 
intermedis per si 
apareixen nous objectius i 
canvis d’estratègia 
 

Difusió per augmentar la 
consciència i el debat del 
problema i/o situació on 
es vol incidir.  
 
Es pot fer amb: 

- edició de 
materials 

- xerrades 
- articles 
- col·loquis 
- articles 

periodístics 
- actes informatius 
- accions 

contrainformació 

Protesta i persuasió per 
visualitzar el conflicte i la 
situació d’injustícia on es 
vulgui persuadir a l’altra 
part 
 
Es pot fer amb: 

- declaracions 
públiques 

- accions 
simbòliques 

- manifestacions 
- concentracions 
- encartellades 
- assegudes 
- encartellades 
- marxes 
- dejunis 
- pintades, 
- pancartes 
- octavetes 
- assemblees al 

carrer 
- recollida 

signatures 
- vagues de fam 
- pressió a a 

persones o 
autoritats 

- teatre al carrer 

Acció Directa no 
cooperació i pressió, per 
tal de coaccionar a 
l’adversari mitjançant la 
negativa deliberada a 
realitzar una funció. 
 
Caldrà el major nombre 
de persones possibles 
que es neguin a colaborar 
amb les estructures, 
institucions, lleis, règims 
que creen i mantenen la 
injustícia. 
 
Es tracta de trencar les 
fonts de poder de 
l’adversari, on es vegi 
privat dels mitjans de 
mantenir la seva posició i 
perdi el control de la 
situació 
 
 
 

Preparació 
de l’ADN - 
Acció Directa Noviolenta 

 
Acció Directa Noviolenta 
 

Anàlisi de la situació 

Redactar informe el 

màxim detallat 

possible 

- Anàlisi de la situació política, social, econòmica, etc. del moment per situar l'acció amb el                

major contacte possible amb la realitat.  

- Prioritzar aquesta anàlisi tenint en compte el coneixement popular del problema. el             

coneixement i sensibilitat positiva o negativa per part dels mitjans de comunicació i altres              

col·lectius 

Objectius de l'acció i 
metodologia 

 

Objectiu final 

•Amb perspectiva ideològica. L’acció ha de ser coherent amb l’objectiu: Concret, clar i             

realitzable/assolible 

• Ha de ser la culminació d'una campanya progressiva d'accions i activitats. 

Objectius intermedis 

• Seran realitzables a curt termini, amb capacitat d'aconseguir-los. 



 

• Han d'estar integrats en la campanya general, relacionats mútuament i han de tenir un               

caràcter progressiu amb vista a aconseguir l'objectiu final. 

Elecció del tipus 

d'acció 

Triar el tipus d'accions més adequat que es vol fer; de denúncia, de cara als mitjans de                 

comunicació, de conscienciació, de pressió… tenint en compte la incidència pública positiva o             

negativa de l'acció i els valors que es manifesten o s'associen a cada tipus d'acció. 

Preparació tècnica Necessària per afavorir la cohesió a tothom implicat amb una bona preparació de l'acció la               

qual proporcionarà seguretat. Estudi clar a qui va dirigida l’acció; principalment l'ADN de             

premsa, gent del carrer, adversaris... 

Estudi logístic 

Recollir informació 

tècnica completa 

Visitar el lloc i l’entorn diverses vegades, prenent el màxim de dades, fotografies, croquis, 

dibuixos, prenent mesures. Observar presència de càmeres de seguretat.  Fer estudi exhaustiu 

de dins i de fora del indret escollit a fer l’acció Fer relació de tot el material necessari per 

dur-la  a terme; comunicat de premsa, pamflets, octavetes, pancartes, consignes, megàfon, 

escales, cadenes, cadenats, cotxes… 

Els temps de l'acció.  Acotar el màxim l’acció: inici/fi. Acordar el temps tenint en compte nous replantejaments, en              

funció de meteorologia, seguretat, detencions... 

Relació amb altres 

grups 

 

Plantejar prèviament la necessitat o oportunitat de contactar amb altres grups, dependrà del 

nivell de vinculació que es pretengui.  

• Mantenir-los informat de les nostres accions 

• Possible col·laboració en l'acció o altres esdeveniments puntuals de forma coordinada 

Relació amb la gent 

del carrer 

 

Una comunicació amb la gent del carrer que observa l’acció és vital per saber com actuar quan                 

estan a favor o en contra. 

•Davant possibles provocacions tancar la comunicació i evitar enfrontaments 

•En accions multitudinàries necessari un servei d'ordre no violent que vetlli constantment 

El grup de suport 

“invisible” 

 

No han de ser identificades com a participants de l'acció. El seu objectiu és observar com es                 

desenvolupa l'acció. Recollint tot tipus d'informació; la resta dels participants, de la policia, de              

la gent del carrer i les possibles fallades o errors. 

Dades de contacte Disposar del màxim d’informació detallada de tots els agents implicats tant per comunicació             

interna com externa; grup d’acció, familiars  advocats, comissaries,  mitjans de comunicació. 

Presa de decisions 
durant l'acció 

 

Establir mecanismes de presa de decisions i de comunicació, definir portaveus i/o interlocutors             
davant situacions imprevistes, per a les relacions amb la premsa, la policia, els funcionaris o               
persones involucrades en el conflicte. Decidir què es diu, qui i com de manera concreta per no                 
deixar pas a la improvisació ni sota la responsabilitat alhora de transmetre-ho a tercers 

 

 



 

● Referències 
1. Fil de twitter de Ramir de Porrata @ramirp 

https://twitter.com/ramirp/status/1074038318906687489?s=19  
 

2. Fils de twitter @ErmessendaXCAT 
a. Filipines: 

https://comunicats.cat/revolucions-noviolentes-resistencia-civil-al-final-del-s-xx-sharon-eri
ckson-nepstad-resum-per-ermessenda-x-cat/?fbclid=IwAR3oeBlFaLT3krcEvzOdsT4BVsyi
jaouIX1rG5cGiQINFMkYc-4uSt_ufjc  

b. Tian’anmen: https://twitter.com/ErmessendaXCAT/status/1068209796845850626?s=20  
 

3. Canal de documentals de no Violència: 
https://www.youtube.com/channel/UC2N7Dj7-Wc0h1zxo25o6k2A  

a. Documental: 1) Una força més poderosa. La independència de l’Índia (subtítols en            
català): https://youtu.be/BcyU5rRQiVI 

b. Documental 2) Una força més poderosa. Nashville, USA:        
https://www.youtube.com/watch?v=g3oq2H-4Nvg&feature=youtu.be  

c. Xerrades TED El secret d'una eficaç resistència noviolenta, Jamila Raqib (subtítols 
en català): https://www.youtube.com/watch?v=Olh588wKc-M&feature=youtu.be  

d. Xerrades TED El poder de la resistència civil pacífica. Erica Chenoweth:           
https://www.youtube.com/watch?v=4OPCYPuxn2w&feature=youtu.be  
 

4. Documental de Latituds NO VIOLÈNCIA 23’  
Moviments socials de tot el món opten per la no-violència com a forma de lluita. Uns contra les                                   
dictadures que els oprimeixen i que violen els drets humans, altres, en països democràtics contra                             
la pèrdua de drets socials i laborals. La història demostra (Mahatma Gandhi, Luther King) que es                               
poden provocar grans canvis socials i estructurals, sense vessar la sang del contrari, utilitzant la                             
poderosa força de la no-violència. En pocs mesos s'han estès rebel·lions no-violentes per tot el                             
món. Des del Sàhara Occidental a Tunísia, Egipte, Catalunya, Israel, Nova York... La no-violència                           
esdevé l'eina en mans de la població per aconseguir transformació. 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/noviolencia/video/5695718/  
 

5. Documental de Documentos TV: Cómo empezar una revolución pacífica Gene Sharp. 
Excelente video que describe las acciones tomadas para derrocar regímenes autoritarios, cuales                       
fueron las claves, como diseñar una estrategia, las diferentes situaciones que hay que evitar.                           
Como los serbios lograron de forma pacífica derrocar a Milosevic,  
Aparte de ver este video recomiendo estudiar el libro "De la dictadura a la Democracia" el cual                                 
describe casi 200 acciones de resistencia y protesta. 
https://www.youtube.com/watch?v=mYNwZI4x7VM  
 

6. Llibre “Cómo hacer la revolución: instrucciones para cambiar el mundo”; Popovic, S; Malpaso 
Ediciones 

https://www.casadellibro.com/libro-como-hacer-la-revolucion-instrucciones-para-cambiar-
el-mundo/9788416420285/2992861  

https://youtu.be/Olh588w 

7. El secret d'una eficaç resistència noviolenta, petit discurs de Jamila Raqib 
-https://youtu.be/Olh588wKc-M 

 

https://twitter.com/ramirp
https://twitter.com/ramirp
https://twitter.com/ramirp/status/1074038318906687489?s=19
https://twitter.com/ErmessendaXCAT
https://comunicats.cat/revolucions-noviolentes-resistencia-civil-al-final-del-s-xx-sharon-erickson-nepstad-resum-per-ermessenda-x-cat/?fbclid=IwAR3oeBlFaLT3krcEvzOdsT4BVsyijaouIX1rG5cGiQINFMkYc-4uSt_ufjc
https://comunicats.cat/revolucions-noviolentes-resistencia-civil-al-final-del-s-xx-sharon-erickson-nepstad-resum-per-ermessenda-x-cat/?fbclid=IwAR3oeBlFaLT3krcEvzOdsT4BVsyijaouIX1rG5cGiQINFMkYc-4uSt_ufjc
https://comunicats.cat/revolucions-noviolentes-resistencia-civil-al-final-del-s-xx-sharon-erickson-nepstad-resum-per-ermessenda-x-cat/?fbclid=IwAR3oeBlFaLT3krcEvzOdsT4BVsyijaouIX1rG5cGiQINFMkYc-4uSt_ufjc
https://twitter.com/ErmessendaXCAT/status/1068209796845850626?s=20
https://www.youtube.com/channel/UC2N7Dj7-Wc0h1zxo25o6k2A
https://youtu.be/BcyU5rRQiVI
https://www.youtube.com/watch?v=g3oq2H-4Nvg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Olh588wKc-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4OPCYPuxn2w&feature=youtu.be
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/noviolencia/video/5695718/
https://www.youtube.com/watch?v=mYNwZI4x7VM
https://www.casadellibro.com/libro-como-hacer-la-revolucion-instrucciones-para-cambiar-el-mundo/9788416420285/2992861
https://www.casadellibro.com/libro-como-hacer-la-revolucion-instrucciones-para-cambiar-el-mundo/9788416420285/2992861
https://youtu.be/Olh588wKc-M
https://youtu.be/Olh588wKc-M
https://youtu.be/Olh588wKc-M


 
8. Llibre escrit pel general i estratega militar Sun Tzu fa aproximadament 2.500 anys a l’antiga 

Xina. És un tractat sobre pràctica militar i estratègia de guerra que es fonamenta en principis 
de la doctrina taoísta. http://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf 

 
9. Manual on Michael N. Nagler ofereix una síntesi dels principis inspiradors de la no violència, des                

dels orígens del pensament de Gandhi fins a les figures i exemples més destacats dels darrers                
anys. És una guia per a utilitzar la no violència de manera creativa a l’hora de confrontar                 
qualsevol problema i per a construir moviments de canvi capaços de reestructurar les bases de               
la societat. L’autor també identifica alguns errors tàctics concrets que solen cometre les accions              
no violentes sense èxit, com ara les manifestacions de la Plaça de Tiananmen o les protestes                
dels moviments Occupy, i inclou també exemples d’històries de revolucions no violentes exitoses             
d’arreu del món, fins i tot un exemple de l’Alemanya Nazi.  

http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/llibres/eines/Eines24/EINES24.
pdf 
 

10. Llibre DE LA DICTADURA A LA DEMOCRÀCIA Gene Sharp, referent teòric clàssic de l’acció 
noviolenta que ha inspirat moviments dissidents arreu del món, des de Birmània a Bòsnia, 
Estònia i Zimbawe. Aquesta obra breu i pràctica va ser així mateix un referent per a les revoltes 
de la primavera àrab. S’hi troben més de quaranta anys de recerca i escriptura de l’autor sobre 
lluita noviolenta, moviments de resistència, dictadures, règims totalitaris, teoria política, anàlisi 
sociològica i altres camps. Trobarem quin són els mètodes de resistència que funcionen contra 
els dictadors. Què fa als dictadors Vulnerables. Perquè l’estratègia és crucial per a convertir 
dictadures en democràcia 

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2014/01/From-Dictatorship-to-Dem
ocracy-Catalan.pdf 
 

11. Métodos de acción Noviolenta Gene Sharp. 197 exemples i mètodes que es van treballar en un 
Taller d’acció no violenta de Paco Cascón, classificats en 6 tipus: en No violents, en 
no-cooperació social, no-cooperació econòmica. Boicots econòmics i Vagues, en No-cooperació 
política, en intervenció no violenta 

http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf 
 

12. Document elaborat per María J. Stephan y Érica Chenoweth on s’analitzen les diferents 
accions violentes i les no violentes que han tingut lloc arreu del món i se'n treuen conclusions i 
percentatges per saber quines han estat més eficaces 

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2011/01/Why-Civil-Resistance-Wo
rks-Spanish.pdf  

 
13. Dins de la web del Consell Nacional de la Juventut de Catalunya, juntament amb IRIDIA es va 

publicar una Guia d’Acció Noviolenta per fer front a la repressió.  
a. Web aquí 

https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/guia-accio-noviolenta-fer-front-la-repressio 
 

b. Guia aquí 
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/guia_daccio_noviolenta3.pdf  
 

c. Infografia de Consells per a l’acció no violenta aquí 
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/infografia_accio_noviolenta.png  
 
 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/llibres/eines/Eines24/EINES24.pdf
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/llibres/eines/Eines24/EINES24.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2014/01/From-Dictatorship-to-Democracy-Catalan.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2014/01/From-Dictatorship-to-Democracy-Catalan.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2011/01/Why-Civil-Resistance-Works-Spanish.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2011/01/Why-Civil-Resistance-Works-Spanish.pdf
https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/guia-accio-noviolenta-fer-front-la-repressio
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/guia_daccio_noviolenta3.pdf
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/infografia_accio_noviolenta.png


 
d. Infografia de Manifestar-se és un dret: breus consells aquí  

https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/infografia_consells.png  
 

14. En peu de pau han elaborat diversos documents: 
a. Decàleg, extret d’Alliberem-nos de la violència i de la passivitat. Guia d’estratègia i 

d’acció noviolentes 
http://www.enpeudepau.org/wp-content/uploads/2017/10/Decaleg-3-Estrate%CC%80gia-
noviolenta-en-10-passos.pdf 

b. Uns Criteris per avaluar que una acció és noviolenta, coherent i efectiva 
http://www.enpeudepau.org/decaleg-7-criteris-per-avaluar-que-una-accio-es-noviolenta-co
herent-i-efectiva/ 
 

15. Portal web lluitanoviolenta amb molts recursos, tallers i formació. Referències d’en Xirinacs, 
Martí Olivella entre altres https://lluitanoviolenta.cat/ 
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