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Resum 

 

 

Aquest treball té per objectiu presentar els efectes de la pandèmia sobre la vida dels 

veïns i de les veïnes de València i analitzar les respostes que hi han donat els 

moviments urbans. Partim d’una aproximació teòrica i conceptual i seguim amb una 

caracterització dels moviments urbans a València (orígens, composició, tipologia, 

relació amb altres actors…) tenint en compte el context de la ciutat i, sobretot, dels seus 

barris i els seus contrastos. Després presentem la definició de la pandèmia que fan els 

mateixos moviments urbans i descrivim i analitzem iniciatives amb què han fet front als 

efectes de la COVID-19, incidint especialment en les formes de cura i mobilització. A 

més a més, tractem l’impacte de la pandèmia en l’organització dels moviments urbans 

tant cap a dins com pel que fa a l’articulació entre iniciatives noves o ja existents. Tot i 

ser un text centrat en la pandèmia, oferim una reflexió a partir de la relació entre les 

accions d’aquests moviments i els discursos socials al voltant de la lluita pel dret a la 

ciutat, que entronca amb qüestions com la igualtat de gènere, els serveis públics, la 

llibertat d’accés i presència a l’espai públic i el dret a l’habitatge. En definitiva, mirem 

d’oferir algunes claus per a valorar el paper dels moviments urbans per a la cohesió i la 

transformació socials, en el cas de València, però amb una mirada prospectiva als 

lligams amb el context estatal i, sobretot, de les terres de parla catalana. La base 

empírica són materials secundaris, bibliogràfics, publicacions digitals pròpies dels 

moviments urbans i, sobretot, entrevistes realitzades a quatre membres significatius de 

diferents col·lectius de la ciutat de València. 
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1 

Introducció 

 

 

Presentem aquest text passat més d’un any des de l’inici de la pandèmia, fruit d’una 

recerca iniciada enmig de la seua llarga ombra i enllestida quan la vacunació de la 

població sembla que ofereix esperança, amb una clara millora dels indicadors 

epidemiològics. Comencem a disposar d’un corpus de treballs que miren d’analitzar-ne 

els efectes, des de les ciències socials. Com veurem, molts d’ells s’han centrat a 

destacar aspectes estructurals que la pandèmia ha agreujat i tendències que s’han vist 

més pronunciades per ella. Entre aquests aspectes destaquen diverses crisis i 

desigualtats, però també una gestió socioeconòmica dels recursos i una cultura política 

que miren cada cop més al tercer sector, les associacions, els moviments socials i, en 

general, la ciutadania. Entre les segones hi ha diverses crisis relacionades amb un 

sistema neoliberal del qual les ciutats eren un escenari privilegiat segons nombrosos 

treballs (Harvey, 1989; Sassen, 2000; Brenner i Theodore, 2002; Rodríguez i Vicario, 

2005; Cucó, 2013; Franquesa, 2013; Sequera, 2020). I precisament la nostra proposta és 

aproximar-nos a la realitat de les ciutats amb el focus en el paper dels moviments urbans 

de la ciutat de València en temps de pandèmia. Ens cenyirem a allò que diuen, creuen i 

fan els subjectes des del seu context espacial més proper, marcat per relacions, 

expectatives i recursos que s’hi despleguen i també per condicions de desigualtat. Un 

dir, fer i creure vinculat a la intervenció organitzada sobre la ciutat i les condicions de 

vida de les persones que l’habiten. El marc serà València, però tindrem present la seua 

imbricació en el context més ampli de les terres de parla catalana i serà observada, 

també, des de la consideració de la diversitat interna derivada de les condicions de 

diversos barris. Els subjectes seran els moviments urbans. 

Després d’aquesta introducció, tot plegat es concreta en un document que, prèvia 

definició dels objectius i la metodologia, parteix d’un tercer apartat que establirà el marc 

teòric i conceptual d’anàlisi a partir de la bibliografia que ja s’ha anat generant en el 

període que ha passat des que es va iniciar la pandèmia, fins avui. D’especial interès és 

veure si els autors que han anat fent aportacions consideren la pandèmia com un 

parèntesi conjuntural per a un sistema no pertorbat per ella o si ha comportat canvis 

estructurals. Serà moment, també, de definir a què ens referirem quan parlem de 

moviments urbans. Tot plegat és un apartat que permet partir d’un focus més ampli per 

a arribar a la ciutat de València i als moviments urbans que s’hi han anat desplegant. 

Tot seguit, doncs, al quart apartat presentarem breument la ciutat de València i els seus 

moviments urbans. Hi proposarem una classificació orientativa de barris que permetrà 

comprendre els contrastos que reflecteixen desigualtats al si de la ciutat. Oferirem, 

també, una tipologia de moviments urbans a partir de l’evolució que ha experimentat la 

lluita veïnal en el marc d’una ciutat en transformació. Precisament aquesta darrera 

classificació ha estat la clau per triar membres destacats de moviments urbans per a 

entrevistar-los, tot i que hem tingut també en compte el marc geogràfic de treball de 
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cadascun dels moviments. Guillem Beltrán Gonzàlez (Sindicat de Barri del Cabanyal), 

Mireia Biosca Ordaz (Assemblea Feminista de Benimaclet i Cuidem Benimaclet), 

María José Broseta Serrano (Federació d’Associacions Veïnals de València) i Antoni 

Cassola Cortadellas i Lluís Mira Borderia (Associació de Veïns i Comerciants Amics 

del Carme) van acceptar que els entrevistéssim. Els agraïm molt que s’hi prestessin com 

a manera d’obrir una reflexió amb la qual ens hem compromès a continuar amb ells. 

El discurs resultat d’aquestes converses, combinat amb fons digitals, és la base del nucli 

fonamental d’aquest treball i constitueix el cinquè apartat. Hi veurem com des dels 

moviments urbans la pandèmia no es pot entendre sense posar-la en diàleg amb el marc 

més ampli dels processos socioeconòmics que ja duien un temps afectant la ciutat quan 

esclatà la crisi de la COVID-19. Veurem com els moviments urbans més crítics entenen 

la COVID-19 com a manifestació d’una crisi sistèmica més profunda que abasta el 

capitalisme. A partir d’aquí, el turisme, l’especulació immobiliària, la crisi de cures i la 

manca de serveis es revelen com ingredients imprescindibles per interpretar aquest abast 

i, en particular, els efectes de la pandèmia a València. Igualment, el paper del suport 

veïnal s’identifica com a ferramenta essencial per a fer front a una situació sanitària que, 

al capdavall, ens invita a aguditzar la vista per a veure’n implicacions més profundes. 

Aquest és l’exercici al qual us convidem, a través dels moviments urbans de València. 
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2 

Objectius i metodologia 

 

 

L’objectiu general d’aquest estudi és analitzar el paper dels moviments urbans per a la 

cohesió social en el context de pandèmia per COVID-19, a la ciutat de València, i els 

possibles canvis que hagi generat aquesta. Per això, hem perseguit els següents 

objectius específics: 

O1) Caracteritzar de manera general i succinta la ciutat de València i els seus barris, en 

termes de composició sociodemogràfica, socioeconòmica i posició simbòlica en relació 

amb el conjunt de la ciutat. 

O2) Enumerar i classificar els moviments urbans de la ciutat, segons la seua antiguitat i 

composició, i la forma, el sentit, l’objecte i l’orientació de la seua mobilització. 

O3) Presentar un esbós de tipologia d’iniciatives socials (pràctiques de cura i suport 

veïnal, mobilitzacions, etc.) desenvolupades contra la COVID-19, des de moviments 

urbans, en terres de parla catalana i, en particular, a València. Es tindrà en compte la 

possible relació entre aquestes iniciatives i les mesures públiques que s’hagen adoptat. 

O4) Veure l’impacte de la pandèmia sobre la composició, l’organització, els objectius, 

les activitats i el funcionament dels moviments urbans i sobre les aliances entre ells, 

amb consideració del paper de les mesures sanitàries que han dificultat les interaccions, 

però també de l’ús de noves tecnologies. 

O5) Estudiar la relació entre les accions efectuades des dels moviments urbans i els 

discursos socials sobre la lluita pel dret a la ciutat. 

Més enllà de la consulta bibliogràfica, hem buscat assolir aquests objectius mitjançant 

informació qualitativa obtinguda de les fonts i tècniques següents: 

 

Fonts secundàries  

S’han utilitzat dos tipus de fonts secundàries. D’una banda, s’ha consultat el nivell mitjà 

de renda per llar en cadascun dels barris de la ciutat. Són dades elaborades per l’Institut 

Nacional d’Estadística (INE) la desagregació de les quals hem pogut consultar en el 

gràfic mapa que publicà El Diario.es en octubre de 2019.1 Són xifres de 2016, però prou 

recents per a fer-se una idea de la distribució de la renda a la ciutat. Aquesta informació 

l’hem combinada amb un informe que publicà l’Ajuntament de València, en plena 

pandèmia, sobre la concentració del virus de la COVID-19 (SARS-CoV-2) en aigües 

residuals.2 Les dades són molt parcials, però permeten fer una mínima aproximació a la 

 
1. Disponible a: https://www.eldiario.es/economia/mapa-dinero-vecinos-ingresos-

calle_1_1294391.html.  

2. La distribució de la concentració l’hem treballada a partir de la seua especificació en 

https://7televalencia.com/es/seis-barrios-valencia-mas-coronavirus-23-febrero/ i del mapa facilitat en 

https://www.eldiario.es/economia/mapa-dinero-vecinos-ingresos-calle_1_1294391.html
https://www.eldiario.es/economia/mapa-dinero-vecinos-ingresos-calle_1_1294391.html
https://7televalencia.com/es/seis-barrios-valencia-mas-coronavirus-23-febrero/
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distribució territorial de la possible afectació del SARS-CoV-2 a la ciutat. Tot plegat 

són dades rellevants per als objectius O1, O2 i O3, que també hem pogut cobrir amb 

una consulta a través del navegador Google i de xarxes socials, seguint enllaços 

successius, de manera inductiva.  

 

Revisió de xarxes socials dels moviments urbans 

Hem revisat les publicacions fetes pels principals moviments urbans de València en les 

seues xarxes socials. En concret, hem analitzat totes les publicacions realitzades entre 

març de 2020 i el present en els comptes de Facebook dels col·lectius i plataformes 

següents: Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme, Associació de 

Veïns/Veïnes i Amics/Amigues de la Malva-rosa, Construyendo Malilla, Cuidem 

Benimaclet, EntreBarris, Federació d’Associacions Veïnals de València, Montolivet 

Veïnal, Orriols Conviu, Orriols en Bloc, PAH València, Plataforma per Russafa, 

Russafa Veïnal, Saïdia Comuna, Sindicat de Barri del Cabanyal, Teixint Patraix i Veïnat 

en Perill d’Extinció (Ciutat Vella). Això ens ha permès fer un mapeig general de les 

respostes i els discursos desenvolupats pels moviments urbans de València durant la 

pandèmia, qüestions que hem pogut aprofundir entrevistant membres de quatre 

d’aquests col·lectius. 

 

Entrevistes semidirigides 

Hem entrevistat quatre membres d’associacions de diferents entitats (Antoni Cassola 

Cortadellas i Lluís Mira Borderia, de l’Associació de Veïns i Comerciants Amics del 

Carme; Mireia Biosca Ordaz, de l’Assemblea Feminista de Benimaclet; María José 

Broseta Serrano, de la Federació d’Associacions Veïnals de València, i Guillem Beltrán 

Gonzàlez, del Sindicat de Barri del Cabanyal) seguint el guió d’entrevista que es pot 

consultar a l’annex I. Amb la selecció d’aquestes quatre persones hem mirat de cobrir 

quatre perfils de col·lectiu que configuren una tipologia que presentem de manera 

raonada més avall.3 Aquests perfils són: a) Moviment veïnal sorgit entre els anys 

seixanta i setanta del segle XX; b) Plataformes i associacions veïnals creades els anys 

2000 com a alternativa a la institucionalització de les primeres; c) Col·lectius vinculats 

als moviments urbans autònoms sorgits al llarg de l’última dècada amb el nou cicle de 

mobilització inaugurat pel 15M; d) Assemblees feministes de barri, creades a partir de 

2018, amb aliances amb moviments urbans pròpiament dits. 

Amb aquestes entrevistes4 s’ha intentat copsar discursos sobre les accions realitzades 

per col·lectius dels moviments urbans en el context de la COVID-19, el seu impacte i 

les expectatives futures i els valors i principis que les orienten. El discurs s’ha analitzat 

d’acord amb els descriptors que es troben en l’annex II, que donen informació clau per 

als objectius O3, O4 i O5. En un dels casos (Amics del Carme) l’entrevista anà 

precedida de la participació en una assemblea i una breu presentació informal que va 

generar converses d’interès que han complementat les entrevistes, a tall d’incursió com 

a observació participant, si bé centrada fonamentalment en el discurs. 

 
l’informe original que es pot descarregar en la publicació que es troba en la web de l’Ajuntament de 

València 

(https://www.valencia.es/documents/20142/9932765/0223+Covid+en+aig%C3%BCes+residuals+23+feb

rer.pdf/4cb8bb49-3e66-9b3e-f805-cfd592c213db?t=1614088620250). 

3. Vegeu l’apartat 4.2. 

4. La transcripció íntegra de les entrevistes està inclosa a aquest estudi com a annex III. 

https://www.valencia.es/documents/20142/9932765/0223+Covid+en+aig%C3%BCes+residuals+23+febrer.pdf/4cb8bb49-3e66-9b3e-f805-cfd592c213db?t=1614088620250
https://www.valencia.es/documents/20142/9932765/0223+Covid+en+aig%C3%BCes+residuals+23+febrer.pdf/4cb8bb49-3e66-9b3e-f805-cfd592c213db?t=1614088620250
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3 

Marc teòric i conceptual 

 

 

3.1. Urbanisme neoliberal, desigualtats i espai habitat 

En els darrers decennis s’ha anat consolidant un model de ciutat neoliberal àmpliament 

glossat des de les ciències socials almenys des dels anys vuitanta del segle XX (Harvey, 

1989). Durant les posteriors dècades, els governs locals de les principals ciutats 

mundials van emprendre una cursa per a atreure inversions. El resultat va ser un model 

caracteritzat pel discurs de la innovació, la competitivitat, l’especulació econòmica, la 

priorització de l’atracció d’inversions, fluxos i elits socials i culturals i pel 

desenvolupament de fórmules de governança en què el sector privat era decisiu en la 

definició de l’interès general, les prioritats i el disseny i l’execució de projectes (Keil i 

Boudreau, 2010).  

A principis del segle XXI s’ha consolidat una línia interpretativa que ha llegit aquest 

model urbà com a producte del context mundial neoliberal (Brenner i Theodore, 2002; 

Hannigan, 2005) clares manifestacions del qual, en les terres de parla catalana, trobem a 

ciutats com Barcelona (Delgado, 2007; Mansilla, 2016), Palma (Franquesa, 2013; 

Vives, 2013) o València (Cucó, 2013, Santamarina i Moncusí, 2013). En un marc de 

potenciació de la inversió privada, feta amb el vistiplau o fins i tot l’impuls dels governs 

municipals, dos processos han emergit amb força com a categories analítiques i com a 

conceptes popularitzats des de l’activisme social. D’una banda, ha operat la 

gentrificació en la forma d’una progressiva elevació del nivell socioeconòmic i cultural 

de les persones que resideixen en zones urbanes i d’un augment del valor simbòlic i 

material d’aquestes àrees, de bracet amb incisives actuacions i plans urbanístics. D’altra 

banda, la turistificació ha comportat l’especialització econòmica de zones urbanes en el 

consum turístic, amb instal·lació de determinats negocis i, en general, una orientació 

cap al subjecte visitant com a prioritat, amb actuacions urbanístiques que miren 

d’explotar la patrimonialització d’espais i edificis per a generar experiències 

d’autenticitat i proposen crear ambients agradables i habitatges disponibles per a 

visitants i turistes (Sequera, 2020). Gentrificació i turistificació van modelant una 

escenografia de comerços, serveis, oci, monuments i elements patrimonials amb un 

elenc d’actors format (a més dels turistes) per emprenedors, artistes, intel·lectuals, 

estudiants, activistes socials i professionals. Tots ells integren el que seria una classe 

creativa. Llur protagonisme tendeix a amagar diferències i malestars darrere una imatge 

estereotipada que produeix complaença, amb actuacions que oculten una part del passat 

i del present de l’espai urbà que es considera que tenen ressons estètics contraproduents 

per a projectes d’inversió i renovació urbana (Delgado, 2007; Lacarrieu, 2008; 

Fioravanti, 2020). 

El procés de gentrificació ha tingut com a avantsala o com a creu la precarització 

(Slater, 2014; Torres i Moncusí, 2018). Persones que acumulen poc capital cultural, 

econòmic i simbòlic experimenten situacions d’inseguretat i vulnerabilitat especialment 

a causa de les transformacions socials estructurals i de la dinàmica del mercat i, 
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sobretot, de l’àmbit laboral (Della Porta et al., 2020). Això posa de manifest una 

injustícia espacial reflectida en formes de tinença d’habitatge inestables (lloguer 

compartit de pis o habitació, ocupació, infrahabitatge…). Qui se’n veu afectat 

experimenta un procés d’estigmatització que adquireix una dimensió espacial amb el 

desplegament de polítiques que qualifiquen les zones que habiten aquestes persones 

com a «vulnerables» o «sensibles» (Tissot, 2007; Torres i Moncusí, 2018). Aleshores 

s’intervé pensant en subjectes considerats incapaços de respondre a canvis 

socioeconòmics per les seues pròpies carències i necessitats (Wagner, 2020).  

Un dels punts en què es toquen la precarització i la gentrificació són les expectatives i 

desitjos de construir un hàbitat urbà confortable que poden justificar mesures de control, 

estetització i pacificació de l’espai públic i que s’aplique l’assistencialisme com a via de 

resolució de situacions de precarietat (García i altres, 2011). En ciutats amb alts nivells 

de violència, tot plegat s’ha vist acompanyat de la reducció de l’experiència comunitària 

a nuclis privats fortificats, una pràctica prototípica al continent americà (Caldeira, 

2007). S’acaben produint, també, expulsions d’antics residents o assentament de nous. 

De vegades això es materialitza en dinàmiques de suburbanització i especialització dels 

centres urbans en activitats no residencials.  

El model de ciutat neoliberal ha tingut una doble dimensió ciutadana. D’una banda, i 

sobretot en ciutats governades per partits d’esquerra, s’ha consolidat la necessitat 

d’impulsar la participació ciutadana en la presa de decisions. Un impuls que de vegades 

ha acabat derivant en una saturació i superposició d’iniciatives participatives i en una 

fetitxització de la participació ciutadana i del seu valor cívic (Delgado, 2016). D’altra 

banda, el model ha marcat el que Sorribes (2001) denominà malestar urbà: una posició 

de desacord amb polítiques urbanes que s’ha materialitzat en moviments de protesta i 

resistència que troben en la ciutat i els seus barris l’arena de lluita contra el sistema 

capitalista i la seua recent versió neoliberal. 

 

3.2. Els moviments urbans: definició, agència i articulacions 

Fa gairebé mig segle, Castells (1972) plantejà l’existència d’un tipus de moviment 

social ―els moviments socials urbans― caracteritzat per la problematització i la 

politització del consum col·lectiu i la vida urbanes. Més endavant l’autor apuntà que les 

accions col·lectives d’aquells moviments podien tenir un caràcter reactiu i estar 

destinades a transformar interessos i valors socials incrustats en les formes i funcions 

d’una ciutat (Castells, 1986). Més tard, Pickvance (2003) proposà prescindir del 

qualificatiu social, com es fa amb altres moviments, per a parlar de moviment urbà. Una 

proposta que subscrivim. Sobre la base de diferents aportacions (Domaradzka, 2018; 

Fioravanti, 2020; Martí i Bonet, 2008; Mompó, 2019; Santamarina i Mompó, 2015), 

considerem els moviments urbans una xarxa interactiva d’individus, grups i 

organitzacions que: 1) Comparteixen una certa identitat i unes percepcions sobre les 

seues realitats urbanes i sobre el món; 2) Fan demandes a la societat civil i a les 

autoritats sobre la transformació de la vida urbana i el model de ciutat i per a assolir el 

dret a la ciutat; 3) Contribueixen a la politització de l’espai urbà amb accions 

convencionals i no convencionals.  

Els moviments urbans tenen almenys tres especificitats. Les dues primeres les 

suggereixen Hamel et al. (2000): presenten una certa ambigüitat respecte de 

l’administració, entre la institucionalització i la protesta, i són fonamentals per a la 

construcció del conflicte urbà. La tercera característica la podem formular a partir de 

Domaradzka (2018) i Nel·lo (2016) i consisteix en una particular preocupació pel dret a 
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la ciutat que fa del context urbà origen i focus d’acció. Harvey (2003) i Lefebvre (1968) 

van plantejar aquest dret com la possibilitat d’accedir, de manera comuna, a recursos 

urbans (serveis, espais públics, patrimoni, habitatge, infraestructures, qualitat 

ambiental…) i l’habilitat per a exercir el poder col·lectiu per a influir sobre els 

processos d’urbanització. L’accés a aquest dret es veu dificultat de manera superposada 

per exclusions ètniques, d’edat, de gènere, d’orientació sexual i de classe. Els recursos 

urbans que es reclamen poden formar part d’allò que s’ha denominat comuns urbans i 

que serien béns de producció i ús comunitari generats i gestionats pels mateixos usuaris 

(Card, 2018) de manera que permeten compartir la vida quotidiana (amb treball, consum 

i serveis i béns públics), els contactes interpersonals (en espais públics o semipúblics, 

inclòs Internet) i la creativitat (l’art) (Susser i Tonnelat, 2013).  

En les principals ciutats de l’Estat espanyol, a mitjans dels anys setanta i durant els 

vuitanta del segle XX, el moviment veïnal era el moviment urbà per excel·lència. 

Practicava una oposició al franquisme ―la qual cosa comportava una posició més 

global de clam democràtic―, exigia una planificació i una governança urbanes millors i 

reivindicava la creació o la millora de serveis i d’infraestructures en zones urbanes que 

havien crescut considerablement amb les migracions internes (Cucó, 2009). Moltes 

d’aquelles associacions veïnals han seguit actives fins avui i han mantingut un paper en 

la construcció i manteniment d’identitats i dinàmiques de convivència veïnals. Ara bé, 

entrats ja els anys vuitanta, es veieren abocades a una crisi desencadenada per 

dinàmiques d’institucionalització en relació amb l’administració, fragmentació, divisió, 

desmobilització política, dispersió o desarticulació (Alberich, 2015).  

En el cas de la Catalunya del Nord, Giband (2021) emmarca els moviments urbans de la 

ciutat de Perpinyà en la qüestió urbana vinculada a les banlieues i la politique de ville a 

partir dels anys setanta del segle XX i encara fins entrat el principi del segle XXI. És una 

qüestió especialment significativa en una de les ciutats més empobrides de França i que 

està molt vinculada a la intervenció social i la renovació urbana en barris perifèrics que 

s’han caracteritzat durant decennis per acollir una important proporció de població 

d’origen estranger. En el cas de Perpinyà, les mobilitzacions urbanes van tenir a veure 

amb un context de dinàmiques de segregació urbana de població nord-africana, 

subsahariana i gitana i d’intents per aplicar polítiques de mixité que, com el seu nom 

indica, perseguien la barreja ètnica residencial. Com en el cas de l’Estat espanyol, 

parlem d’un moviment urbà centrat en associacions veïnals, però amb una orientació 

inicialment prou reactiva davant les polítiques de renovació urbana. 

Entre els anys noranta i el segon decenni del segle XXI i en el context d’una crisi 

econòmica i institucional global, es desenvolupà un moviment alterglobalitzador que 

entroncà amb el moviment altermundista i d’indignació desplegat des de 2010 i que 

convertí la ciutat en escenari per antonomàsia de rebel·lió contra el neoliberalisme 

(Harvey, 2013). A l’Estat espanyol el moviment 15M significà un punt d’inflexió. La 

seua dimensió urbana radicà en la centralitat de l’ocupació de l’espai públic urbà i en 

l’organització a través d’assemblees de barri (Fioravanti, 2020). En el cas de la 

Catalunya del Nord, i particularment de Perpinyà, a partir de 2015 es generà un 

moviment que reclamà la justícia urbana i la justícia social, des de les perifèries i davant 

d’un ascens i gairebé una hegemonia de l’extrema dreta. Tot i que no està clar que 

aquest moviment es puga incloure en l’altermundisme, representa formes de 

mobilització i plantejaments més globals i innovadors que els que existien anteriorment 

(Giband, 2021). 

El moviment altermundista aposta per les vies de transformació suggerides per Escobar 

(2020): 1) Recomunalització de la vida social: contra la individualització de les 
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subjectivitats des del paper dels individus en el mercat global i per la construcció de 

l’experiència humana des dels llocs i des d’una existència lligada a tot allò viu; 2) 

Relocalització de les activitats socials, productives i culturals: centralitat de l’àmbit 

local i de les persones que l’habiten i hi tenen arrelades llurs activitats; 3) Enfortiment 

de les autonomies, amb establiment de noves formes de poder, horitzontals i orientades 

a la redistribució i la reciprocitat; 4) Despatriarcalització, desracialització i 

descolonització de les relacions, amb la posada en marxa de pràctiques de reapropiació 

de béns col·lectius i reproducció de les cures que passen per superar la racialització i la 

patriarcalització de les relacions; 5) L’alliberament de la «mare terra», que passa per 

enfrontar-se a l’explotació extractivista del planeta (Escobar, 2020). 

El jovent té un especial protagonisme en aquest moviment, en bona mesura gràcies a la 

«disponibilitat biogràfica» que caracteritza la joventut que, en contextos de crisi, es 

perllonga. Al mateix temps que acaben integrant el precariat, els joves manifesten una 

obertura a experiències i canvis de trajectòria i comparteixen un context tecnològic i 

mediàtic que els obre la porta a una intensa participació digital (Pleyers, 2019).  

Una part dels moviments urbans sorgits recentment són obertament anticapitalistes, 

estan enfrontats a la ciutat neoliberal, s’autodenominen «autònoms» i estan influïts en 

alguns casos pel moviment dels indignats (Mompó, 2019). Aquests moviments i altres 

entronquen amb plantejaments altermundistes i estan protagonitzats per jovent, la qual 

cosa suposa un contrast amb altres moviments com el veïnal clàssic, nascut els anys 

seixanta i setanta del segle XX i protagonitzat per una generació més major. Aquests 

actors protagonitzen, des de posicions diferents i fins i tot contraposades, una agència 

que pot estar articulada a través de lluites compartides quan reivindiquen la resolució de 

problemes quotidians de qualitat de vida, subministrament de serveis, inseguretat, 

manca d’espais públics i de deliberació, destrucció o espoliació de patrimoni cultural o 

manca d’habitatge assequible. Una agència que resulta rellevant en situacions de crisi 

com la que ha desencadenat la COVID-19. 

 

3.3. La pandèmia, en clau socioantropològica: una definició per a abastar les 

condicions de vida 

Ens centrarem ara en interpretacions d’investigadors sobre la incidència de la pandèmia. 

En general, pràcticament totes coincideixen a suggerir que la COVID-19 ha potenciat 

tendències precedents en diversos àmbits que tenen una relació prou directa amb 

l’experiència de la pandèmia en ciutats i barris. Més que dades particulars i la seua 

concreció territorial, ens interessaran les tendències apuntades. Per la relació específica 

amb aquest informe, destaquem els següents àmbits: treball i educació; desigualtats de 

classe, ètniques o racials, de gènere i generacionals; diferents crisis vinculades a 

aquestes desigualtats; control biopolític; i, finalment, activismes i xarxes de suport i 

cures que miren de donar resposta a la situació generada per la pandèmia. La pregunta, 

en general, és com s’interpreta la COVID-19 en relació amb les condicions de vida de la 

ciutadania. 

 

3.3.1. Treball i educació 

En matèria laboral, la pandèmia posa sobre la taula dues grans qüestions. La primera té 

a veure amb el tipus d’ocupacions en què s’han perdut llocs de treball o en què les 

condicions laborals han empitjorat. Són activitats amb menor protecció, informals, amb 

cicles de demanda irregular i amb alta temporalitat (activitats artístiques, recreatives i 
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d’entreteniment, d’hostaleria, serveis i construcció) (García Calavia, 2020). Moltes 

d’elles són desenvolupades per dones (Batthyány, 2020; Villar, 2020) i migrants 

d’origen estranger (Moré, 2020). Aquestes tasques, i altres com la venda en 

supermercats, comporten un alt nivell de contacte interpersonal i n’hi ha que es 

caracteritzen per estar orientades a la cura d’altres persones. La crisi ha evidenciat 

l’escàs reconeixement i remuneració d’aquest darrer tipus de feines (García Calavia, 

2020) i les condicions precàries en què es realitzen (escassa remuneració, jornades 

llargues, manca de mitjans i cobertura legal, confinament…) (Moré, 2020). Tot plegat, 

malgrat que el sistema socioeconòmic depèn del treball reproductiu que representen 

(Domingo, 2020). 

La segona gran qüestió és la importància del teletreball, que no era igual a tots els 

països abans de la pandèmia i que no s’ha incrementat d’igual manera a tot arreu, però 

que no deixa de ser significativa. Assegurances, comunicació, immobiliària, comerç, 

transport i emmagatzemament, administració pública o subministraments d’energia han 

estat sectors en què ha entrat amb força el teletreball. Només l’agricultura, l’hostaleria, 

la construcció i el servei domèstic han quedat més al marge de la implantació del 

teletreball (Anghel et al., 2020). Algunes ocupacions de caràcter creatiu comporten una 

llibertat per autoorganitzar-se que s’ha vist potenciada pel teletreball, però també 

suposen un alt grau d’autoexplotació, sobretot en el cas de les dones (Valenzuela-

García, 2021). 

Així, el treball esdevé exponent d’un model orientat a la quarta revolució industrial 

(Domingo, 2020) i fonamentat en desigualtats sistèmiques per la manera com està 

concebut, reconegut i distribuït. I precisament les desigualtats les retrobem quan es 

tracta d’educació. La tipologia de llars i els recursos disponibles en els contextos 

familiars, materials i educatius han suposat, sobretot durant el confinament, desigualtats 

en un context de docència i aprenentatge virtuals. Més específicament, l’escolarització 

en centre privat, en certes zones (en el cas de l’Estat espanyol, comunitats autònomes 

entre les quals es troben les Illes Balears i Catalunya), el fet de viure en llars no 

monoparentals i amb progenitors amb estudis superiors i amb recursos electrònics han 

suposat una situació de partida diferent per a uns infants o altres (Cabrera, 2020). La 

docència en línia s’ha sumat al teletreball, i ha contribuït a un capitalisme de les 

plataformes que ja s’estava estenent amb anterioritat (Mansilla, 2020). 

 

3.3.2. Desigualtats  

Durant el confinament, els mitjans de comunicació mostraven una realitat homogènia de 

famílies de classe mitjana aplaudint als balcons (Mansilla, 2020), però les desigualtats 

han fet que l’experiència i el efectes de la COVID-19 no siguen homogenis. Es podria 

considerar que, de fet, es dona una sindèmia, perquè se superposen una pandèmia viral i 

una altra en forma de desigualtats socials (Sánchez, 2020). La COVID-19 evidencia, en 

diferents ciutats, desigualtats espacials entre zones benestants i perifèries amb 

habitatges xicotets, foscos, tancats i densament poblats, mancats d’infraestructures, amb 

dificultats d’accés a serveis de salut i amb població de diverses races o ètnies (inclosos 

migrants d’origen estranger) amb baixos ingressos i sense possibilitat de teletreballar 

per falta de recursos formatius i tecnològics (Biglieri et al., 2020; del Campo, 2021; 

Domingo, 2020; Mora, 2020). A banda de les privacions materials, per a aquestes 

persones va ser dur l’aïllament durant el confinament. Moltes patien irritabilitat i 

insomni (González i Piñeira, 2020). En canvi, altres van arribar a poder desplaçar-se a 

segones residències per a gaudir de més espai per al lleure (Mesa-Pedrazas et al., 2020). 
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Un sector de població especialment afectat per la pandèmia han estat les dones. Com 

hem vist, moltes pateixen precarietat laboral, solen responsabilitzar-se de treballs de 

cura professionals i domèstics i han estat exposades a riscos per nombrosos contactes. A 

més, dones de classe acomodada s’han sentit privilegiades perquè podien conservar la 

feina, per la possibilitat i capacitat de teletreballar. Aquesta percepció de privilegi fa 

difícil que es mobilitzen per a reclamar els drets de les dones, per considerar-ho 

il·legítim en contrast amb la situació d’altres persones (Brigidi et al., 2021). A tot plegat 

cal afegir que la violència d’homes sobre dones va augmentar durant el confinament 

(Falú, 2020; Villar, 2020). Els cossos femenins es van convertir en territoris ocupats 

dels quals s’apropiaven homes que els consideraven disponibles a tota hora, sense que 

les dones trobessin possibilitat de marcar distàncies (Falú, 2020).  

Finalment, l’edat també ha estat una variable de desigualtat evidenciada amb la 

COVID-19. El confinament de persones majors posà de manifest que els faltaven xarxes 

de suport i recursos (Batthyány, 2020). Amb la desacceleració del ritme quotidià i la 

compressió del temps de vida, les persones majors es van fer més conscients de la 

proximitat de la mort (Bizberg, 2020). A aquesta vessant més emocional, cal sumar-hi 

el fet que han estat assenyalades no només com a víctimes propiciatòries sinó com a 

població sobrera i obsoleta, en termes productius (Domingo, 2020).  

Tot plegat són desigualtats que, a més, es troben distribuïdes territorialment. En casos 

en què hi ha dades que ho permeten plasmar, es pot observar que barris o localitats amb 

carències socials han estat més afectades per la COVID-19 sobretot per la manca de 

serveis i per un estat de salut pitjor en aquestes zones (Campello i Jacobi, 2021; Ortiz i 

Solana, 2021). 

 

3.3.3. La pandèmia i les crisis sistèmiques 

La COVID-19 ha evidenciat la interconnexió de diverses crisis del sistema capitalista 

(Della Porta, 2020). Es pot parlar de crisis fractals o crisis matrioixca: una crisi sanitària 

allotjada en una crisi econòmica allotjada en una crisi ecològica, que mostren el 

conflicte entre el capital i la vida (Herrero, 2020). Quant a la crisi ecològica, el 

confinament suposà un parèntesi en les emissions de CO2 i una moderació en el 

consum, que feren pensar en el sorgiment d’una consciència de cura amb el planeta 

(Bizberg, 2020). El confinament va comportar també una valorització de la producció 

local de proximitat, en un context en què la circulació de productes era difícil (Sagot, 

2020). Sorgiren arreu del planeta crides a una ciutat més amable, humana i sostenible 

(Mansilla, 2020). Acabat el confinament, aquells patrons de mobilitat i consum i les 

crides a una transformació orientada a la cura del planeta sembla que han anat quedant 

en segon pla, com a manifestació de la profunditat estructural de la crisi ecològica 

(Santos, 2021). 

Pel que fa a la crisi econòmica, ja hem parlat abans dels problemes laborals que han 

emergit amb la pandèmia. El seu rerefons és un desequilibri en la tríada 

reciprocitat/redistribució/intercanvi de mercat en favor del tercer component. 

L’intercanvi de mercat es basa en l’interès particular, mentre que la redistribució i, 

sobretot, la reciprocitat pivoten sobre l’interès comú i col·lectiu. L’acumulació de 

riquesa es pot veure contrarestada amb polítiques de repartiment equitatiu i de suport a 

qui disposa de menys recursos. El model d’estat del benestar pretén afavorir relacions a 

llarg termini basades en obligacions i preocupacions morals i en polítiques de 

reconeixement que es materialitzen en termes redistributius en serveis i ajuts públics. A 

principis del segle XXI s’ha posat de manifest un important problema, precisament, de 
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distribució de la riquesa per una tendència a la concentració creixent i particularitzada 

(Piketty, 2014). La flexibilització i la precarització laborals tenen a veure amb aquesta 

concentració i amb la diferenciació corresponent (Standing, 2013).  

La COVID-19 ha posat damunt la taula, sobretot durant el temps de confinament, la 

necessitat de serveis sanitaris, aliment, transport, companyia, cura corporal i accés a 

infraestructures a la llar per dormir, per al lleure i per al treball, però també de la cura 

d’amics i de familiars (Biglieri et al., 2020). Precisament les cures, sobretot les 

relacionades amb persones dependents (menors i gent major) configuren una altra de les 

crisis sistèmiques que han estat focus de reflexió durant la pandèmia: la crisi de cures. 

Les cures consisteixen en la gestió i manteniment quotidià de la vida, la salut i el 

benestar de les persones i s’organitzen socialment, de manera que tenen una dimensió 

pública, econòmica, social i normativa i es reparteixen entre l’estat, les famílies, el 

mercat i la comunitat (Daly i Lewis, 2000). Són essencials per a la continuïtat de 

qualsevol societat i tenen una dimensió material i una altra d’emocional i afectiva. Tot i 

això, les tasques que comporten es perceben socialment com si fossen menys importants 

que els treballs associats a la producció de mercaderies. Una percepció que, a més, 

associa les cures a la família amb obligacions naturals i morals que sembla que han 

d’assumir necessàriament les dones des d’un compromís afectiu que fa que les tasques 

de cura difícilment es reconeguen com a treball (Comas d’Argemir, 2017). 

La crisi de les cures es produeix quan aquestes deixen de poder ser organitzades sobre la 

base de la parella de rols tradicionals mestressa de casa / baró sustentador i es fan més 

visibles les tasques de cura, per acció combinada de l’envelliment de la població, la 

inserció de les dones en el mercat laboral i els canvis en les unitats de convivència 

(Pérez-Orozco, 2006). La crisi no suposa una transformació radical, perquè el model de 

benestar hegemònic pot seguir sent familiarista (Moré, 2020). Ara bé, precisament 

comporta un col·lapse de les capacitats de cuidar les famílies i té importants 

repercussions socials. La participació social i laboral de les dones es combina amb la 

falta d’implicació dels homes en les cures i amb un trencament de xarxes de suport en 

contextos urbans socialment fragmentats i envellits. Calen cures de llarga durada que 

són difícils d’afrontar si no és amb una externalització que sovint involucra migrants 

internacionals que fan un paper que abans havien fet migrants rurals dels propis països. 

Aquestes dones, al seu temps, són acusades de deixar de tenir cura dels seus propis fills 

i dels seus pares, als quals envien diners per a intentar afrontar transnacionalment 

aquestes cures (Comas d’Argemir, 2017).  

Tal com ha mostrat Moré (2020), per al cas d’Espanya, durant els primers mesos de 

pandèmia, el tancament de centres de majors i centres educatius i el confinament 

domiciliari de la població van fer que les famílies absorbissen el treball domèstic i de 

cures que havien externalitzat a serveis privats i públics. Una situació que va posar més 

de manifest la importància dels treballs de cures. A més, durant el confinament 

domiciliari, el teletreball es va estendre àmpliament fent palesa i fins i tot visible 

directament la dificultat de compatibilitzar el temps dedicat al treball remunerat i el que 

es destina al treball de cures, no remunerat.  

Segons Brigidi et al. (2021), la pandèmia ha evidenciat que les dones tenen un paper 

protagonista en la crisi de les cures. S’han vist particularment obligades a conciliar 

treball, família i relació de parella, i han sigut les principals responsables de les tasques 

de cura a altres persones (en especial, dependents). D’elles s’esperava que 

responguessen a les necessitats educatives dels infants, mentre elles mateixes s’exigien 

combinar això i, en general, l’organització familiar, amb la seua ocupació en una 

professió satisfactòria per a elles i possible de desenvolupar teletreballant, però en 
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pitjors condicions que els seus companys homes (interrupcions i ús d’espais comuns 

com el menjador o la cuina). Les mateixes autores expliquen que la manca de suport en 

aquestes tasques de cures, sobretot per part de parelles en relació amb els fills, ha 

provocat frustració. Abans de la pandèmia, les tensions del creuament de 

responsabilitats experimentat per les dones quedaven ocultes pel suport d’estructures 

perifèriques d’ajuda (extraescolars, familiars, treballadores de la llar o de les cures…). 

La COVID-19 les ha fet més visibles. 

 

3.3.4. El control biopolític 

El confinament, l’obligatorietat de dur mascaretes, l’aplicació de gel hidroalcohòlic en 

les mans, els controls dels contactes, la mesura de la temperatura corporal o les quedes 

són efectes socials evidents de l’estat de pandèmia i, en conjunt, representen un exemple 

d’allò que Foucault (1997 [1979]) denominà biopoder. És a dir, l’aplicació de tècniques 

de control i explotació dels cossos que, quan s’estén a totes les esferes de la vida 

quotidiana, esdevé biopolítica. Amb aquestes mesures, el virus s’ha relacionat amb la 

vida social i ha acabat sent «un aliat invisible de les formes de vigilància i dominació 

poblacional» (Cruzada, 2021, p. 44). Les mesures aplicades en situació d’emergència 

tenen en comú, a tot arreu, un control de l’espai públic i de les xarxes que s’hi 

materialitzen (Low i Maguire, 2020). La por del virus i de la mort ha fet que la població 

no només accepti les mesures sinó que i fins i tot col·labori vigilant els qui no s’ajusten 

a les regles (Mansilla, 2020; Sagot, 2020). El virus converteix tothom en sospitós i això 

fa que es practique una proxèmica preventiva (Cruzada, 2021), però l’atenció s’ha 

dirigit especialment a sectors etiquetats com a potencialment perillosos. Durant la 

COVID-19 ha passat com en altres pandèmies. El racisme, el classisme, i l’edatisme 

orienten l’atenció i el control (Padilla i Gullón, 2020). En aquest cas, joves i immigrants 

temporers d’origen estranger han estat assenyalats com a font particular de perill 

(Mansilla, 2020; Márquez, 2021). 

 

3.3.5. Activismes, moviments i xarxes de suport 

Durant la pandèmia hi ha hagut reaccions ciutadanes en forma de proclamacions de 

solidaritat, de protesta o de pràctiques i xarxes de suport. Aquestes respostes poden ser 

interpretades com una presa de consciència de la bretxa social (precarietat, pobresa, 

explotació laboral), de les limitacions del sistema públic de salut i del risc que corren 

algunes persones que treballen per a d’altres i de les dificultats amb què ho fan 

(Bizberg, 2020). Hi ha qui planteja, sobre una base empírica, que els canvis de la 

pandèmia són vistos com a irreversibles (Mesa-Pedrazas et al., 2020), mentre que des 

d’altres plantejaments es considera la crisi de la COVID-19 com una oportunitat per a 

pensar un futur caracteritzat per la sostenibilitat i la reducció de les desigualtats (Del 

Campo, 2021).  

La resposta ciutadana s’ha manifestat, d’una banda, en l’eixida diària als balcons durant 

el confinament (Della Porta, 2020). Des d’allí es donava suport a professionals que 

lluitaven contra la pandèmia (sobretot sanitaris), però també es demanaven polítiques de 

benestar i serveis públics que garantissen una justícia redistributiva en un context de 

desigualtat (Sagot, 2020). D’altra banda, es va posar de manifest un activisme digital 

que ja venia de llarg arran de l’extensió de l’ús dels telèfons intel·ligents i que suposà 

activitats en xarxes socials i Internet, arrelades en experiències, sociabilitats i projectes 

d’ajuda mútua del territori i fora de línia (offline) (Bringel i Pleyers, 2020). Internet ha 
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continuat sent un espai protegit d’expressió on connectar-se, encara que no exempt de 

tensió entre activisme a peu de carrer i clicktivisme (Pleyers, 2019). 

En relació amb els moviments socials, s’ha plantejat que els barris esdevenen territoris 

de subjectivitat en la mesura que s’hi produeix el vincle social amb les accions 

participatives i les maneres plurals d’habitar-los (Pleyers, 2019). El compromís militant 

es construeix en la vida quotidiana, la sociabilitat i l’amistat. L’escala local i les 

relacions interpersonals esdevenen, aleshores, fonamentals. Durant la pandèmia s’han 

registrat iniciatives contra els desnonaments i en favor de la condonació dels deutes 

(Krinsky i Caldwell, 2020) i els drets a la circulació i residència de les persones 

migrants (Krinsky i Caldwell, 2020; Márquez, 2021; Wood, 2020). Quant a les 

iniciatives de suport, els autors s’han fet ressò de la creació i activació de xarxes per a 

proporcionar equips de protecció individual (EPI), aliments i medicaments (Herrero, 

2020; Huotari i Teivainen, 2020; Krinsky i Caldwell, 2020), ajut i assessorament per a 

fer tràmits (Blades et al., 2020; Huotari i Teivainen, 2020), atenció a infants i gent 

major, oferta d’activitats d’entreteniment i oci, assistència psicològica (Blades et al., 

2020), creació de mitjans de comunicació independents per a informar d’iniciatives 

locals (Gravante i Poma, 2020) o implementació de recursos per a allotjar persones 

sense llar i en situació de marginalitat (Gravante i Poma, 2020; Wood, 2020).  

Aquestes respostes es desenvolupen des de la reciprocitat, que se suma a les iniciatives 

socials i sanitàries, exemple de redistribució, per a posar de manifest que els intercanvis 

de mercat no són l’única resposta possible ni la més eficient en situacions de crisi 

(Martins, 2020). Són accions que suposen un empoderament moral des de la 

quotidianitat, generen confiança i suport emocional entre les persones i contraresten no 

només l’individualisme, sinó també la sospita i la por envers poblacions estigmatitzades 

i la culpabilització de l’altre (Gravante i Poma, 2020). Darrere de moltes de les 

iniciatives que s’han generat hi ha moviments preexistents com l’ecologista i el 

feminista, que han posat sobre la taula la necessitat de garantir l’accés equitatiu als 

aliments, treballar per una economia solidària o denunciar les desigualtats en les tasques 

de cura (Bringel i Pleyers, 2020). Precisament des d’aquest perfil més activista s’ha 

plantejat la necessitat de superar posicions assitencialistes, i considerar la vinculació de 

les accions amb posicionaments de base contra els problemes estructurals del sistema 

derivats, sobretot, de la seua deriva privatitzadora (Gravante i Poma, 2020; Solnit, 2020, 

Wood, 2020). Les iniciatives i respostes pretenen, també, contrarestar un sistema 

autoritari, encarnat en l’exacerbació del control biopolític, amb les cures mútues, que 

persegueixen una reconstrucció basada en el dret a respirar (físicament i 

simbòlicament), el dret a allò proper (reorganització dels nuclis urbans cap a la ciutat 

dels 15 minuts), el dret a l’arrelament (afavorir la pertinença activa, el reconeixement 

mutu, quotidià i compartit) i el dret a l’oci (temps no productiu) (Padilla i Gullón, 

2020). 

 

3.3.6. Una definició, en síntesi 

Els textos que hem revisat mostren que, des d’un punt de vista socioantropològic, la 

pandèmia s’ha presentat com una crisi que posa de manifest tendències estructurals en 

diferents àmbits. En l’àmbit del treball, s’ha vist que la precarietat laboral es concentra 

en el sector serveis i que la protagonitzen sobretot dones i migrants d’origen estranger, 

en feines poc reconegudes. N’hi ha que es desenvolupen en el terreny de les cures, que, 

a més, comporta un treball domèstic femení que és fonamental per a la reproducció 

social però que està molt precaritzat i no només poc reconegut, sinó que fins i tot és 



17 

 

invisible. Encara en el terreny laboral, el teletreball s’ha estès, la qual cosa ha contribuït 

a una flexibilització de les condicions de treball que en alguns casos ha derivat en 

situacions d’autoexplotació.  

Quant a l’educació, la pandèmia ha posat sobre la taula el seu paper reproductiu en 

relació amb les desigualtats socials, especialment visible en la diferent capacitat de 

resposta a les exigències i necessitats de l’educació en línia. Precisament un altre gran 

àmbit en la definició socioantropològica de la pandèmia el constitueixen les desigualtats 

de classe, ètniques, de gènere i generacionals. Els sectors en pitjor situació de partida 

―persones que experimenten precarietat laboral i social, dones, migrants estrangers i 

persones majors― s’han vist afectats amb més intensitat. Aquestes desigualtats són 

constitutives d’una crisi sistèmica en el terreny econòmic i l’ecològic que constitueix un 

quart àmbit de definició socioantropològica de la pandèmia. La primera té l’arrel en una 

tendència prèvia a la concentració asimètrica de recursos i troba una manifestació en la 

crisi de les cures, a partir de la qual hi ha dificultats per organitzar socialment la cura de 

persones i, en especial, de les dependents. 

A més, la COVID-19 ha representat un desplegament d’iniciatives de control biopolític 

prou generalitzat, però amb una orientació racista, classista i edatista que ha fet que es 

dirigís en particular a persones de classes populars, joves i migrants d’origen estranger. 

Finalment, hi ha hagut respostes ciutadanes a la pandèmia en forma de protestes i 

pràctiques de solidaritat i suport tant per Internet com vinculades a contextos locals 

concrets i que comporten la generació de confiança i suport emocional i compensen la 

centralitat del mercat en el sistema socioeconòmic. En les properes pàgines veurem una 

concreció d’aquesta definició en el cas de València, amb especial atenció a la darrera 

d’aquestes qüestions definitòries. 
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4 

Els moviments urbans a València 

 

 

4.1.  València i els seus barris: ciutat de contrastos 

Les ciutats són territoris travessats per diferències, desigualtats i conflictes. Hi viuen i 

conviuen una diversitat de poblacions travessades per distints eixos de desigualtat, com 

ara la classe social, el gènere, l’edat, l’origen o l’etnicitat, el quals se superposen de 

manera dinàmica i generen maneres d’habitar l’espai molt diverses. Són, per tant, 

territoris poblats per una multiplicitat d’actors immersos en relacions de poder que 

pugnen per habitar i donar forma a la ciutat. València és un bon exemple d’aquesta 

íntima relació entre ciutat, desigualtat i conflicte. Amb una població de poc més de 

800.000 habitants i una extensió de quasi 14.000 hectàrees, es tracta d’una ciutat 

mitjana, la segona de les terres de parla catalana darrere de Barcelona. I diem que és una 

ciutat mitjana no solament en termes quantitatius, sinó, sobretot, pel lloc que, seguint 

Cucó (2013), considerem que ocupa en el sistema territorial neoliberal. Un circuit global 

de ciutats que competeixen per a atraure inversions i poblacions, on València ha aspirat 

a inserir-se com a ciutat trepidant i cosmopolita mitjançant un «accelerat procés 

d’espectacularització que emmascara una precarització i una exclusió social creixents» 

(Cucó, 2013, p. 7). 

Un projecte de ciutat neoliberal que va tenir el moment àlgid durant la primera dècada 

del dos mil, en els anys d’hegemonia de la dreta, quan les polítiques urbanes es van 

centrar en la promoció de projectes arquitectònics espectaculars, grans esdeveniments 

esportius i operacions de màrqueting urbà orientades a la producció d’una imatge de 

València com a ciutat trepidant i cosmopolita (Santamarina i Moncusí, 2013). Més 

recentment, l’any 2015, es va produir un gir en la política urbana amb la conformació 

d’un nou Ajuntament progressista, el qual ha trencat amb algunes de les qüestions més 

representatives del model de ciutat promogut per la dreta, i ha donat forma a un nou 

projecte urbà que, tanmateix, també presenta continuïtats amb alguns aspectes del 

projecte precedent, en forma de política neoliberal. 

Tot això ha donat forma a una ciutat dualitzada, marcada pels contrastos entre zones 

caracteritzades pels grans projectes espectaculars i àrees travessades per la desinversió i 

la precarització. En aquest marc, dins de la diversitat de territoris urbans que 

constitueixen la ciutat de València, podem distingir cinc tipus de barris, atenent als seus 

processos de conformació sociohistòrica, i que podem veure en el mapa representats de 

manera general (figura 1).  
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FIGURA 1. Mapa de València amb quatre tipus de barris 

 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

En primer lloc, trobem el centre històric de la ciutat, que n’és el nucli d’origen i que està 

delimitat per l’antic traçat de les muralles medievals. Aquesta zona correspondria a 

l’actual districte de Ciutat Vella, conformat per sis barris amb característiques força 

dispars i habitats per poblacions de classes socials molt diferents. Segons les dades de 

l’INE de 2016, la renda mitjana de les llars d’aquests barris era de 39.461 €, per sobre 

de la mitjana de la ciutat (31.553 €), tot i que els barris del Pilar i del Carme presentaven 

una renda inferior a la mitjana. El desenvolupament social i urbanístic del centre històric 

de València ha vingut marcat per la transició des de la degradació material, el 

buidament poblacional i la devaluació simbòlica que va caracteritzar aquesta zona en la 

segona meitat del segle XX a la incipient dinàmica de turistificació que està afectant 

Ciutat Vella en els últims anys, a mesura que València s’ha anat consolidant com un 

focus important de recepció de visitants internacionals. 

Un segon tipus de barri el trobem en els eixamples de finals del segle XIX i principis del 

XX, corresponents als actuals districtes d’Eixample i Extramurs, juntament amb els 

quals podem incloure alguna zona del Pla del Real i de la Saïdia. Són els barris als quals 

es va traslladar la burgesia valenciana a mesura que la ciutat anava expandint-se a redós 

del creixent èxode rural, i en els quals ha continuant donant-se una presència 

significativa de classes benestants. La renda mitjana per llar en aquestes zones era en 

2016 de poc més de 40.000 €, tot i que en algun barri s’enfilava per sobre de 70.000. 

Algunes zones com el barri de Russafa es convertiren a partir dels anys noranta en 



20 

 

espais habitats per un important volum de veïnat d’origen estranger, el qual, més 

recentment, ha perdut presència en aquest barri com a conseqüència de la seua 

conversió en un espai marcat per creixents dinàmiques de gentrificació i turistificació.  

En tercer lloc, trobem els barris que s’anaren urbanitzant al caliu de la política urbana 

desenvolupista que va caracteritzar la segona meitat del franquisme, durant les dècades 

dels seixanta i els setanta del segle XX. Zones com les del Cabanyal-Canyamelar, 

Campanar, Benicalap, Benimaclet, Benimàmet, els Orriols, Torrefiel o Patraix, antics 

pobles annexionats a València a finals del segle XIX i que la ciutat va anar absorbint a 

mesura que s’urbanitzaven amplis territoris agrícoles d’horta per a acollir la creixent 

població de classes obreres que migrava d’altres parts de l’Estat espanyol en cerca 

d’oportunitats laborals. Ací, les trames urbanes originals dels antics pobles es veuen 

envoltades per àmplies zones de perifèria urbana desenvolupista. En aquests barris s’han 

anat guanyant infraestructures i serveis com a resultat de la lluita veïnal originada en el 

tardofranquisme. La renda mitjana de les llars no arriba a 27.000 €, 4.000 per sota del 

conjunt de la ciutat. Recentment han experimentat una presència creixent de població 

d’origen estranger que s’hi ha anat instal·lant, nouvinguda o desplaçada del centre o 

dels eixamples.  

En quart lloc, trobem els barris que es van construir a recer de la bombolla immobiliària 

i el model neoliberal que va caracteritzar la política urbana de València durant els 

noranta i la primera dècada del dos mil. Es tracta de zones d’alt standing que 

s’urbanitzaren envoltant els grans projectes arquitectònics construïts per a donar forma a 

la marca de ciutat de la València espectacular i cosmopolita. Ens referim a barris com el 

de Penya-roja, construït junt al complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències, la zona 

de l’avinguda de les Corts Valencianes, alçada al voltant del Palau de Congressos i 

l’inacabat nou estadi de Mestalla, la zona del carrer Alfauir, ubicada al costat del 

complex comercial Arena o el barri de Sant Pau, conegut popularment com a Nou 

Campanar, construït junt al parc de Capçalera i el Bioparc. Es tracta de zones en què es 

concentren urbanitzacions tancades on habiten noves poblacions acomodades, entorns 

urbans que recorden el concepte d’enclavaments fortificats proposat per Caldeira 

(2007). Aquesta condició de classe es reflecteix en una renda mitjana de les llars 

(43.992 €) molt per sobre de la registrada pel conjunt de la ciutat. 

Finalment, el creixement de la ciutat ha comportat la conformació de zones periurbanes 

que inclouen pedanies i pobles de la conurbació de la ciutat que, en alguns casos, han 

crescut amb nova urbanització a redós d’aquest creixement. Seria el cas dels districtes 

Poblats de l’Oest, Poblats del Nord i Poblats del Sud, els noms dels quals, de fet, es fan 

ressò d’aquesta condició periurbana i del fet que en molts casos són percebuts com si no 

formessen part de la ciutat. Amb algunes excepcions, són zones amb una renda mitjana 

lleugerament per sota de la xifra que presenta la ciutat. 

 

4.2. Breu història dels conflictes i els moviments urbans a València 

València és, per tant, una ciutat marcada per la desigualtat i pels contrastos que resulten, 

en gran part, d’un model urbà neoliberal consolidat sense traves per la dreta i mantingut 

de manera més subtil durant el mandat del nou Ajuntament tripartit. És, alhora, una 

ciutat travessada per un malestar urbà organitzat en un ampli ventall d’associacions 

veïnals, col·lectius de barri i plataformes ciutadanes que s’oposen a l’especulació 

urbanística, l’espoli del territori i la despossessió identitària (Cucó, 2009).  
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Un moviment urbà que es remunta diverses dècades enrere, quan fa vora mig segle 

començaren a sorgir les primeres associacions veïnals. Com hem comentat més amunt, 

durant el final dels anys seixanta i al llarg dels setanta del segle XX es va consolidar a tot 

l’Estat espanyol l’anomenat moviment veïnal, format per associacions de veïns que 

reclamaven millores per als seus barris en relació amb qüestions com l’habitatge, la 

infraestructura o els serveis públics, però que representaven, alhora, un qüestionament 

més ampli del règim franquista (Alberich, 2007, 2015; Castells, 1974, 1986). Aquest 

moviment ciutadà es va materialitzar a València amb la creació de nombroses 

associacions veïnals, que sorgiren en barris de molt variada ubicació i composició social 

i que es coordinaren a escala de ciutat amb la creació, en 1977, de la Federació 

d’Associacions Veïnals de València amb l’objectiu de generar una veu comuna que fos 

escoltada per les noves administracions públiques de la Transició. 

En aquest període, el moviment ciutadà va desenvolupar també dos importants 

campanyes que aconseguiren aturar sengles grans projectes de l’Ajuntament franquista. 

D’una banda, les mobilitzacions organitzades sota el lema «El Saler per al poble» 

evitaren la urbanització de l’entorn de l’Albufera i la Devesa del Saler mitjançant la 

seua declaració com a parc natural protegit. D’altra banda, les protestes desenvolupades 

sota el lema «El llit del Túria és nostre i el volem verd» aconseguiren frenar la 

construcció d’una enorme autopista en l’antic llit del riu Túria, projecte que va ser 

finalment reemplaçat per la seua conversió en un gran parc urbà (Cucó, 2009; Sorribes, 

2001). 

Més endavant, al llarg dels vuitanta, en un context de consolidació de les institucions 

democràtiques locals i en un moment polític en què l’Ajuntament de tall progressista va 

dedicar creixents recursos a la cura de la ciutat i els seus barris, aquestes associacions 

veïnals es van anar institucionalitzant i consolidant com a interlocutores clau de les 

administracions. En molts casos, com assenyala Alberich (2007), això va implicar 

també un procés de desarticulació i despolitització del moviment veïnal, resultat en gran 

part de la incorporació de líders veïnals a les noves institucions. Això va implicar el 

posterior sorgiment de noves associacions veïnals, les quals s’emmarcaven en aquesta 

mateixa tradició del moviment veïnal però amb una posició crítica davant de la 

despolitització i institucionalització que patiren algunes d’aquestes associacions. 

Durant els noranta i la primera dècada del dos mil, seguint Cucó (2009), podem 

distingir tres focus principals de disputa urbana i contestació veïnal en un context 

marcat per l’hegemonia política de la dreta, l’auge del boom immobiliari i la progressiva 

consolidació del projecte de la València neoliberal. Aquests anys van ser els dels 

«salvem», una sèrie de plataformes creades per a oposar-se a projectes especulatius, 

aturar la destrucció d’entorns de marcat valor cultural i patrimonial i que, en el cas de 

projectes que comportaven demolicions, perseguien evitar el desplaçament d’habitants 

dels seus espais de vida. Aquesta forma d’organització ciutadana es va caracteritzar no 

solament pel seu caràcter patrimonialista, sinó també per la diversitat i creativitat dels 

seus repertoris d’acció (Benlloch, 2014; Cucó, 2009; Santamarina, 2014; Sorribes, 

2001). 

Trobem, en primer lloc, mobilitzacions als barris més populars del centre històric per a 

denunciar tant la degradació i l’abandonament de la zona com la presència de la 

compravenda i el consum de droga o el soroll i la brutícia que implicava la concentració 

de locals d’oci nocturn. Així doncs, malgrat els plans de rehabilitació i regeneració 

desenvolupats en aquesta època persistiren una degradació material i un estigma 

simbòlic al qual s’oposaren diferents col·lectius veïnals. En alguns casos, com en 

l’ampliació de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) o en el Pla de la Muralla 
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Islàmica, la protesta veïnal s’oposava a les mateixes polítiques de regeneració 

urbanística impulsades pels poders públics, denunciant el seu impacte en el 

desplaçament de veïnat i en la destrucció de patrimoni (Montesinos, 2006). 

En segon lloc, es donen diferents conflictes urbans en aquells barris que, com hem 

exposat prèviament, foren antics pobles absorbits per la ciutat i convertits en perifèries 

maltractades per la ràpida expansió urbana del desenvolupisme franquista. Llocs 

caracteritzats per la defensa d’unes formes de vida i unes identitats locals que el projecte 

urbà neoliberal aspirava a esborrar. Destaca ací el cas del Cabanyal, barri amenaçat pel 

projecte de prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, que havia de travessar-lo pel bell 

mig, la qual cosa implicava demolir edificacions històriques, modificar la trama urbana 

de l’antic poble i implantar alts edificis als laterals. El projecte urbanístic va anar de 

bracet amb un intens procés de degradació induïda i d’una estratègia d’estigmatització 

per part de l’Ajuntament, però va topar amb una forta resistència veïnal encapçalada, 

des de 1998, pel moviment Salvem el Cabanyal (Santamarina, 2014). Un altre exemple 

el trobem en la zona de Campanar, on la destrucció de l’entorn agrícola de la Partida del 

Pouet i el desplaçament dels seus habitants per a construir urbanitzacions de classe 

acomodada va ser contestada per l’associació Salvem el Pouet (1996) (Benlloch, 2014). 

En tercer lloc, hi ha diversos conflictes que han resultat de l’oposició ciutadana a 

projectes urbanístics concrets, com ara la construcció de tres grans torres junt al Jardí 

Botànic de la Universitat de València, les obres a l’estadi del València C. F. o l’edifici 

de l’antiga Tabacalera (Cucó, 2009). El cas de la defensa del Botànic va ser 

particularment significatiu, tant perquè «Salvem el Botànic» (1995) va ser la primera 

lluita veïnal que es va organitzar sota aquesta idea dels «salvem», com pel gran suport 

que va rebre d’una part important de la ciutadania de València, i es va convertir en un 

dels grans símbols de la resistència veïnal contra els projectes especulatius i el 

consistori del PP. 

A més, podríem considerar un quart focus de contestació ciutadana constituït per les 

lluites de defensa de l’Horta, territori agrari que envolta la ciutat de València i que, 

malgrat no ser un entorn urbà com a tal, es troba fortament vinculat a aquesta ciutat. 

Destaca ací el conflicte viscut en la zona de la Punta, on l’ampliació del port amb la 

construcció de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) va implicar, una vegada més, la 

destrucció de camps i alqueries i el desplaçament dels seus habitants, els quals resistiren 

organitzats en la plataforma Salvem la Punta (1997). També les accions de Salvem 

l’Horta de Benimaclet (1999) contra la construcció de la ronda nord, carretera de 

circumval·lació que va suposar una frontera entre el barri de Benimaclet i l’entorn 

d’horta. Ambdós són exemples d’una sèrie de lluites que posteriorment van confluir en 

la plataforma Per l’Horta (2001), sorgida amb l’objectiu de protegir i reivindicar aquest 

territori. 

En el primer decenni del segle XXI es desenvoluparen una sèrie d’iniciatives, col·lectius 

i mobilitzacions vinculats a l’esquerra llibertària i a lluites com l’alterglobalització, 

l’antimilitarisme, l’antifeixisme, l’ecologisme o el feminisme que, seguint Mompó 

(2019), podem anomenar moviments urbans autònoms i en contra de la ciutat neoliberal. 

En particular, es va donar a València un important moviment ocupa, que actuant per 

fora dels canals institucionals i de manera més o menys vinculada als focus de 

mobilització que acabem d’exposar va vehicular diferents processos de resistència 

contra el model urbà neoliberal. Entre aquestes iniciatives destaquen els centres socials 

ocupats i autogestionats, projectes col·lectius que conceben l’ocupació com una eina 

clau davant d’elements cardinals de la ciutat neoliberal com són la propietat privada i 

l’especulació immobiliària (Collado, 2007; Mompó, 2019).  
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També farem referència als moviments urbans que han sorgit a València al llarg de 

l’última dècada, en un context marcat per l’esclat de la crisi econòmica del 2008, el 

fracàs del projecte de la València espectacular i el nou cicle polític iniciat amb la 

conformació d’un Ajuntament progressista en 2015.  

D’una banda, en els primers anys d’aquesta dècada, es van desenvolupar processos de 

mobilització col·lectiva per a respondre als efectes de la crisi econòmica del 2008 i la 

posterior aplicació de polítiques neoliberals d’austeritat. Ací destaquen els casos de la 

PAH (Plataforma d’Afectats/des per les Hipoteques) i del moviment 15M. El primer va 

sorgir en 2009 amb l’objectiu de donar resposta al creixent nombre de desnonaments 

hipotecaris i reivindicar el dret a un habitatge digne. Per la seua part, el 15M va tenir 

lloc en 2011 i va generar una gran mobilització col·lectiva enfront de les polítiques 

d’austeritat i el descrèdit de les institucions. Ambdós són moviments socials molt 

amplis, amb presència en gran part dels territoris de l’Estat espanyol i amb 

reivindicacions que desborden la qüestió urbana. Alhora, són moviments amb un fort 

arrelament urbà i de barri i han vehiculat importants resistències a les polítiques urbanes 

neoliberals aplicades a València i als seus impactes socials arreu de la ciutat. 

D’altra banda, la formació d’un govern municipal progressista després de vint-i-quatre 

anys de govern del PP va inaugurar un nou cicle polític que presenta ruptures i 

continuïtats amb el model de la València espectacular, i genera noves mobilitzacions. 

Estem en un moment marcat per una certa recuperació econòmica, un nou cicle 

d’especulació vinculat a la bombolla del lloguer i l’aplicació de noves polítiques 

urbanes. Com a conseqüència d’això, en els últims anys han sorgit a València 

nombrosos col·lectius de barri que es coordinen a escala de ciutat en la xarxa 

EntreBarris (2017). En conjunt, constitueixen una crítica a algunes de les polítiques del 

nou Ajuntament i la seua influència en les dinàmiques de gentrificació i turistificació 

que viuen certes zones de la ciutat. Aquests col·lectius incideixen en el desplaçament de 

veïnat que implica la mercantilització de la ciutat com un dels principals problemes, la 

qual cosa els emmarca dins d’un moviment global pel dret a l’habitatge i pel dret a la 

ciutat. 

Finalment, abans d’acabar ens agradaria fer esment a les creixents aliances que s’estan 

donant els darrers anys entre el moviment urbà i el moviment feminista. Així doncs, 

l’auge que ha viscut el moviment feminista a partir del 2018 com a resultat del gran 

impacte de les vagues del 8M ha tingut com a efecte la creació d’assemblees feministes 

en els barris, les quals, partint d’aquestes perspectives feministes, han començat a 

polititzar diferents aspectes de la vida urbana i a teixir aliances amb moviments urbans 

dels barris. Com a conseqüència, diferents col·lectius de barri sorgits en els últims anys 

estan incloent la perspectiva feminista en les seues reivindicacions i lògiques d’acció, i 

situen les cures com a element central de la lluita pel dret a la ciutat. 

 

4.3. Els moviments urbans a València: caracterització d’un fenomen divers 

Aquests cinquanta anys de moviments urbans no són etapes lineals, en què el sorgiment 

de nous cicles i lògiques de mobilització urbana impliquen la desaparició de les 

anteriors. Alguns van desapareixent però d’altres continuen funcionant i coexisteixen 

diferents col·lectius amb reivindicacions, posicionaments, repertoris d’acció i 

subjectivitats polítiques dispars. 

En aquest últim apartat volem fer un exercici de tipificació dels moviments urbans que 

estaven més actius en el moment en què va esclatar la crisi de la COVID-19, període en 
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què se centra la recerca que ens ocupa. Som conscients que aquest exercici de tipificació 

implica simplificar una realitat que és molt més complexa i ambivalent en la pràctica. 

En tot cas, hem triat criteris que permeten una mínima nitidesa en la distinció. En 

concret, d’entre els múltiples que es podrien utilitzar per a generar aquesta tipificació, 

hem optat per privilegiar el moment de sorgiment, en la mesura en què això delimita 

diferents tradicions de mobilització associades a repertoris d’acció, lògiques de 

participació, perfils d’activistes i subjectivitats polítiques particulars. 

El primer tipus de moviment urbà és el format per les associacions veïnals sorgides 

durant les dècades dels seixanta i setanta del segle XX en diferents barris de València, 

amb l’objectiu de lluitar per a aconseguir serveis i infraestructures que milloraren la 

qualitat de vida del veïnat. Són associacions registrades formalment, que funcionen 

mitjançant una junta directiva amb càrrecs formals actius que es reuneix periòdicament i 

persones sòcies que participen de manera més perifèrica. Mantenen una relació de 

col·laboració amb les administracions públiques, a les quals adrecen gran part de les 

seues demandes i reivindicacions. Són associacions que, en general, han continuat 

actives fins al present, si bé és cert que estan marcades per un envelliment del seu perfil 

d’activista i una certa pèrdua de centralitat com a interlocutores representatives del 

veïnat. Es coordinen a escala de ciutat en la Federació d’Associacions Veïnals de 

València, en què s’inclouen prop de setanta associacions de veïns. Entre elles trobem, 

per esmentar-ne unes quantes de les més actives, les de Russafa, Patraix, Campanar, 

Benimaclet i Sant Marcel·lí. 

Un segon tipus de moviment urbà el formarien les plataformes i associacions veïnals 

creades pels volts de l’any 2000 com a alternativa davant la institucionalització que 

havien patit moltes de les associacions de veïns anteriors. Comparteixen amb aquestes 

diferents elements com ara el registre formal, l’estructura de junta directiva i socis o la 

vocació de col·laboració amb les institucions. Es distingeixen per un perfil d’activista 

més jove i per un repertori d’acció més ampli, que combina les tàctiques de protesta 

pròpies de les anteriors amb formes de mobilització amb un ús significatiu de les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Entre aquestes trobem diversos 

col·lectius encara actius com ara l’Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme, 

la Plataforma per Russafa i l’Assemblea de Veïns de Benimaclet. 

Un tercer tipus correspon als col·lectius sorgits a partir de l’any 2015, més vinculats a la 

tradició de moviments urbans autònoms i en contra de la ciutat neoliberal, els quals 

s’han anat formant al llarg dels últims anys amb l’objectiu de lluitar pel dret a 

l’habitatge i el dret a la ciutat en el context de la bombolla del lloguer i de les polítiques 

urbanes del nou Ajuntament tripartit. A diferència de la major part dels anteriors, 

aquests col·lectius no es registren formalment com a associacions i la seua lògica de 

funcionament es basa en l’assemblearisme, la vocació d’horitzontalitat i l’absència de 

càrrecs formals. Tendeixen a estar formats per membres d’un perfil d’activista més jove 

que els anteriors i es caracteritzen per una relació de confrontació amb les 

administracions públiques, marcada per una vocació d’autonomia, tot i que en ocasions 

puguen col·laborar de manera estratègica. Es coordinen a escala de ciutat dins de la 

xarxa EntreBarris, formada en l’actualitat per una desena de col·lectius de barri que han 

anat sorgint en els últims cinc anys, com ara el Sindicat de Barri del Cabanyal (anterior 

Espai Veïnal), Cuidem Benimaclet, Veïnat en Perill d’Extinció, Russafa Veïnal, Saïdia 

Comuna i Orriols en Bloc. 

Per acabar, tot i que no es tracta d’un moviment urbà com a tal, volem incloure ací les 

assemblees feministes de barri, les quals s’han anat creant a partir de l’any 2018 com a 

nodes de l’Assemblea Feminista de València a escala de barri. Aquests col·lectius es 
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caracteritzen per la participació no mixta i centren la seua activitat en la lluita feminista 

portada a l’àmbit del barri. Ens interessa incloure-les per les seues creixents aliances 

amb l’últim tipus de moviments urbans, cosa que els ha permès tenir un paper 

significatiu en les iniciatives desenvolupades per a donar resposta a la crisi de la 

COVID-19. Aquests col·lectius comparteixen amb els anteriors la no formalització, el 

funcionament assembleari, la vocació d’horitzontalitat i la cerca d’autonomia davant de 

les institucions. Actualment existeixen les assemblees feministes de Poblats Marítims-

Algirós, de Ciutat Vella, de Russafa i de Benimaclet. 
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5 

Efectes de la pandèmia  

i respostes des dels moviments urbans a València 

 

 

Ens manquen indicadors precisos sobre el diferent impacte de la COVID-19 en cada 

barri, però algunes dades orientatives ens permeten dir que l’afectació de la pandèmia 

no ha estat uniforme en el conjunt de la ciutat. En febrer de 2021 l’Ajuntament va 

publicar un estudi sobre la presència del virus SARS-CoV-2 en aigües residuals que 

oferia resultats per zones. La incidència del virus a la ciutat era en aquell moment de 

més de 430 casos per 100.000 habitants i anava en ascens. Les dades mostraven 

resultats de 43 barris dels 87 que té la ciutat. Hi havia zones molt per sobre de la mitjana 

de concentració, properes a la mitjana o per sota de la mitjana. La taula 1 mostra la 

distribució d’aquests barris segons el nivell de concentració del SARS-CoV-2, tenint en 

compte la renda de les llars. 

 

TAULA 1. Distribució de barris de diferent renda segons la presència del virus SARS-CoV-2 

en aigües residuals 

Renda anual llars 

(en euros) 

SARS-CoV-2 molt per 

sobre de la mitjana 

SARS-CoV-2 

properes a la 

mitjana 

SARS-CoV-2 per 

sota de la mitjana 

50.450 - 70.450 0 0 3 

31.450 - 50.450 2 7 5 

19.450 - 31.450 9 15 2 

FONT: INE i Ajuntament de València. 

 

Les xifres de concentració de SARS-CoV-2 de l’informe són molt parcials i poc 

precises, ja que a més d’abastar pocs barris, la zonificació resultant i les divisions 

administratives no coincideixen exactament. De fet, les referències als barris les hem 

hagut de treballar a partir de publicacions en mitjans de comunicació.5 No obstant això, 

podem dir, encara que siga amb reserves, que s’intueix una afectació més gran en els 

barris amb renda mitjana més baixa que en aquells que la tenen més alta. Els habitatges 

són pitjors i s’hi acumulen problemes de salut i manca de serveis. Més enllà de la 

qüestió sanitària, el possible impacte econòmic pot ser especialment greu en sectors 

amb important incidència d’economia informal, com el primari i el terciari, en els quals 

 
5. La concentració en aigües l’hem considerada a partir del mapa de l’informe que es pot descarregar en 

(https://www.valencia.es/documents/20142/9932765/0223+Covid+en+aig%C3%BCes+residuals+23+feb

rer.pdf/4cb8bb49-3e66-9b3e-f805-cfd592c213db?t=1614088620250 i de la seua especificació en 

https://7televalencia.com/es/seis-barrios-valencia-mas-coronavirus-23-febrero/). La renda mitjana està 

obtinguda de la distribució de les dades de 2016 per seccions publicada gràficament per El Diario.es a 

https://www.eldiario.es/economia/mapa-dinero-vecinos-ingresos-calle_1_1294391.html. 

https://www.valencia.es/documents/20142/9932765/0223+Covid+en+aig%C3%BCes+residuals+23+febrer.pdf/4cb8bb49-3e66-9b3e-f805-cfd592c213db?t=1614088620250
https://www.valencia.es/documents/20142/9932765/0223+Covid+en+aig%C3%BCes+residuals+23+febrer.pdf/4cb8bb49-3e66-9b3e-f805-cfd592c213db?t=1614088620250
https://7televalencia.com/es/seis-barrios-valencia-mas-coronavirus-23-febrero/
https://www.eldiario.es/economia/mapa-dinero-vecinos-ingresos-calle_1_1294391.html
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és possible que s’ocupe part de la població d’aquestes zones. L’empitjorament de la 

situació pot dificultar l’obtenció d’aliment i el manteniment de l’habitatge. Són 

qüestions que difícilment afecten llars de zones de l’Eixample, del centre i 

d’enclavaments gentrificats que es troben entre les que tenen una renda mitjana més 

alta.  

Justament els moviments urbans han incidit especialment en aspectes que marquen 

desigualtats socials que són més incisives en determinats barris, però que tenen unes 

bases més generals. La manera com han definit la pandèmia i com hi han fet front 

aquests moviments a València és el que ens interessarà ara. A més, coneixerem 

l’impacte que aquesta situació extraordinària ha tingut en la seua pròpia organització. Es 

tracta d’una incursió a partir de les entrevistes que hem fet a membres d’entitats 

exponents dels tipus de moviments que acabem de definir en l’apartat anterior. Pàgines 

web o xarxes socials dels moviments urbans ens oferiran també informació 

complementària. 

 

5.1. La definició i els efectes socioeconòmics de la pandèmia, des dels moviments 

urbans 

En les etapes més intenses de la pandèmia, i en particular durant el confinament, 

semblava que finia una manera de viure. Era com si la COVID-19 haguera arribat per a 

canviar-ho tot. No obstant això, en les nostres converses amb activistes de moviments 

urbans trobem almenys una coincidència: consideren que hi ha dinàmiques estructurals 

que no han canviat. Des dels moviments urbans la pandèmia es defineix com un episodi 

que posa de manifest problemes preexistents. Per a Mireia, seria com una gran crisi 

polifacètica que posa al descobert problemes propis de les bases estructurals del sistema 

capitalista: 

 

És una crisi de molts tipus… Potser ha sigut una crisi sanitària inicial, perquè hi ha… saturació dels 

hospitals, no? Però tot això, a nivell social, ha suposat un canvi molt gran. Una crisi molt gran, però a 

nivell econòmic. O siga, la quantitat de desnonaments que ens vindrà ara, no els que han vingut, perquè… 

almenys aquest govern va fer un parèntesi de: Vale, no hi ha desnonaments, vale. Pues almenys els deixeu 

respirar un poquet… Però és clar, lo que ens vindrà ara… perquè ara sí que en començaran a vindre. Ha 

passat esta pandèmia en un sistema capitalista, que és el que teníem abans, durant i el que tenim després, 

no? I al final… si hi haguera un altre sistema social, pues a lo millor la pandèmia s’hauria gestionat d’una 

altra manera i les respostes ara serien altres, però al final vivim en un món capitalista (Mireia). 

 

Des d’aquest punt de vista, el sistema capitalista constitueix el fil que connecta la 

pandèmia amb diverses manifestacions d’una crisi profunda que, amb ella, mostra el seu 

rostre més dur. El sistema pot oferir treves com la que suposà la suspensió temporal dels 

desnonaments, durant el temps de confinament, però continua ben assentat. Des del 

Sindicat de Barri del Cabanyal, Guillem apunta que el capitalisme fa que els efectes 

nocius de la crisi de la COVID-19 siguen experimentats desigualment per les persones, 

segons la seua posició: 

 

Depèn de com està… el món a nivell macro… Forma part de la depredació del món capitalista, del món 

mundial, hasta ahí… tots els efectes són diferents, en funció de la classe, no és una pandèmia igual per a 

tot el món (Guillem). 
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Des d’un punt de partida un poc diferent, María José Broseta, de la Federació 

d’Associacions Veïnals de València, explica com la pandèmia no ha canviat el focus 

principal d’acció del moviment veïnal centrat en qüestions que defineix com més 

específiques: 

 

Vamos a tratar en ese pleno tres temas, que creemos que en este momento son importantísimos para la 

ciudad de Valencia y que son: [l’ampliació de] el puerto, el Mestalla [estadi de futbol inacabat] y el 

Observatorio del ocio y del turismo… Nosotros desde la Federación… por videoconferencias hemos 

tenido esas reuniones para obtener puntos de vista comunes y defender determinadas situaciones que se 

producían en la ciudad y hemos seguido con eso (María José). 

 

Com veurem més endavant, la pandèmia, i sobretot el confinament, han comportat que 

s’atenguen qüestions urgents, però els moviments urbans han mantingut la seua 

orientació prèvia. Si María José destaca el turisme com un dels fronts del moviment 

veïnal, Lluís i Toni, d’Amics del Carme, coincideixen a apuntar que la pandèmia posa 

de manifest les limitacions que suposa per a la ciutat la dependència d’aquest sector. 

Com veurem més endavant, ja abans de la COVID-19, tant aquesta entitat com altres de 

Ciutat Vella havien denunciat l’expulsió de veïnat per la implantació d’apartaments 

turístics. Per exemple, el passat 29 de setembre de 2021, aparegué en la web de l’entitat 

el missatge següent: 

 

La turistificació és com un tèrmit que sense adonar-te es va menjant habitatges i finques senceres, i no te 

n’assabentes fins que et veus al carrer. Aquesta nova normalitat que ens porten (alerta! que no ve sola) 

s’està revelant que és la mateixa d’abans, però amb més fúria si és possible (https://amicsdelcarme.com/). 

 

La metàfora del tèrmit entronca amb la idea de voracitat que abans hem vist que usava 

Guillem per a destacar l’agressivitat del sistema capitalista, particularment palesa en 

temps de COVID-19. En aquest sentit, la COVID-19 seria una erupció del capitalisme i 

del model hegemònic de ciutat. Però, des d’un altre punt de vista, es presenta com una 

agreujament puntual de problemes específics de l’urbs. Són dues accepcions de la 

definició d’una pandèmia que s’ha manifestat amb diversos efectes en la vida quotidiana 

de les persones als quals els moviments urbans han respost amb iniciatives que 

analitzarem en el pròxim apartat. Esbossarem ací una formulació d’aquests efectes i hi 

tornarem amb més deteniment a través d’aquelles respostes. No es tracta d’una llista 

sistemàtica de tots els efectes de la pandèmia, sinó d’aquells que s’han manifestat 

mitjançant les accions dels moviments urbans. 

Quan el 14 de març de 2020 el govern espanyol declarava el primer estat d’alarma per a 

fer front a l’emergència sanitària de la COVID-19, les autoritats van imposar el 

confinament domiciliari i importants restriccions de mobilitat al conjunt de la 

ciutadania. La vida social, tal com havia sigut entesa fins aleshores, va quedar suspesa. 

Un primer efecte directe d’aquell confinament va ser, precisament, la limitació de la 

mobilitat i dels contactes cara a cara. Les pràctiques i relacions quotidianes hagueren 

d’adaptar-se a un nou context i es van traslladar a la virtualitat diferents àmbits de vida 

com l’educació, el treball o l’oci. Així, l’accés a les noves tecnologies va esdevenir 

gairebé un imperatiu per a fer front a la vida quotidiana. La cura de persones dependents 

esdevingué més dificultosa. D’una banda, i sobretot en barris envellits, hi havia 

persones majors que estaven soles i que, com que no podien rebre visites de familiars o 

de professionals d’atenció domiciliària, necessitaven la cura del veïnat. D’altra banda, 

https://amicsdelcarme.com/
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als infants els calia més atenció a les llars, amb la novetat que s’hi afegia un plus 

d’atenció educativa.  

Com a segon efecte, persones que obtenien ingressos d’activitats econòmiques 

informals o irregulars van veure impedit l’accés a béns de primera necessitat i els va ser 

impossible fer front al pagament de l’habitatge. Aquest efecte es va multiplicar per la 

limitada capacitat de resposta dels serveis públics. Una limitació deguda a la manca de 

recursos disponibles, però també a una atenció burocratitzada i individualitzada. Les 

paraules de Guillem, del Sindicat de Barri del Cabanyal, ho expressen gràficament: 

 

Molta gent té contractes en negre… Moltes veïnes no tenien aliments per… per tirar endavant, perquè la 

previsió és relativament més curta… I també que els Serveis Socials moltes voltes no donaven cobertura, 

llevat que la situació estiguera clarament estipulada, és a dir, Serveis Socials… pues, estem en els 

protocols, i els protocols són tancats, i responen a unes situacions molt determinades, per dir-ho d’alguna 

manera, molts arguments legals, de papers, i açò i allò… Si no estàs en eixa caselleta concreta no hi estàs, 

i no te faran paper; per tant, ahí estaven la gran majoria, o hi estaven molts. I claro, pues també… la 

qüestió de la vivenda que vindrà en curt termini, después molts desnonaments que estaven aturats, que 

vindran… (Guillem). 

 

La pandèmia, doncs, hauria aprofundit els efectes de les desigualtats socials gràcies a 

les limitacions de la intervenció d’unes institucions públiques incapaces d’atendre totes 

les persones que ho requerien. Com veurem en el proper apartat, els moviments urbans 

han mirat de respondre a aquests efectes perniciosos mirant d’evitar posicions 

assistencialistes. 

Un tercer efecte sobre la vida quotidiana del veïnat ens porta de nou a les dificultats de 

mobilitat i a la burocratització dels serveis públics. Moltes persones no poden fer 

presencialment gestions administratives. El confinament i la implantació del teletreball 

han distanciat enormement l’administració de molts usuaris. 

Finalment, com a darrer efecte però no menys important, la pandèmia ha suposat 

l’aplicació d’intenses formes de control en l’espai públic per una doble via. S’ha 

desenvolupat la vigilància de moviments, en especial de col·lectius estigmatitzats, i els 

carrers i places s’han vist buidats d’activitats que hi concentraven gent, entre les quals 

es troben el trànsit de turistes i el consum en terrasses d’establiments de restauració.  

Aquest ventall d’efectes de la COVID-19, i més específicament del confinament, sobre 

la vida de les persones ha posat a prova costures socials que els moviments urbans 

miren de refermar. És de nou Guillem qui ho expressa molt gràficament quan diu que el 

paper d’aquests moviments «és teixir contrapoder davant totes les situacions de la 

nostra vida quotidiana». En la mateixa línia es concep la situació des d’EntreBarris, 

plataforma que aglutina, entre altres entitats, el Sindicat de Barri del Cabanyal i Cuidem 

Benimaclet. Rosa, una activista de la plataforma, parlava en els següents termes en una 

entrevista al programa La clau de pas, de Radiorriols: 

 

Estem construint alguna cosa que pensem que és important en l’àmbit de ciutat… i que ens ha donat la 

base per fer front millor a l’agreujament de la crisi del sistema de cures, les desigualtats socials, les 

expulsions del veïnat, les vulnerabilitats, les violències sistèmiques derivades i un llarg etcètera. Un 

escenari que es va complicar després de la pandèmia de la COVID-19 i on ens vam organitzar per seguir 

amb eixa xarxa de cures i per treballar la solidaritat entre veïnes, per exemple, amb diverses xarxes 

d’aliments arreu de la ciutat (La clau de pas, 15 de març de 2021). 
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El concepte de cures es combina amb el de suport i amb la noció de xarxa per a definir 

el camp d’acció dels moviments urbans durant la pandèmia amb iniciatives que 

demostren que la qüestió sanitària, que en primera instància sembla el front més evident 

en la definició de la pandèmia, no és l’únic. La presa de consciència i la resposta 

comunitària a la crisi pandèmica han esdevingut, com veurem tot seguit, la clau de volta 

per a respondre, no sols a la pandèmia, sinó a tot el que aquesta comporta. 

 

5.2. Iniciatives veïnals de resposta a la COVID-19: entre el suport mutu i la protesta 

Al cap de poc temps de l’inici del confinament, agents socials com ara institucions, 

empreses, comerços, professionals, entitats benèfiques, associacions, moviments socials 

o grups de persones començaren ben aviat a desenvolupar iniciatives que buscaven 

donar resposta a les múltiples necessitats que emergien amb el nou escenari. Les 

televisions i les xarxes socials s’ompliren amb mostres de solidaritat i exemples d’ajuda 

mútua, mostrant recurrentment imatges de grups de veïns que s’havien organitzat per a 

fer la compra a un veí o una veïna major, comerços que donaven productes als més 

necessitats, grups de persones que teixien i regalaven mascaretes de manera 

desinteressada o artistes que feien concerts gratuïts en línia. 

Tot i que moltes d’aquestes iniciatives estigueren facilitades per les TIC, la situació de 

confinament domiciliari va convertir l’àmbit de la proximitat en un dels escenaris més 

fèrtils per a aquest tipus de propostes. Les associacions veïnals i els col·lectius de barri, 

actors que ja emmarcaven les seues pràctiques i discursos en l’àmbit de la proximitat 

abans de la pandèmia, tingueren un paper fonamental a l’hora de promoure, dinamitzar i 

fer visibles aquest tipus d’iniciatives de suport mutu. En un primer moment, amb 

l’esclat de la pandèmia, associacions veïnals i col·lectius de barri es veieren en 

l’obligació d’aturar la seua activitat prèvia i adaptar-se a aquesta nova realitat. Se 

suspengueren assemblees, campanyes i accions, però ràpidament, pocs dies després de 

la declaració de l’estat d’alarma, aquests col·lectius adaptaren el seu funcionament a la 

virtualitat i començaren a organitzar-se per a posar en marxa diverses iniciatives de 

resposta, com reflecteixen les paraules de Guillem, actiu en el Sindicat de Barri del 

Cabanyal: 

 

Primer vam traure com uns cartells i tal, també com per atraure la xarxa veïnal, en el sentit de dir, bueno, 

estem en un context on depenem de les xarxes veïnals, de les nostres veïnes, per tant, pues lo típic de que 

n’hi havia qui t’ajudara a baixar la compra, si has de fer la compra, si hi havia alguna persona major en el 

bloc (Guillem). 

 

Guillem explica com des del col·lectiu del barri al qual pertany van entendre ràpidament 

la importància de les xarxes veïnals, la qual cosa els va dur a difondre per xarxes 

socials, tot just un dia després de l’inici del confinament, uns cartells per a dinamitzar 

l’ajuda mútua entre el veïnat. Una estratègia que van a dur a terme diferents col·lectius 

de la ciutat de València com, a més a més del Sindicat de Barri del Cabanyal, Cuidem 

Benimaclet, la Saïdia Comuna, Orriols en Bloc o Veïnat en Perill d’Extinció, difonent 

cartells com els de la figura 2. 
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FIGURA 2. Cartells per a promoure l’ajuda mútua veïnal 

      

FONT: Facebook de Cuidem Benimaclet i Orriols en Bloc. 

 

Eren cartells per a imprimir i penjar en algun espai comú dels edificis amb la finalitat de 

dinamitzar l’ajuda entre el veïnat més pròxim. A més d’incloure algunes recomanacions 

i mesures sanitàries, presentaven unes graelles on apuntar-se per a demanar ajuda o per 

a oferir-ne, en qüestions com fer la compra, passejar una mascota, cuidar xiquets, tirar el 

fem, comprar medicaments o pujar la bombona de butà. En ells, es podien llegir lemes 

com «Que la por no ens aïlle, fem xarxa, fem barri» (Cuidem Benimaclet), «Activem 

una xarxa segura de solidaritat» (Sindicat de Barri del Cabanyal), «Contra el 

coronavirus, solidaritat i suport entre veïns i veïnes» (La Saïdia Comuna) o «Ante la 

crisis del coronavirus ¡en Orriols nos cuidamos en bloque!» (Orriols en Bloc), amb els 

quals reivindicaven la centralitat de les xarxes de barri, les cures, el suport mutu i la 

solidaritat veïnal davant d’una situació que, com hem apuntat abans, els activistes de 

diferents barris llegien en termes que anaven més enllà de la COVID-19 com a 

problema puntual. 

Les iniciatives dinamitzades pels moviments urbans no es limitaren a donar resposta a 

les necessitats més immediates, sinó que també s’orientaren a àmbits com l’oci i 

l’entreteniment. Així, per exemple, la plataforma Veïnat en Perill d’Extinció va 

organitzar junt amb altres col·lectius de Ciutat Vella activitats com esmorzars, berenars, 

festes de disfresses, un concurs de paelles, decoració de balcons o concerts per 

Instagram. Un seguit de propostes que, sota el lema «Cadascú en sa casa i el barri en la 

de totes», buscava trencar amb l’isolament que implicava el tancament domiciliari, 

generant moments d’entreteniment compartits amb el veïnat més pròxim o a través de 

xarxes socials. En la mateixa línia, també Russafa Veïnal va convocar junt amb altres 

col·lectius una penjada als balcons de catxirulos amb missatges per Pasqua o 

l’Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme va convocar el concurs de 

fotografia «Des del balcó» amb l’objectiu de compartir fotos del barri durant el 
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confinament i construir un relat compartit de què significa conviure en temps de 

pandèmia (figura 3). 

 

 

 

FIGURA 3. Activitats d’oci compartit davant la COVID-19 

      

FONT: Facebook de Veïnat en Perill d’Extinció i Associació de Veïns i Comerciants Amics del 

Carme. 

 

Com veiem, aquestes iniciatives es difongueren per xarxes socials i foren promogudes 

principalment per col·lectius veïnals que han sorgit en els últims anys i que pertanyen a 

la xarxa EntreBarris, els quals tenen un perfil d’activista més jove i amb més 

competència en l’ús de les TIC. Tanmateix, les associacions hereves del moviment 

veïnal dels anys setanta, amb participació de persones de més edat i amb menys 

presència en xarxes socials, també portaren a terme diferents accions de suport al veïnat, 

com il·lustren les següents paraules de María José, presidenta de la Federació 

d’Associacions Veïnals de València: 

 

Hay personas de nuestras asociaciones que han cogido y se han puesto ellos solos, porque solamente 

podía haber uno, porque nuestras asociaciones se cerraron (…), no nos dejaban entrar. Entonces, 

quedabas para rellenarle los papeles, la documentación para el paro, para los ERTE, para eh… vamos… 

para la renta básica, todo esto, ¿no? Y entonces eso supone que tú también estás al día y estás animado 

(María José). 

 

María José explica que, malgrat les limitacions de contacte social, moltes associacions 

continuaren atenent les necessitats dels seus veïns ajudant-los en la gestió de diferents 

tràmits, la qual cosa era important per a les persones que rebien aquesta ajuda, però 

també beneficiós per a l’estat anímic dels mateixos membres de les associacions. A més 

a més, aquestes associacions de veïns també van dedicar esforços a mantenir contacte i 

donar suport emocional per telèfon a alguns dels seus membres més majors, en molts 

casos dones que viuen soles. 

En tot cas, a mesura que passaven els dies i es tornava evident que la situació de 

pandèmia es perllongaria en el temps, alguns d’aquests col·lectius de barri 
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desenvoluparen iniciatives que anaven més enllà de l’àmbit més immediat de l’edifici, 

com posa en relleu el següent relat de Mireia, activa a Cuidem Benimaclet i a 

l’Assemblea Feminista de Benimaclet: 

 

El millor suport és el de la màxima proximitat. Entonces, primer ho vàrem fer amb eixe cartell per 

intentar un poquet com la crida a la solidaritat en el propi espai i algunes van eixir, altres pues no van 

eixir, no? (…) I el que vàrem dir és: vale, esto ja ho hem fet i hi ha finques que s’estan organitzant 

superbé, però hem de donar un pas més (…). Vàrem anar a les farmàcies, als supermercats… perquè és 

clar, en eixe moment era on la gent anava, perquè no hi havia altres espais, no?, de fer un poquet 

d’altaveu. I entonces ahí sí que ja el que vàrem fer va ser un cartell posant un número de telèfon, que era 

el número de telèfon de la xarxa i el correu per si alguna persona necessitava algo, pues que 

automàticament cridara i entonces d’ahí nosaltres pues tenim un grup… pues érem com seixanta persones 

disposades al que fera falta on fera falta del barri (Mireia). 

 

Mireia explica que en un primer moment van apostar per promoure el suport entre el 

veïnat més pròxim, i van contribuir a la generació de xarxes d’ajuda en alguns edificis. 

Més endavant comprengueren que això no sempre estava funcionant i que era necessari 

pujar l’escala d’actuació a l’àmbit del barri. Decidiren posar cartells en farmàcies i 

supermercats, pràcticament els únics llocs d’interacció presencial en el context del 

confinament, per tal d’arribar a altres veïns que pogueren necessitar ajuda. D’aquest 

mode, la xarxa de suport veïnal adquiria més complexitat, i funcionava a escala de barri 

com a altaveu de necessitats no ateses amb un nombrós grup de persones disposades a 

ajudar. 

Aquesta iniciativa es consolidà com la Xarxa de Suport Mutu i Cures de Benimaclet, 

organitzada per a respondre al context específic de la pandèmia però en continuïtat amb 

la Xarxa Comunitària de Cures en la qual ja treballava l’Assemblea Feminista de 

Benimaclet des de l’any 2018. Es va concebre com una xarxa autogestionada que 

funciona de manera autònoma de les institucions i que pretén allunyar-se de 

l’assistencialisme. Durant els mesos que va funcionar va desenvolupar tasques 

d’assessorament laboral i d’habitatge, ajuda per a fer la compra, tirar el fem o cuidar 

xiquets, facilitació de recursos psicològics, acompanyaments telefònics contra la solitud 

no desitjada, alertes davant violències masclistes o suport a persones sense llar. 

Un altre cas interessant és el de la Xarxa d’Aliments del Cabanyal, organitzada pel 

Sindicat de Barri del Cabanyal, que es basava en les mateixes idees del suport mutu 

veïnal, l’autonomia i el no assistencialisme. En una línia que hem comentat al punt 

anterior, Guillem, d’aquest col·lectiu, explica que l’efecte combinat que tingueren 

l’aturada de l’economia informal i la limitació de resposta dels serveis socials els dugué 

a encetar aquesta iniciativa durant el confinament: 

 

I lo del banc d’aliments, al cap i a la fi és que se veia, vèiem vindre la necessitat en eixe context (…). Hi 

ha gent en el barri que és molt precària, que viu molt al dia. Per tant, hi ha temes econòmics que si s’atura 

una temporada no és que hi hagen estalvis, estan a l’economia informal o economia en negre (…). Per 

tant, és clar, hi havien situacions on no n’hi havia una altra fins que escampara la boira, per dir-ho 

d’alguna manera, i serveis socials al final tampoc estava arribant a tot cristo, no arribava realment, i ahí sí 

que, pues ho vàrem vore més o menys clar, que el que feia falta era pues una xarxa d’aliments que 

començara a atendre els casos més urgents (Guillem). 

 

Malgrat les limitacions de moviment i contacte social, el Sindicat de Barri va 

aconseguir posar en marxa una xarxa d’aliments que funciona gràcies a donacions 
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econòmiques, aportacions de diferents comerços, la recollida d’aliments que fan dos 

dies a la setmana a la porta de supermercats i el treball del mateix veïnat.  

El Cabanyal no va ser l’únic lloc de València on van funcionar bancs d’aliments durant 

la pandèmia. En alguns barris com els Orriols, es tracta de projectes que ja existien amb 

anterioritat a la COVID-19 i que es van enfortir amb la participació de nous col·lectius 

que prèviament no formaven part d’aquest tipus d’iniciatives. En altres casos se’n van 

crear de nous, com per exemple la ja esmentada Xarxa d’Aliments del Cabanyal, 

l’impulsat per l’Associació de Veïns/Veïnes i Amics/Amigues de la Malva-rosa (figura 

4), el que va posar en marxa la Saïdia Comuna amb la col·laboració de diferents actors 

d’aquest barri o la xarxa d’aliments encetada pel col·lectiu Construyendo Malilla. 

 

FIGURA 4. Cartells de xarxes d’aliments 

    

FONT: Facebook del Sindicat de Barri del Cabanyal i Associació de Veïns/Veïnes i 

Amics/Amigues de la Malva-rosa. 

 

Totes aquestes iniciatives no haurien sigut possibles sense les xarxes de relacions 

teixides per associacions veïnals i col·lectius de barri durant anys abans de la pandèmia, 

com expressa Mireia: 

 

No és casualitat que les xarxes de suport hagen eixit. O sea, ens vàrem tancar i als cinc dies la xarxa ja 

estava muntada. I és clar, això és perquè portem anys de… d’estar en xarxa, portem anys des del 

moviment feminista de parlar de les cures… O sea, és clar, esto no és com un xampinyó que de sobte t’ix 

una xarxa… O sea, t’han eixit xarxes perquè hi havia una… un previ, no? Entonces, és clar, al final 

portàvem ja molts anys treballant aquestos temes (Mireia). 

 

Mireia subratlla que la rapidesa amb què es van desenvolupar aquestes actuacions és el 

resultat d’una llarga trajectòria de treball tant dels moviments urbans com del moviment 

feminista, els quals fa molts anys que posen en el centre les cures i les xarxes veïnals. 

Són iniciatives ancorades en dinàmiques prèvies a la crisi de la COVID-19 i, en alguns 

casos, a més a més, han continuat actives fins al present. És lògic si tenim en compte 
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que, com hem analitzat prèviament, els moviments urbans conceben la lluita contra la 

pandèmia com una batalla d’una confrontació més àmplia i profunda. 

També és important remarcar el fet que són iniciatives interconnectades en diferents 

escales. No és casualitat que siguen formes d’actuació que s’han desenvolupat de 

manera molt semblant en molts barris de València i en diversos territoris de parla 

catalana i de l’Estat espanyol, en la mesura en què es tracta de col·lectius que estan 

coordinats a diferents escales dins dels moviments urbans i feministes i que tenen 

posicionaments, repertoris d’acció i marcs de subjectivitat política compartits. De fet, 

existeix tot un mapa d’iniciatives que va més enllà dels barris de València i dels 

moviments urbans que podem trobar a la ciutat.6 Per exemple, més de cent accions de 

l’àmbit de parla catalana eren arreplegades al mapa d’iniciatives del diari El Salto7 i més 

de dues-centes s’inclouen al banc de dades i al mapa col·laboratiu del projecte Solivid,8 

liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona. En conjunt, les accions ―algunes 

més institucionalitzades que altres― suggereixen la importància del suport mutu com a 

concreció d’una reciprocitat que ha acabat arribant allà on no ho poden fer ni la 

redistribució ni l’intercanvi de mercat.  

Molts col·lectius rebutgen explícitament la idea de caritat i guien les seues pràctiques 

més aviat pels principis de les cures, la solidaritat i el suport mutu, com evidenciaven 

els cartells anteriors. Així doncs, en línia amb aquesta vocació de no assistencialisme, 

tendeixen a buscar que tant els membres dels col·lectius com el veïnat amb necessitats 

s’involucre en el funcionament dels projectes. En aquest sentit, més enllà d’atendre una 

necessitat puntual en el context de la pandèmia, aquestes iniciatives es conceben com 

una manera d’arribar a altres sectors poblacionals del barri i teixir xarxes veïnals que 

s’aspira a fer que perduren en el temps. 

De manera paral·lela a aquestes iniciatives de suport mutu veïnal, els moviments urbans 

més crítics han dedicat també una part important dels seus esforços a incidir sobre les 

polítiques públiques i els relats col·lectius sobre la pandèmia. Han funcionat com a 

altaveus de lectures crítiques sobre la crisi de la COVID-19 i la seua gestió, promovent i 

difonent mitjançant les seues xarxes socials imatges, textos, notícies, xerrades i 

campanyes que ajudaven a ampliar els marcs de comprensió de la pandèmia i els 

imaginaris de les maneres possibles de respondre davant d’aquesta crisi. 

Per exemple, pocs dies després de la declaració de l’estat d’alarma, diferents col·lectius 

de la xarxa EntreBarris demanaven en les seues xarxes socials l’aturada dels 

desnonaments, i insistien en la vulnerabilitat que implicava perdre la llar en aquest nou 

context amb lemes com «Si voleu que ens quedem a casa, no ens en feu fora!». El dret 

per l’habitatge s’ha convertit en una de les principals reivindicacions dels moviments 

urbans en els últims anys, cosa que explica que haja estat una de les primeres qüestions 

que han defensat aquests col·lectius amb la crisi de la COVID-19. En aquest sentit, la 

xarxa EntreBarris ha fet difusió de les mesures públiques respecte de l’habitatge 

aprovades durant la pandèmia, i han reivindicat alhora altres actuacions que es podrien 

dur a terme, han elaborat un formulari per a detectar i acompanyar casos de risc 

d’expulsió, han donat suport a la vaga estatal de lloguers, han denunciat la reactivació 

dels desnonaments pocs dies després de la fi de l’estat d’alarma i han llançat la 

campanya #LaClauEstarJuntes, amb la qual reivindiquen el suport mutu veïnal davant 

 
6. Vegeu, en l’annex III, una llista de moviments urbans de València. 

7. Es pot consultar el mapa a https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/mapa-ola-iniciativas-apoyo-

cuidado-mutuo-barrios-autogestion-desborda-inaccion-institucional.  

8. Vegeu https://www.solivid.org/construim-un-mapa/.  

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/mapa-ola-iniciativas-apoyo-cuidado-mutuo-barrios-autogestion-desborda-inaccion-institucional
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/mapa-ola-iniciativas-apoyo-cuidado-mutuo-barrios-autogestion-desborda-inaccion-institucional
https://www.solivid.org/construim-un-mapa/


36 

 

de les desigualtats socials que ja denunciaven prèviament i que s’han vist potenciades 

amb la pandèmia. 

Associacions veïnals i col·lectius de barri també van convertir-se en plataformes de 

defensa dels serveis públics, com evidencia la iniciativa de la Federació d’Associacions 

de Veïns convidant la gent a penjar pancartes i llençols blancs als balcons en defensa de 

la sanitat pública amb motiu del Dia Internacional de la Salut i la Sanitat. També 

col·lectius com la PAH València o la xarxa EntreBarris, els quals donaren suport 

activament al Pla de Xoc Social, un seguit de mesures d’emergència proposades per 

sindicats, organitzacions i plataformes socials en l’àmbit estatal per a donar resposta a la 

crisi de la COVID-19, posant en el centre de les polítiques públiques la cura de les 

persones. Una campanya d’incidència política coordinada sota el lema «Organitzem-nos 

o tornarem a pagar la seua crisi», dins de la qual es van celebrar manifestacions en 

diferents ciutats de l’Estat espanyol el dia 20 de juny. 

Un altre important objecte de disputa durant la pandèmia va ser l’espai públic. En un 

primer moment, durant el període de confinament, la presència de determinats subjectes 

estigmatitzats al carrer va generar respostes en diferents sentits. Col·lectius com 

l’Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme denunciaren la concentració de 

persones sense llar en aquest barri durant el confinament, assenyalaren el perill sanitari 

que implicava i demanaren una actuació pública contundent, mentre que col·lectius com 

el Sindicat de Barri del Cabanyal convidaven en les seues xarxes socials a evitar les 

actituds de sospita, vigilància i denúncia, contraposant el lema «Habla con tus vecinxs, 

no con la policía» a la idea dels «policies de balcó». D’altra banda, més endavant, en el 

període de transició a l’anomenada nova normalitat, l’espai públic es va convertir en 

objecte de disputa a conseqüència de l’ampliació de terrasses d’hostaleria per a garantir 

la distància social. En aquest sentit, col·lectius com Russafa Veïnal difonien imatges de 

carrers d’aquest barri plens de gent junt amb lemes com «Distància de seguretat? 

Recuperem el carrer, Russafa és un barri, no un bar» o «Em deixeu passar? No volem 

més terrasses, volem caminar sense risc», mentre que l’Associació de Veïns i 

Comerciants Amics del Carme llançava la campanya «Ciutat Vella oberta i saludable», 

amb la qual proposava un decàleg de mesures per a la reconstrucció social i econòmica 

del centre històric en què les demandes de no privatització de l’espai públic per a 

terrasses ocupaven un lloc protagonista. 

 

5.3. L’impacte de la pandèmia en els moviments urbans: canvis, rearticulacions i 

continuïtats 

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat en els moviments urbans en diferents sentits. 

Com acabem de veure en el cas de la ciutat de València, col·lectius de barri i 

associacions veïnals desenvoluparen diferents iniciatives de resposta a la crisi social i 

sanitària, cosa que ha implicat alhora múltiples rearticulacions en les seues 

reivindicacions, pràctiques i relacions, com passem a analitzar a continuació. 

En primer lloc, observem un canvi transitori en les principals reivindicacions dels 

moviments urbans. Les qüestions que més els preocupaven i que implicaven el gros de 

les seues accions i mobilitzacions quedaren latents durant el període de confinament. 

Així, per exemple, l’amenaça de plans urbanístics com el PAI en Benimaclet, l’impacte 

del turisme i els apartaments vacacionals en zones com Ciutat Vella i el Cabanyal, la 

saturació de l’espai públic en el barri de Russafa o les expulsions residencials que 

afectaven el conjunt de la ciutat quedaren suspeses de manera temporal. L’activitat dels 

moviments urbans va deixar de centrar-se per un temps en aquestes qüestions i va 
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passar a fer-ho, com hem pogut constatar prèviament, en la dinamització d’iniciatives 

veïnals de resposta a la COVID-19 i en accions d’incidència en les polítiques públiques 

de gestió de la pandèmia. 

Tanmateix, es tracta d’un gir transitori circumscrit al període de confinament, durant el 

qual es va produir una efervescència d’iniciatives de solidaritat. Així doncs, a mesura 

que s’han anat relaxant les restriccions sanitàries, la majoria d’aquestes iniciatives han 

deixat de funcionar i l’activitat dels moviments urbans ha tornat a centrar-se en les 

reivindicacions prèvies. N’hi ha excepcions, com les xarxes d’aliments del Sindicat de 

Barri del Cabanyal o de Construyendo Malilla, iniciatives sorgides arran de la pandèmia 

que continuen actives i que s’han convertit en estratègies a llarg termini d’aquests 

col·lectius. Però, en general, els moviments urbans han tornat a les seues anteriors 

reivindicacions, i s’han centrat, en particular, en aquelles qüestions que consideren que 

s’han vist agreujades amb la crisi de la COVID-19. Dinàmiques com ara la privatització 

i saturació de l’espai públic, a les quals ja s’oposaven aquests col·lectius abans de la 

pandèmia, ressorgeixen amb força renovada en un context en què les restriccions 

sanitàries han comportat una important ampliació de terrasses d’hostaleria en detriment 

dels espais públics. 

A més a més, la pandèmia es concep com una crisi que posa en relleu moltes de les 

problemàtiques que ja estaven denunciant prèviament aquests moviments urbans, fet 

que consideren que carrega de legitimitat les seues reivindicacions i propostes, com 

evidencien les següents paraules de Toni i Lluís, actius en l’Associació de Veïns i 

Comerciants Amics del Carme: 

 

Toni: Porque se evidencia que este barrio está muy enfermo, porque si cuando no están estos señores que 

están de paso [en referència als turistes], somos los que somos, esto no va bien. Esto no se sostiene. Lluís: 

El que s’ha evidenciat és que és un districte molt depenent del sector turístic. O siga, que hi ha un 

desequilibri entre el comerç de barri i el comerç de pas (Toni i Lluís). 

 

Toni i Lluís expliquen que la desaparició del turisme en el centre històric durant la 

pandèmia ha deixat molts negocis sense clients, cosa que ha evidenciat que es tracta 

d’una zona que depèn excessivament d’aquesta activitat econòmica. Es tracta d’una 

crítica a l’abusiva presència de la indústria turística que aquesta associació veïnal ja feia 

prèviament, però que la crisi de la COVID-19 carrega de més legitimitat. Una renovada 

vigència de les reivindicacions dels moviments urbans que condensa el lema «Si voleu 

que ens quedem a casa, no ens en feu fora!» el qual, com hem pogut veure, va llançar la 

xarxa EntreBarris per a fer visible la rellevància de la seua lluita pel dret a l’habitatge en 

un context en què la falta de llar es torna encara més intolerable. 

En segon lloc, constatem que els moviments urbans han adaptat temporalment les seues 

pràctiques a la virtualitat, tant pel que fa a les maneres de funcionament intern com als 

repertoris de mobilització. Aquests col·lectius no tardaren a traslladar reunions i 

assemblees a l’àmbit virtual, i les feren mitjançant videoconferència durant el període 

de confinament. Moltes de les iniciatives de suport mutu veïnals descrites prèviament 

sorgiren, es difongueren i se sostingueren a través d’aplicacions com WhatsApp, 

Telegram, Zoom, Twitter, Instagram o Facebook. També les formes de protesta i 

mobilització s’han adaptat ràpidament a la virtualitat, i s’ha utilitzat les xarxes socials 

com la plataforma principal des de la qual incidir en les polítiques públiques de gestió 

de la pandèmia i difondre lectures crítiques sobre aquesta. 
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En aquest sentit, constatem que tant els activistes més joves i amb més competència en 

les TIC com aquells més majors i menys acostumats a aquestes tecnologies han sabut 

adaptar-se amb relativa facilitat a l’activisme mediat per les TIC, i les han incorporat en 

general en les seues pràctiques organitzatives, com posa en relleu el següent relat de 

Mireia: 

 

Amb el tema pandèmic, pantalles, noves tecnologies, ahí vamos, la gent gran per a mi va fer un màster 

exprés per poder continuar fent les tasques, no?, perquè… continuàvem reunint-nos online. I és clar, i esto 

fou per a molta penya gran de, bueno, ¿esto cómo se hace? I ho feren, pues ja està, pues aprenem i… 

perquè volem continuar en contacte, o sea, no volem que açò ens talle (Mireia). 

 

Observem, a més a més, que la majoria dels col·lectius valoren les noves tecnologies 

com una eina amb molta potencialitat que aspiren a continuar utilitzant en el futur i que 

pot resultar particularment estratègica per a qüestions com generar una coordinació més 

gran entre moviments urbans d’àmbit estatal. Alhora, es considera que les TIC no poden 

substituir la presencialitat com a espai fonamental per a l’activisme i la mobilització 

col·lectiva, atès que la interacció presencial permet generar vincles i afectes que es 

consideren clau. De fet, tan bon punt va resultar possible, aquests col·lectius han tornat 

a portar a terme mobilitzacions i reunions presencials, encara que això haja suposat 

buscar nous espais i formes de protesta adaptats a les mesures sanitàries. 

En tercer lloc, pel que fa a les relacions dels moviments urbans amb altres actors, 

trobem transformacions i continuïtats. Els posicionaments respecte a les institucions 

públiques no han variat de manera significativa amb la pandèmia. Així doncs, els 

col·lectius amb una relació més pròxima amb les administracions, com les associacions 

veïnals, han concebut el seu paper durant la pandèmia de manera complementària a les 

actuacions institucionals, i han fet difusió de les mesures i recomanacions aprovades 

pels poders públics. A més a més, col·lectius com l’Associació de Veïns i Comerciants 

Amics del Carme —tot i que es mostren crítics amb diferents decisions de les 

administracions locals— expliquen que l’Ajuntament ha col·laborat facilitant-los un 

local públic que reuneix les condicions sanitàries necessàries i que els ha permès tornar-

se a reunir de manera presencial. 

D’altra banda, els col·lectius vinculats a la xarxa EntreBarris, amb un posicionament 

més contestatari amb les administracions i amb una vocació d’autonomia respecte 

d’aquestes, es mouen entre la col·laboració crítica i la confrontació. Col·lectius com 

Cuidem Benimaclet reivindiquen que són les administracions públiques les que han 

d’atendre les necessitats de la població i que les xarxes de suport veïnal poden 

col·laborar amb les institucions però han de ser autònomes i en cap cas han de 

reemplaçar les responsabilitats no ateses dels poders públics. D’altra banda, tenim el cas 

del Sindicat de Barri del Cabanyal, que es defineix de manera més oposada a les 

institucions i aposta per la creació del que anomenen estructures populars, formes 

d’organització autònoma que donen resposta a les diferents necessitats de la població 

per fora de la institucionalitat. Des d’aquest col·lectiu assenyalen, a més a més, que una 

de les principals traves que va trobar la Xarxa d’Aliments del Cabanyal va vindre de la 

mateixa administració, en forma d’una amenaça de multa —que finalment es va 

retirar— a un bar que estava col·laborant amb el repartiment d’aliments. 

Les relacions amb altres actors dels barris sí que mostren canvis i readaptacions amb la 

pandèmia. L’activació i dinamització de les iniciatives de cures i suport mutu veïnal 

exposades prèviament ha permès generar noves aliances amb altres actors dels barris 
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amb els quals no es col·laborava prèviament, com en el cas del Sindicat de Barri del 

Cabanyal, que ha començat a treballar conjuntament amb el Sindicat de Portuaris en el 

banc d’aliments. En altres casos ha reforçat, més aviat, uns vincles ja existents, com els 

que uneixen el col·lectiu Cuidem Benimaclet amb altres actors com l’Assemblea 

Feminista de Benimaclet, associacions de famílies d’alumnes de diferents col·legis o 

agrupacions festives com la Jove Muixeranga. 

Durant la pandèmia també han sigut clau les aliances entre moviments urbans a 

diferents escales. Com ja hem assenyalat prèviament, les iniciatives de resposta a la crisi 

de la COVID-19 desenvolupades a València han sigut molt semblants a les posades en 

marxa per moviments urbans d’altres territoris de parla catalana i de l’Estat espanyol, 

amb els quals existeixen vincles i col·laboracions. Això és així perquè, més enllà de la 

coordinació en l’àmbit de la ciutat dins de la Federació d’Associacions de Veïns de 

València o en el marc d’EntreBarris, aquests col·lectius col·laboren i formen part de 

xarxes de moviments socials emmarcades en l’àmbit de les terres de parla catalana o de 

l’Estat espanyol. 

Per acabar, les respostes desenvolupades des dels moviments urbans davant la pandèmia 

han contribuït a atraure nous activistes i a enfortir les xarxes veïnals. Les persones 

entrevistades expliquen que les iniciatives de suport veïnal han atret noves persones 

interessades a participar en els moviments urbans, tot i que encara és prompte per 

valorar si aquesta implicació es mantindrà a llarg termini. A més a més, el context de 

crisi i excepcionalitat, així com les respostes desplegades des dels moviments urbans 

han contribuït a generar nous vincles i xarxes veïnals, els quals desitgen que perduren 

en el temps. Com hem vist, es tracta de vincles que en molts casos se circumscriuen a 

l’àmbit més petit dels edificis però que de vegades també van més enllà.  

En aquest sentit, cal insistir en el fet que no es tracta pas que la COVID-19 haja generat 

vincles i formes de col·laboració veïnal inexistents prèviament, sinó més aviat que 

l’organització i les xarxes que feia anys que es teixien arran del treball d’associacions 

veïnals i col·lectius de barri han permès generar de manera àgil iniciatives de resposta a 

la crisi social i sanitària. És, per tant, tota aquesta experiència de treball prèvia a la 

pandèmia i tot aquest capital social i relacional que tenen aquests col·lectius el que ha 

permès teixir respostes a la crisi, i ha fet valer la importància que tenen totes aquestes 

xarxes comunitàries de barri que es construeixen, en gran part, gràcies al treball dels 

moviments urbans. 
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Conclusions 

 

 

La COVID-19 ha estat un fenomen mundial impactant i especialment colpidor durant 

els períodes de confinament. Segons la bibliografia especialitzada de caràcter 

socioantropològic que ha anat sorgint des de març de 2020, ha suposat l’aprofundiment 

i la manifestació descarnada de tendències prèvies en diversos camps. En el terreny 

laboral, el confinament posà sobre la taula la precarització d’ocupacions vinculades a 

les cures, desenvolupades sovint per dones i per migrants, amb escassa remuneració i 

alta temporalitat. L’extensió del teletreball ha reforçat la dissolució de les fronteres que 

delimitaven els espais i els temps propis de les jornades laborals. Això ha derivat en 

processos d’autoexplotació, particularment significatius en el cas de les dones. En el 

camp de l’educació, les noves tecnologies es convertiren en una ferramenta 

indispensable durant els mesos de confinament, però no estaven a l’abast de tothom.  

Del nostre repàs a diversos textos sobre l’impacte de la COVID-19 es pot concloure que 

la crisi sanitària s’ha manifestat com a front visible d’una crisi econòmica, ecològica i 

de cures socials que era prèvia. En especial, s’ha mostrat la necessitat insatisfeta 

d’atenció per part de persones que requerien un suport social quotidià que no podien 

oferir ni les administracions ―amb ajudes i recursos limitats i distanciades de les 

persones― ni el mercat ―amb tasques externalitzades, a domicili, que no es podien dur 

a terme. I si els autors han destacat efectes experimentats en l’àmbit privat de les llars, 

han subratllat també conseqüències en l’espai públic en forma de control biopolític de 

presències, moviments i interaccions entre subjectes (en especial, de determinats 

col·lectius com les persones sense llar, el jovent o les persones majors). 

Les ciutats han estat la cara visible de la pandèmia, especialment en carrers i en barris 

que havien experimentat durant anys desavantatges socials i condicions de vida difícils. 

Però, al mateix temps, els contextos urbans han estat l’escenari de mobilitzacions 

orientades a contrarestar els efectes negatius de la COVID-19, amb manifestacions de 

suport i reciprocitat sobretot des dels balcons, les xarxes socials o el teixit comercial.  

Quan emergí la pandèmia, València experimentava dinàmiques pròpies d’un model de 

ciutat orientat al mercat, amb el sector terciari i l’especulació immobiliària com a punta 

de llança. La implantació relativament recent d’un govern progressista ha incorporat la 

novetat d’un èmfasi insistent en la participació ciutadana, però no ha suposat un canvi 

substancial de processos ben arrelats en dinàmiques com són la gentrificació i la 

turistificació. La seua plasmació ha estat la dualització entre barris i entre algunes zones 

a l’interior de barris. València era i és una ciutat de contrastos entre zones objecte de 

grans projectes i inversions i d’altres amb desinversió i precarització. A grans trets, el 

centre, l’eixample i els enclavaments gentrificats perifèrics són zones acomodades 

―llevat d’alguns barris i carrers del centre― ben diferents dels barris que creixeren a 

redós de l’urbanisme desenvolupista del règim franquista i de les zones de l’extraradi 

que formen part del terme municipal.  
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Les desigualtats territorials han esperonat moviments urbans que persegueixen el dret a 

la ciutat, amb posicionaments que es mouen entre la institucionalització i la protesta. 

Conformen un conjunt divers d’organitzacions i projectes l’origen dels quals es pot 

datar als anys setanta, quan el moviment veïnal protagonitzà la reivindicació 

d’infraestructures i serveis i perseguí, amb èxit, l’aturada de projectes urbanístics per a 

defensar espais públics oberts a la ciutadania. Als anys vuitanta, aquell moviment s’anà 

institucionalitzant i sorgiren noves entitats. A les acaballes del segle XX i les albors del 

XXI van anar sorgint plataformes que s’oposaven a projectes especulatius des de 

posicions de defensa patrimonial i, ja ben entrat el nou segle, i en bona mesura amb 

l’impuls del moviment 15M, han sorgit mobilitzacions que, vinculades als moviments 

autònoms, alterglobalistes, antimilitaristes, antifeixistes, ecologistes o feministes, 

s’oposen a la ciutat neoliberal. Aquests moviments han convertit l’espai urbà en terreny 

de disputa, de manera més o menys global i, en el cas de moviments de recent creació, 

de lluita contra el sistema capitalista i les seues diferents manifestacions. 

La COVID-19 ha afectat especialment els veïnats de barris de València amb menys 

renda mitjana, però ha agreujat processos que afectaven el conjunt de la ciutat, de 

manera que ha posat en dubte aspectes del model general de ciutat. En aquest sentit, els 

moviments urbans han vist la pandèmia bé com un node de diverses crisis pròpies del 

sistema capitalista o com a qüestió que potencia i posa en evidència diferents 

contradiccions i desigualtats provocades per l’ordre neoliberal. En qualsevol cas, les 

seues actuacions han anat dirigides a efectes particulars que, si bé no són interpretats 

d’igual manera per tots els moviments, en bona mesura coincideixen. Són situacions 

que es van manifestar vivament durant el confinament domiciliari decretat a mitjans de 

març de 2020 i a les quals els moviments urbans han fet front articulant diferents xarxes 

veïnals de suport mutu i cures. 

La limitació de la mobilitat i dels contactes va ser un primer efecte, molt visible i 

impactant, que va agreujar situacions de dependència i es va veure acompanyada de la 

centralitat de les TIC, a les quals no tothom podia accedir. Els moviments hi van 

respondre amb iniciatives de suport veïnal amb les quals es mirava d’organitzar i 

dinamitzar l’atenció a persones majors als seus domicilis, fer la compra, passejar un 

animal de companyia, cuidar infants, tirar el fem, pujar la bombona de butà o comprar 

medicaments. També van oferir activitats d’oci i entreteniment des de les llars o els 

balcons. Els col·lectius amb un perfil d’activista més jove hi tingueren especial 

protagonisme, gràcies a la seua destresa amb les TIC, però en altres casos també es va 

recórrer al telèfon. Això va donar renovades energies als mateixos activistes per a 

emprendre les seues accions, unes energies que miraven de transmetre a persones soles. 

Les iniciatives anaven de l’escala d’edifici a la de barri.  

Un segon efecte va ser la multiplicació de dificultats quotidianes per a persones que 

vivien de l’economia informal a causa, en part, d’uns serveis públics que van resultar 

insuficients per a atendre-les. Unes mancances no només de recursos, sinó també 

pròpies d’una gestió burocràtica que, practicada a distància, semblava menys humana i 

menys accessible. Els moviments urbans han respost a aquest efecte posant en marxa 

xarxes d’aliments que han estat especialment útils per a persones en situació d’exclusió. 

Han estat iniciatives desenvolupades sobretot en barris perifèrics a partir de xarxes i 

relacions consolidades des d’abans de la pandèmia i que en algun cas es desplegaren en 

relació amb accions d’altres ciutats.  

Els moviments urbans que han desenvolupat aquest tipus de resposta s’han preocupat 

per no caure en una pràctica assistencialista i ho han fet mirant d’involucrar la població 

atesa com a agent actiu de canvi i intervenció. De fet, les iniciatives de suport mutu que 
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han sorgit amb la pandèmia han obert una via de generació de consciència i 

d’incorporació de nous membres al moviment urbà que pot sorgir quan les persones van 

més enllà de la cobertura de les seues necessitats més urgents i peremptòries i 

s’incorporen a pràctiques de reciprocitat que reforcen el teixit social. I tot plegat sense 

que els moviments hagen renunciat al reclam del reforçament de serveis públics, en 

especial en un camp d’acció intensa com és el de l’habitatge.  

Un tercer efecte de la pandèmia que destaquen les persones activistes, prou vinculat al 

primer, són les dificultats per a fer gestions administratives en un context de 

burocratització i d’implantació del teletreball. En aquest cas la resposta han estat 

pràctiques d’atenció domiciliària telefònica o en línia i, en molts casos, amb la 

dinamització de xarxes veïnals de suport que també oferien aquesta possibilitat. 

Un quart efecte de la COVID-19 que hem destacat són dues tendències en els usos de 

l’espai públic. Primer, s’ha donat un agreujament del control i la vigilància. Segon, les 

terrasses de bars i restaurants han estès l’ocupació de places i carrers, a l’empara de 

disposicions públiques que pretenien garantir la distància social i al mateix temps 

fomentar el consum en hostaleria. Els moviments urbans han reclamat que s’atenguera 

població sense llar i han animat el veïnat a evitar actituds de sospita i vigilància per a 

promoure que s’active la confiança mútua entre persones en els espais públics. A més, 

en especial en barris de Ciutat Vella i l’Eixample, s’ha exigit que s’alliberen places i 

carrers d’usos privats per al seu lliure gaudi per part del veïnat. 

A més d’aquests efectes de la pandèmia i de les respostes des dels moviments urbans, 

hem vist que la COVID-19 ha incidit en els moviments mateixos. El confinament va 

suposar, en primer lloc, un gir envers la solidaritat i el suport veïnal forçat per les 

circumstàncies. En algun cas va ser transitori, però algunes iniciatives (com les xarxes 

d’aliments del Sindicat de Barri del Cabanyal o de Construyendo Malilla) s’han 

mantingut com a línies de treball estratègiques en una lluita més àmplia contra les 

desigualtats socials que generen el sistema capitalista i el model de ciutat neoliberal. La 

desescalada ha subratllat també problemes que havien estat centre d’atenció dels 

moviments i que hem vist que la pandèmia ha potenciat. 

En segon lloc, la virtualitat s’ha fet un lloc en l’organització dels moviments. Les 

videoconferències van tenir un paper temporal durant el confinament, però les xarxes 

socials han pres un protagonisme més gran en l’organització i difusió d’accions. Això 

ha suposat que activistes de més edat desenvolupen competències en l’ús de les TIC. 

En tercer lloc, els moviments urbans han mantingut, com ja feien prèviament, posicions 

més properes o més distants amb les institucions públiques i han romàs algunes de les 

aliances preexistents al si de la ciutat o més enllà, però també s’han generat algunes 

aliances noves a través de les diferents iniciatives de resposta a la pandèmia. Amb tot 

això, el que la COVID-19 ha demostrat és el vigor dels llaços i de les dinàmiques 

preexistents que ha fet possible respostes àgils i efectives a una situació de crisi sense 

precedents. 

El suport mutu va emergir amb força durant els mesos de confinament i va revitalitzar el 

teixit de barri. Els moviments de creació més recent han estat particularment efectius en 

aquesta tasca, pel perfil d’activistes amb més competència en l’ús de les TIC, per la 

joventut dels seus integrants. Amb tot, les associacions formades per persones més 

majors també van desenvolupar iniciatives d’ajuda mútua sobretot dirigides a persones 

majors. De manera que els moviments urbans han generat o reforçat xarxes de suport 

intrageneracionals, però també intergeneracionals a escala de finca o de barri. 
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En qualsevol cas, l’ajuda mútua desplegada pels moviments urbans no ha estat una 

novetat. Ja existia abans del confinament amb iniciatives com la Xarxa de Suport Mutu i 

Cures de Benimaclet o amb el treball del Sindicat de Barri del Cabanyal, que oferien 

diferents recursos d’ajut social. El que el confinament pandèmic va introduir, com a 

novetat, va ser l’agreujament de necessitats vinculades a la manca d’aliment, a la 

soledat no desitjada o a la preocupació per un espai públic en què es produïen acusades 

restriccions d’ús. Amb tot, en termes generals, la pandèmia ha posat al descobert 

dinàmiques urbanes de precarització, turistificació o privatització que l’havien precedit 

però, al mateix temps, la seua emergència ha demostrat la fortalesa de les xarxes 

teixides pels moviments urbans. El cas de València ens ha permès evidenciar com 

diferents generacions d’activisme han desenvolupat formes de reciprocitat que arriben 

allà on no ho fan l’intercanvi de mercat i la redistribució. I tot sense abandonar el paper 

d’esperó dels poders públics que ha caracteritzat els moviments urbans des dels seus 

orígens. En definitiva, les seues respostes als efectes de la pandèmia són un capítol 

d’una llarga lluita pel dret a la ciutat que la COVID-19 ha reforçat i ha fet valer.   
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Annexos 

 

 

Annex I. Guia d’entrevista 

 

1. Enquadrament biogràfic 

- Edat, lloc de residència… 

- Unitat domèstica en què es resideix. 

- Trajectòria laboral i educativa. 

- Trajectòria residencial. 

- Trajectòria de participació / mobilització social (atenció especial a moments clau). 

- Efectes de la COVID-19 sobre la pròpia vida quotidiana. 

 

2. Caracterització de barri, ciutat i col·lectiu 

- Caracterització del col·lectiu i el seu paper (origen, objectius, composició, evolució, 

activitats…) 

- Descripció del barri/ciutat… (com és percebut des de fora, tipus de població…) 

- Transformacions del barri i de la ciutat i processos que les han marcat (polítiques públiques, 

serveis, infraestructures…) i actors. 

- Raons de les transformacions. 

- El futur del barri. 

 

3. Respostes a la COVID-19 i influència de la pandèmia sobre els moviments urbans 

- Associacions i iniciatives preexistents. Relació entre elles, objectius, problemàtiques que es 

tracten i tipus. 

- Iniciatives de resposta a la COVID-19. Problemes a què es va respondre, qui, com, amb quins 

recursos, aliances… Referència específica a València. 

- Sorgiment de noves militàncies i aliances. El perfil dels activistes. El paper de les xarxes i les 

relacions interpersonals. 

- Relacions amb l’Administració de les diverses entitats i iniciatives. 

- Relacions/aliances amb associacions i/o iniciatives d’altres ciutats. 

- Espais de l’activisme (digital, espais públics…). El paper d’Internet i les xarxes socials. 

- Influència de la participació en la pròpia trajectòria vital. 
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- Dificultats per a dur a terme el mateix activisme, possibles raons de no activisme. 

- Efectes sobre l’organització i les formes de mobilització. 

- Significat de les accions i, en general, d’enfrontar-se a la COVID-19. 

 

4. La COVID-19: definició, causes, efectes socioeconòmics 

- Definició de la COVID-19, què es considera que l’ha causat i quins efectes ha tingut (mirar 

que es diferencien els globals i els locals). Emmarcament en crisis sistèmiques del 2008 i 

estructural (capitalisme, cures, ecologia, institucions i polítiques públiques). 

- Quins efectes ha tingut en el cas concret de València? 

- El món després de la COVID-19, efectes de la pandèmia i de les respostes. Oportunitat per a 

construir altres mons possibles (expectatives de canvi…). 
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Annex II. Descriptors per a l’anàlisi qualitativa 

 

1. ACCIONS, INICIATIVES I PRÀCTIQUES  

1.1. Iniciatives de suport mutu veïnal de resposta a la COVID-19: 

1.1.1. Xarxes d’aliments 

1.1.2. Xarxes de suport mutu: fulls oferint/demanant ajuda 

1.1.3. Altres iniciatives: solitud no desitjada, violència masclista, oci des de 

casa contra l’aïllament, etc. 

1.1.4. AltaMveu d’iniciatives individuals 

1.1.5. Facilitats/dificultats per a desenvolupar iniciatives 

1.1.6. Facilitar mascaretes 

1.1.7. Suport per a omplir documentació (ajuts…) 

1.2. Campanyes d’incidència política en relació amb la COVID-19: 

1.2.1. Pel dret a l’habitatge 

1.2.2. Per serveis públics. Pla de Xoc Social 

1.2.3. Contra/pro estigmatització i vigilància 

1.2.4. Contra turisme i terrasses 

1.2.5. Altaveu de lectures crítiques (articles, xerrades, etc.) 

1.3. Lògiques d’acció i organització: 

1.3.1. Presencialitat/virtualitat. El paper de les interaccions 

1.3.2. Institució vs. autonomia. Assistencialisme vs. suport mutu. 

Productivitat vs. cures. Autoritarisme vs. cura mútua 

1.3.3. Coordinació a escala de barri, de ciutat, del País Valencià, de l’Estat 

1.3.4. Col·laboració amb l’administració 

 

2. LECTURES I SIGNIFICATS 

2.1. Desigualtats socials i pandèmia: edat, gènere, classe, etnicitat, condicions 

laborals, etc. 

2.2. Biopoder i securitització. Crítiques a lectures bel·licistes, a control 

institucional i a «policies de balcó» 

2.3. Fracàs de les institucions. Crítiques a gestió de la pandèmia 

2.4. Fracàs del model de ciutat (turisme, habitatge, espai públic…) 

2.5. Disputa davant lectures reaccionàries i d’extrema dreta 

2.6. Emmarcament en crisis prèvies: 

2.6.1. Comparació amb la crisi financera de 2008 

2.6.2. Crisi de cures 

2.6.3. Crisi ecològica (i sobirania alimentària) 

2.6.4. Crisi del capitalisme (model productiu, consum, individualització…) 

2.7. Oportunitat per a imaginar i construir altres possibles 

2.7.1. Ciutats més sostenibles i humanes 

2.7.2. Societat amb cures i sostenibilitat en el centre 

2.7.3. Expectatives de millora del projecte vital (habitatge, treball, temps…) 

 

3. EFECTES EN ELS MOVIMENTS URBANS 

3.1. Canvis i continuïtats en les reivindicacions 

3.2. Canvis i continuïtats en les formes d’activisme 

3.3. Canvis i continuïtats en els perfils d’activistes. Nous membres 
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3.4. Reforç organitzatiu postpandèmia o reducció de la participació. Capacitat 

d’adaptació. Creativitat. Noves xarxes 

3.5. Aliances entre moviments urbans i altres moviments socials (feminisme, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


