
La Noviolència. Estratègia i mètodes de lluita pels Drets i la Justícia 
(Dinàmica i continguts) 

El curs es basa en un aprenentatge en línia – web- a partir de dos elements principals: 1) Continguts (lectures i vídeos) de cada mòdul a treballar personalment al 
llarg de la setmana. 2) Diàleg entre els estudiants i amb la moderació del tutor i/o altres membres del col·lectiu Lluita Noviolenta, també en línia i obert tota la 
setmana. 

Tot el contingut i els espais de diàleg es troben en una plataforma en línia, per internet, a la que tindran accés les persones registrades. 

El curs consta de 5 mòduls, cadascun d’una setmana de durada. Aquests mòduls s’estructuren en una presentació inicial que introduiran unes lectures i vídeos. La 
presentació es farà per zoom i en directe tots els dilluns a les 19 hores. L’enregistrament de la presentació també es publicarà a la plataforma. Cada mòdul tindrà un 
espai de debat a partir de dues preguntes que haurà de contestar cada participant. 

ESQUEMA DEL CURS 

Data y horari Mòdul - Activitat Tema Descripció Participants 

7 novembre 
19-21 h 

Inici Mòdul 0: 
del 7 al 13 nov. 

Introducció. 
Aprenem de... 

1) Conèixer més en detall el curs, els participants, la navegació per la plataforma, etc.   
2) Debat a partir d’un vídeo d’una lluita noviolenta (LNV) dels anys 60 a Nashville (EUA)  

Xavier Majó (tutor) 
Persones inscrites 

14 novembre  
19-21 h 

Inici Mòdul 1: 
del 14 al 20 nov. 

Conceptes 
bàsics de LNV 

Entre d’altres, 3 elements clau: “Què és la violència i no violència”, “On rau el poder i 
quin tenen els lluitadors noviolents” i “quina és l’efectivitat de la noviolència”. 

Xavier Majó (tutor) 
Persones inscrites 

17 novembre 
19-21 h 

Xerrada i 
conversa Zoom 

Aprenem de... Història de les lluites noviolentes a Catalunya i arreu. Martí Olivella 
Persones inscrites 

18 novembre  
17-19h 

Taller presencial 
voluntari 

Acció directa Un taller presencial sobre tècniques d’acció directa noviolenta.  
 

A concretar lloc. 
Persones inscrites  

21 novembre 
19-21 h 

Inici Mòdul 2: 
del 21 al 27 nov. 

Les cinc eines 
de la LNV 

Reflexionar sobre les 5 eines bàsiques de la noviolència, posant èmfasi en la 
“desobediència civil”, com a clau de volta, i en la importància per la noviolència de fer 
emergir conflictes i injustícies latents per aconseguir una societat millor per a tothom. 

Xavier Majó (tutor) 
Persones inscrites 

28 novembre 
19-21 h 

Inici Mòdul 3: 
del 28 de nov. 

al 4 de des. 

Estratègia, 
campanyes, 
tàctiques i 
mètodes LNV 

Mòdul per donar rellevància a l’estratègia i la planificació de les lluites i les campanyes, 
i les accions que se’n deriven. Els elements a tenir presents per dissenyar accions, les 
quals sempre han de tenir un marc estratègic i una avaluació. 

Xavier Majó (tutor) 
Persones inscrites 

1 desembre 
19-21h 

Xerrada i 
conversa Zoom 

Dinámicas de 
la noviolencia 

Dinámicas de la noviolencia: El modelo triangular y las fases de la lucha noviolenta. Jesús Castañar 
Persones inscrites 

5 desembre 
19-21 h 

Inici Mòdul 4: 
del 5 a l’11 des. 

La cura dels 
activistes i de 
l'organització 

Aspecte important i sovint oblidat. Les lluites acostumen a ser llargues i cal disposar 
d’eines per tenir cura dels activistes i de l’organització.   
Com prendre en consideració les emocions i el desgast de les persones, com mantenir 
la motivació i la il·lusió i com assegurar la supervivència de l’organització i de la lluita. 

Xavier Majó (tutor) 
Persones inscrites 

Durant el 
curs 

Treball en grups Dissenyar una 
acció de LNV 

Com dissenyar una acció en un marc estratègic. 
 

Grups d’inscrites 

Durant el 
curs 

“fòrum-cafè” Intercanvi 
informal 

Plantejar altres aspectes relacionats amb la NV, potenciar l’intercanvi i coneixença 
entre els participants...     

Qui vulgui 

 


