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Abstract

L'Anàlisi  de Xarxes Socials és un camp de treball  que es dedica a l'estudi de les relacions
socials (entre individus i/o organitzacions) des d'una perspectiva estructuralista. Darrerament
ha experimentat una extraordinària expansió, demostrant la seva utilitat en una àmplia sèrie
d'àmbits d'aplicació. Partint d'aquesta situació, aquest article planteja la possibilitat d'incorporar
l'Anàlisi de Xarxes Socials al conjunt d'eines de treball i recerca al voltant del Desenvolupament
Sostenible.

Introducció

Dels tres aspectes que, segons el discurs sostenibilista, cal desenvolupar de forma coordinada i
harmònica per a aconseguir un veritable Desenvolupament Sostenible (d'ara endavant, DS),
l’ambiental ha rebut tradicionalment més atenció i  és, sense cap mena de dubte, el que la
població en general relaciona més clarament amb la idea de Sostenibilitat. La prova d’això està
en  la  facilitat  amb  la  que  termes  com  biodiversitat,  reciclatge  o  energies  renovables  són
associats a la sostenibilitat, mentre que d’altres com pensament crític o, participació, també
essencials però de caràcter marcadament social, no ho són en absolut.

Tanmateix, sabem que el repte d’assolir un Desenvolupament Sostenible té unes implicacions
socials molt importants. Tant perquè el sol fet de plantejar-lo (si es fa seriosament) requereix
una profunda transformació cultural,  com perquè portar-lo a terme demana que la Societat
estigui preparada per implicar-se en la seva adaptació a cada context temporal i espacial, tal i
com afirma Ríos a (2004). A la pràctica, això implica que s'ha de redoblar els esforços pel que
fa a la determinació de criteris, indicadors i polítiques concretes de Sostenibilitat. A més, cal
trobar les eines adequades per convèncer de la idoneïtat i necessitat d’aquest criteris, mesurar
els indicadors i comprovar l'efectivitat de les polítiques. 

D'altra banda, l’Anàlisi de Xarxes Socials (AXS) és un àmbit de recerca pluridisciplinar que es
caracteritza  per  estudiar  l'estructura  de  les  relacions  entre  individus  (o  organitzacions),  i
l'influència que exerceix aquesta estructura sobre els diferents fenòmens socials. Actualment,
L'AXS viu un moment explosió creadora, tant pel que fa al ventall d'àmbits en els que s'aplica
com al nombre de treballs publicats al respecte. 

La intenció d'aquest article és, doncs, relacionar un conjunt de necessitats d'anàlisi (lligades als
aspectes socials del Desenvolupament Sostenible) amb una eina que pot contribuir a la seva
satisfacció, l'AXS.

L'article s'estructura en tres parts. A la primera es fa una introducció a l'AXS i es comenta la
seva situació actual, la segona estableix relacions entre algunes línies de treball dins de l'AXS i
certs àmbits d'aplicació dins del marc del DS i, finalment, la tercera part recull les conclusions. 
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L'Anàlisi de Xarxes Socials (AXS)

Definició

En el seu recent llibre sobre la Història de l’Anàlisi de Xarxes Socials, Linton C. Freeman escriu
el següent: “In social science, the structural approach that is based on the study of interaction
among social actors is called social network analysis.”  (Freeman, 2004). Efectivament, el tret
principal que defineix l’Anàlisi de Xarxes Socials (AXS) és la focalització en l’estructura de les
relacions existents entre els actors socials (individus i/o organitzacions) diferenciant-se, així,
d’altres disciplines dins de l’àmbit social que incideixen més en els atributs dels individus i en la
seva interacció amb l’entorn més proper.

Per entendre aquesta perspectiva estructuralista,  cal  tenir  en compte que els  lligams entre
actors  socials  són  l’expressió  dels  fenòmens  que  es  produeixen  entre  ells  a  nivell  local
(intercanvis, transmissions, sol·licituds, etc..) i que aquests, per la seva banda, depenen dels
atributs  dels  actors  socials  implicats  (per  exemple,  aficions,  nacionalitat,  professió  o  nivell
socioeconòmic si parlem d’individus i tamany o tipus d’activitat en el cas de les organitzacions).
Per tant, tal i com podem llegir en el següent fragment, les xarxes socials són representacions
macroscòpiques  de  les  característiques  individuals  dels  actors  socials:  “In  Social  Network
Analysis the observed attibutes of social actors (such as race or ethnicity of people, or size or
productivity of collective bodies such as corporations or nation-states) are understood in terms
of patterns or structures of ties among units. Relational ties among actors are primary and
attributes of actors are secundary”. (Wasserman i Faust, 1994).

Partint  d’aquesta idea, els  analistes de xarxes socials  estudien els trets estructurals de les
relacions entre actors socials (com la distribució estadística del nombre de lligams per actor, la
concentració de lligams o de tríades1 en certes regions de la xarxa, la major o menor centralitat
dels  diferents  actors..)  amb  la  intenció  final  d’obtenir-ne  informació,  tant  dels  individus  (la
capacitat de coordinar o de fer d’intermediari, per exemple) com del grup (cohesió, robustesa
davant dels intents de desestabilitzar el grup, flexibilitat en situacions de canvi..).

Però l’AXS també es basa en la idea intuïtiva de que el comportament dels actors socials (i dels
grups als que pertanyen) estan condicionats pel substrat social en el que estan immersos. En
base  a  això,  els  investigadors  en  AXS proven  d’entendre  aquests  condicionants,  establint
paral·lelismes  entre  els  diferents  patrons  estructurals  i  el  comportament  dels  individus  i
organitzacions  davant  de  fenòmens  de  presa  de  decisions,  difusió  d’idees,  cooperació,
integració, etc.

Resumint,  l’AXS  estudia  la  relació  entre  l’estructura  relacional  (nivell  macro)  i  les
característiques i comportament dels actors socials (nivell micro). Aquesta relació funciona en
els dos sentits, és a dir, la xarxa condiciona la manera d’actuar de l’individu (la limita en certs
sentits  i  l’afavoreix  en  altres)  però,  al  mateix  temps,  els  processos  socials  a  nivell  micro
‘modelen’ contínuament la topologia mitjançant l’enfortiment, debilitament, destrucció o creació
de lligams.

Consolidació de l'AXS com a àmbit de recerca pluridisciplinar
L'AXS  és  un  àmbit  de  recerca  pluridisciplinar  per  definició.  El  seu  naixement  (ara  fa,
aproximadament, 70 anys) ja va requerir la implicació de diverses disciplines de les ciències
socials (sociologia, antropologia i psicologia socials, bàsicament); però és a l'actualitat, gràcies
a la creixent amplitud de la seva aplicabilitat i la necessitat de noves eines d’anàlisi, quan s'ha
produit la incorporació a l'AXS de disciplines pròpies de les ciències naturals com ara la física o
la biologia, portant  aquesta pluridisciplinarietat a la seva màxima expressió. Efectivament, la
consolidació de l'AXS com a àmbit de recerca amb nom propi i la superació de la 'barrera' entre
les ciències socials i naturals que s'està produint en el seu interior, l'ha portat a una situació
actual que val la pena analitzar amb més detall.

1 Conjunt de tres nodes connectats formant un anell. En el cas de les xarxes socials, és la representació gràfica de la
famosa frase “Els amics dels meus amics són els meus amics”.
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El procés de formalització de l'AXS tal i com l'entenem actualment va començar l’estiu del 1977
quan, davant la necessitat de fer més continu el contacte entre els diferents investigadors del
camp, es va fundar l’INSNA (International Network for Social Network Analysis) i el seu butlletí
Connections.  Aquest  procés  va  continuar  amb  el  naixement  de  la  revista  científica  Social
Networks un any després i la constitució, l'any 1981, d'una conferència anual oficial de l’INSNA,
la Annual Sunbelt Social Network Conference que, finalment, l’any 1989 es va fusionar amb la
seva equivalent europea.

Actualment  l'AXS és  un camp de treball  consolidat  i  en continua expansió.  Per  comprovar
aquesta afirmació d’una manera gràfica,  n’hi ha prou amb el quadre presentat a (Bogartti  i
Foster, 2003) i, reproduït a la Figura 1, que dóna una idea de l’evolució del nombre d’articles
publicats en l’àmbit de la Sociologia relatius a les xarxes socials.

Aquest gran èxit que gaudeix l’AXS actualment és degut, en bona part, a dos factors: La seva
aplicabilitat a una àmplia gamma de problemes o objectes d’estudi,  i  una nova experiència
d’integració de disciplines.

Respecte del primer punt (aplicabilitat), n’hi ha prou amb fer un cop d’ull al mateix article de
Bogartti i Foster, on es classifiquen els principals àmbits d’aplicació de l’AXS en l’actualitat (que
van des del capital social a la difusió d'innovacions, passant per la gestió del coneixement en
general.), i dona una visió general de l’estat de l’art d’alguns d’ells.

Respecte del  segon (la  incorporació de noves
disciplines),  és  molt  interessat  observar  com
s’ha produït (i encara s’està produint) el procés
d’aproximació de les diferents perspectives i la
generació de sinèrgies com a resultat d’aquesta
integració.

Dues  de  les  disciplines  que  pertanyen  a  les
ciències  naturals  i  que  estan  fent  les
aportacions més importants a l'AXS són la física
i la biologia.

Entre les principals aportacions de la biologia a
l’AXS  actual  podem  trobar  l’accentuació  de
l’atenció prestada a la relació entre estructura i
funcionalitat  (que  podem  relacionar  amb  la
tècnica del  block modelling emprat a l’AXS per
analitzar  els  rols  exercits  per  diferents  grups
d’una població), la introducció en els models de

xarxes  socials  del  concepte  de  l’evolució  d’espècies  com  a  generador  de  dinàmiques  i,
finalment, la incorporació com a objecte d’estudi de comportaments col·lectius observats en
poblacions d’animals com són la sincronització (d’aplaudiments en el  cas dels  humans,  de
pampallugues de llum en cuques de llum, per exemple) i la coordinació de moviments de grup
(cues i ‘onades’ en partits de futbol en humans, formació d’estols d’aus migratòries en animals).

La física, per la seva banda, ha aportat a l’AXS eines analítiques per estudiar la vessant més
dinàmica de les xarxes socials, bàsicament organitzada entorn a tres problemes: la formació de
xarxes socials, els processos que es poden portar a terme sobre una xarxa social, i la relació
de  realimentació  mútua  existent  entre  aquests  processos  i  la  topologia  que  els  suporta.
Aquestes metodologies d’anàlisi aportades des de la física s’havien desenvolupat prèviament a
partir  de  l’estudi  d’altres  sistemes  complexes  com,  per  exemple,  les  càrregues  elèctriques
sotmeses a camps electromagnètics o la deposició de partícules en superfícies.

En  el  cas  concret  de  la  incorporació  dels  físics  a  l’àmbit  de  l’AXS,  però,  el  que  resulta
especialment interessant és estudiar el procés d’integració en si mateix, la constitució d’equips
de treball pluridisciplinar, i la perspectiva que té, en general, cada un dels col·lectius respecte
de la manera de treballar de l’altre.
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Fig1.  Creixement  exponencial  en  el  nombre  de
publicacions indexades al  Sociological Astracts que
contenen  l’expressió  “social  networks”  (Bogartti  i
Foster, 2003).



El punt de vista de la física queda reflectit i explícitament descrit en llibres com (Watts, 2003), i
en articles sobre models matemàtics que podem trobar, per exemple, a la secció  condensed
matter de la biblioteca electrònica d’articles en fase de publicació Arxiv2. La seva posició és de
respecte a l’immens treball realitzat i al nivell de detall assolit pels investigadors d’àrees socials
en aspectes estàtics (estructurals) de les xarxes, però voluntat d’aportar i ser escoltats pel que
fa als aspectes dinàmics i d’anàlisi formal, tot i ser un col·lectiu relativament ‘nouvingut’. Segons
Watts, això és una característica intrínseca a la manera de fer recerca dels físics: “..happy to
borrow ideas and techniques from anyware if they thing that they might be useful, and delighted
to stomp all over someone else’s problem. (..).Mathematicians do the same thing occasionally,
but none descends with such fury and in so great a number as a pack of hungry physicist,
adrenalized by the scent of a new problem.” (Watts, 2003).

Tot i que de forma tímida, comença a fer-se present la participació d’investigadors camps com
la  sociologia  en  congressos  internacionals  organitzats  en  l’entorn  de  la  física.  Un  parell
d’exemples del  passat any 2005,  els trobem en el  8th Granada Seminar  on statistical  and
computacional physics  (dedicat a la modelització de comportament cooperatiu a les Ciències
Socials) i el COSIN Final Meeting (conferència que tanca el projecte europeu  COSIN, dedicat a
l’estudi de les xarxes complexes i en el que han participat majoritàriament físics i economistes).

Des del punt de vista dels investigadors de disciplines ‘tradicionals’ dins del camp de l’AXS com
la sociologia i l’antropologia, l’entrada dels físics te una cara positiva i una negativa. La positiva
és la innegable aportació de treball i la contribució a la popularització de l’AXS realitzada a
través  de  publicacions  de  gran  impacte  com  Science  o Nature.  La  negativa  és  un
reconeixement  considerat  insuficient  al  treball  portat  a  terme per  la  comunitat  AXS durant
dècades, que en l’entorn acadèmic es tradueix en citacions als articles. El següent text de
Linton  C.  Freeman  exemplifica  perfectament  aquesta  postura:  “In  1998  a  young  physicist,
Duncan  J.  Watts,  worked  with  a  mathematician,  Steven  H.  Strogatz,  and  together  they
published an article on the small world phenomenon in Nature. At that time, they knew very little

about  the  research  tradition  described  here.
They  cited  Milgram’s  (1967)  paper,  but  were
unaware of the earlier work by Pool and Kochen
(1978) or the more than 200 follow-up papers on
the subject that have been published by network
analysts.” (Freeman, 2004).

En  el  mateix  text,  Freeman  presenta  un  petit
treball  de  recerca  bibliogràfica  per  fer  veure,
mitjançant  la  representació  gràfica  de  les
citacions en els  articles,  la  poca integració del
col·lectiu d’investigadors físics en el  conjunt de
l’AXS.  Concretament  es  tracta  d’articles  que
contenen l’expressió “small world”, una propietat
que acompleixen algunes xarxes i que ha rebut
una  atenció  especial  tant  per  part  dels
investigadors en xarxes socials com pels físics3.
Donada l’absoluta rotunditat del resultat obtingut
per Freeman, el reprodueixo a la Figura 2.

Tot i  aquestes diferències, cal posar de manifest que els dos principals mitjans d’intercanvi
d’opinions de que s’ha dotat l’INSNA (la llista de discussió electrònica SOCNET i SUNBELT, la
trobada anual a la que em referia més amunt)  compten, des de fa ja alguns anys, amb la
participació de físics, biòlegs i experts en computació; i que projectes d’àmbit internacional com
la xarxa de col·laboració científica  Exystence, una iniciativa europea per posar en contacte
científics de diferents àmbits al voltant de la temàtica de les xarxes complexes, són veritables

2 http://arxiv.org 
3 Les xarxes que presenten aquesta propietat tenen la particularitat, entre d'altres,  de que la distància mitja entre dos
nodes creix com el logaritme del tamany de la xarxa (del nombre de nodes).
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Fig.2. Relació de cites entre articles que contenen

l’expressió  “small  world”.  Els  punts  negres

representen  els  articles  escrits  per  físics  i  els

blancs els de sociòlegs, una línia entre dos articles

significa que hi  ha una relació de citació.  Font  i

més detalls sobre l’experiment:  (Freeman, 2004).



punts de trobada pluridisciplinar i fòrums de debat al voltant del tractament de les xarxes socials
com a sistemes complexes.

         Perspectives d’aplicació de l’AXS al Desenvolupament Sostenible

Al punt anterior hem vist que l’AXS ha anat ampliant el seu ‘catàleg’ de temes tractats conforme
els investigadors de les diferents disciplines s’anaven incorporant a aquest àmbit de recerca, bé
buscant un camp d’aplicació pràctic a la seva pròpia recerca (com els físics, els matemàtics o
els experts en computació, per exemple), bé perquè descobrien la importància de l’estructura
relacional en el seu propi àmbit  de treball  (ciències polítiques, economia, mobilitat,  comerç,
sanitat..).

Des del  punt  de vista de la consolidació del  Desenvolupament Sostenible com a camp de
recerca en sí mateix tot aquest procés és molt interessant, ja que és un exemple de com un
conjunt d’investigadors procedents de disciplines molt diferents poden arribar a establir un únic
camp de recerca comú, i  de que aquesta experiència pot arribar a donar importants fruits.
L’aprofundiment  en aquesta perspectiva  que passaria,  entre  d’altres  coses,  per  una anàlisi
profunda de les semblances i diferències entre l’AXS i el DS com a camps de recerca, escapa a
l’abast del present treball.

En  canvi,  volem  comprovar  en  quina  mesura  podríem  aplicar  aquesta  potent  eina
pluridisciplinar, que és l'AXS, a la recerca i altres formes de treball vinculades al DS o, vist des
d'un altre punt de vista, per on podríem començar a incorporar el DS a l'ampli ventall de camps
d'aplicació de l'AXS. Per a assolir aquest objectiu, farem els següents exercicis: D'una banda
revisarem la literatura relacionada amb l'AXS, cercant aspectes i linies de treball tractats que
poguessin ésser aplicats al DS. De l'altra, identificarem camps de treball dins de l'àmbit del DS
en els que es posi de manifest la importància de les xarxes socials i en els que, per tant, l'ús de
l'AXS pugui ser d'utilitat.

Aspectes estudiats des de l’AXS que poden resultar interessants pel DS
Respecte a la presència del DS a la literatura d’AXS (i, conseqüentment, entre els objectius de
recerca  dels  investigadors  del  camp),  no  trobem generalment  referències  directes.  La  raó
principal  per  a  que  això  sigui  així,  podria  trobar-se  en  el  fet  de  que el  Desenvolupament
Sostenible i els conceptes relacionats són percebuts de forma general (i en el món acadèmic en
particular)  com  quelcom  relatiu  estrictament  a  la  vessant  ambiental,  de  manera  que  els
investigadors d’un àmbit de recerca marcadament social, com és l’AXS, no veuen fàcilment la
utilitat de desenvolupar la seva recerca en el marc de la Sostenibilitat. 

Tot i això, l’àmplia llista d’aplicacions de l’AXS inclou aspectes que poden resultar interessants
des del punt de vista del DS, alguns d’ells estan referits a un article de Bogartti que fa una
descripció de l'estat de l'art de la recerca sobre estructures socials, especialment pel que fa al
funcionament d'organitzacions (Bogartti i Foster, 2003) com, per exemple, el capital social o la
integració  d’individus  en  comunitats  (tant  un  cas  com l’altre  aplicables,  per  exemple,  a  la
manera de relacionar-se dels col·lectius d’immigrants, internament i amb la societat d’acollida).
Però podem trobar altres camps d'aplicació que queden fora d'aquest recull.

La  governança  i  l’auto-organització  de  comunitats  és  un  d’aquests  exemples  interessants.
Podem trobar treballs a la literatura d’AXS relacionats amb l'etnografia centrats en grups tant
diferents com una petita comunitat aborigen de l’Argentina (Treves et al., 2002) o ciutadans a
zones  urbanes  d’Estònia  (Hansson,  1998).  També  es  poden  trobar  estudis  relatius  a
l’organització  de  comunitats  empobrides  residents  a  la  perifèria  de  grans  Metròpolis
Llatinoamericanes (Forni i Longo, 2004). Finalment, d’una forma més lligada a l’estudi teòric de
les ciències polítiques, podem trobar treballs relacionats amb el concepte de xarxes polítiques
(policy networks)4.

4 Es pot obtenir una llista específica de literatura sobre xarxes polítiques (policy networks) al WEB de REDES:
http://www.redes-sociales.net/ (MATERIALES).
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Relacionat amb això, però centrant-se més aviat en la possibilitat d’analitzar les repercussions
a nivell interpersonal d’un canvi sobtat del marc socioeconòmic, podem trobar treballs relatius a
les xarxes de petites empreses existents a la societat russa post-soviètica (Sedaitis, 1998) o als
canvis experimentats en els patrons relacionals de la població d’una ciutat xinesa durant la
dècada dels 1990 (Ruan, 1997).

Una altre camp que s’ha estudiat intensament en AXS i que podria resultar interessant per a la
seva aplicació a la recerca en Desenvolupament Sostenible és el de la influència de l’estructura
social en els processos de comunicació, compartició i cerca d’informació. A banda de l’aplicació
pràctica que es fa  a camps com el  capital  social  i  l’auto-organització de comunitats (hi  ha
referències comentades sobre aquests camps més amunt)  i  la  gestió de coneixement dins
d’organitzacions ((Cross et  al.,  2001)  és un bon treball  per  entendre la  importància  de les
xarxes  socials  en  aquest  camp),  l’AXS ha  aportat  un  concepte  vital  per  a  comprendre  la
importància  de les xarxes socials en la generació i difusió d’informació, es tracta dels vincles o
enllaços ‘febles’ (weak ties és el nom original en anglès).

Una de les característiques de les xarxes socials és el seu alt grau de clusterització5, és a dir,
generalment les persones tendim a establir i mantenir relacions en el sí de diversos entorns o
comunitats  amb una  densitat  alta  d’enllaços  interns  (la  família,  la  colla  d’amics,  els  antics
companys  de  l’escola,  els  companys  de  professió,  etc.)  aquests  enllaços  interns,  que
normalment estan acompanyats de certa càrrega emocional, són els anomenats vincles forts.

En contraposició a aquests vincles forts, i segons la definició que va fer per primera vegada
Mark S. Granovetter a (Granovetter, 1973), entenem per vincles febles aquells que lliguen a
comunitats o grups diferents, essent a vegades l’únic enllaç entre elles. La literatura en AXS ha
destacat la importància dels rols que poden jugar els individus que mantenen aquesta mena de
lligams: Intermediaris en processos de difusió d’informació (per exemple, per trobar una feina
(Montgomery, 1992), porta d’accés i  ‘adaptadors’ d’una comunitat a les idees provinents de
‘l’exterior’  (imprescindible  per  al  treball  pluridisciplinar  i  la  difusió  d’idees  entre  grups  de
característiques diferents (Valente i Davis, 1999)).

Finalment, també podem trobar a la literatura d'AXS treballs sobre sistemes productius locals i
regionals.  Generalment  són  treballs  enfocats  des  d’una  perspectiva  a  mig  camí  entre
l’economia i la sociologia, i que analitzen la contribució dels vincles entre les organitzacions
presents a nivell  regional a la robustesa i  l’èxit  dels sistemes productius regionals. Un bon
exemple d’aquesta mena de treballs és (Saxenian, 1994), un llibre en el que l’autora argumenta
que la  evolució  completament  oposada de dos  pols  tecnològics  dels  USA (Silicon Valley  i
Boston Route 128) a finals dels 1980s, es deu, en bona mesura, a les diferències en la manera
de relacionar-se dels actors (tècnics, directius, personal de l’administració, etc.) implicats en els
sistemes d’innovació i producció de cada cas.

            El paper de les xarxes socials en projectes i recerca sobre DS
Per altra banda, els projectes relacionats amb el DS posen sovint de manifest el paper central
de  les  xarxes  socials  descobrint,  així,  casos  en  els  que  els  conceptes  i  les  eines
desenvolupades en el marc de l’AXS podrien resultar molt útils. Seguidament en veurem alguns
exemples:

● Agendes 21 i experiències de participació en general: Les agendes 21 són instruments
aplicats a un àmbit geogràfic limitat (local) i, per tant, les relacions entre individus i grups
humans guanyen importància i són més fàcilment analitzables. Concretament, prenent
com a referència la Carta d’Aalborg de ciutats i viles europees cap a la Sostenibilitat ([DS]
Aalborg, 1994), tot i que no es fa referència textual a les xarxes socials, és directe veure la
utilitat d’aplicar l’AXS en aspectes com la implicació de tots els sectors de la comunitat en
la implementació dels processos Agenda 21 (punts 1.13 i 3 de la carta) i en l’enfocament
ecosistèmic de la gestió urbana (punt 1.14). A la vista dels treballs esmentats relatius a
governança local i auto-organització tractats des de l'AXS, sembla raonable l'aplicació
d'una perspectiva estructuralista al desenvolupament d'aquest i altres tipus de projectes en
els  que la  participació  col·lectiva  ocupi  un  paper  central,  ja  sigui  en  una  fase inicial  

5 De l’anglès cluster, grup compacte.
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(diagnòstic previ a la implantació del projecte), durant el plantejament de l’experiència  o
posteriorment (avaluació dels resultats).

● Desenvolupament regional i local sostenibles. A la literatura sobre DS podem trobar
treballs que estudien la sostenibilitat del desenvolupament des d'una perspectiva regional i
local.  En  aquesta mena de treballs  és  habitual  remarcar  la  importància  de  les  xarxes
socials, ja sigui en la gestió de recursos comunitaris, en els mecanismes que regeixen els
moviments migratoris entre el món rural i l’urbà, o el paper de la dona en els projectes de
desenvolupament local, per posar alguns exemples. En aquesta mena de casos en els
investigadors ja són conscients de la importància de l'estructura de les relacions socials, la
tasca d'implantació de l'AXS s'hauria de centrar més aviat en demostrar la utilitat de tractar
de forma quantitativa aquesta estructura social.

● Generació i difusió de coneixement, opinions i valors.  Com hem vist més amunt, el
funcionament  de  les  organitzacions  i  la  gestió  del  coneixement  són  dos  aspectes
àmpliament estudiats  pels  investigadors en AXS. Això es podria aprofitar  per a certes
aplicacions  marcadament  socials,  relacionades  amb  la  generació,  i  difusió  de
coneixement, valors, etc.. Més concretament, en destacarem tres:

– Projectes  d’informació,  formació  i  conscienciació  sobre  el  DS.  L’assumpció  del
concepte  de  DS per  part  de  la  població,  més  enllà  del  punt  de  vista  estrictament
ambiental, com quelcom transversal que inclou aspectes socials i econòmics, és un
dels  principals  reptes  dels  investigadors,  tècnics  i  altres  col·lectius  implicats  en
l’assoliment  d’un  desenvolupament  sostenible.  Les  accions  de  conscienciació  i
formació necessàries per a fer front a aquest repte, no poden deixar de banda l’efecte
que té l’estructura de les relacions socials en la formació i difusió d’opinions i hàbits i,
per tant, l’AXS pot ser útil a l’hora de planificar-les i valorar-les, de la mateixa manera
que ja s’ha fet en relació a campanyes sanitàries en el que la component relacional
tenia molt de pes (un tema de recerca en el que l’investigador en AXS Thomas Valente
és un expert (Valente et al., 1997) ).

– Organització i  posada en comú dels diferents grups que es dediquen a la recerca i
difusió de diferents aspectes del DS. Actualment hi ha un gran nombre de projectes de
tot tipus (institucionals, associatius, empresarials..) al voltant de diferents aspectes del
DS que, sovint, desconeixen l’existència mútua. Per assegurar l’èxit en l’assoliment de
l’objectiu descrit al punt anterior, és necessari el treball conjunt i el més coordinat
possible d’aquests grups. En aquest cas, una anàlisi des d'un punt de vista
estructuralista pot ajudar a comprendre la situació de partida, aprofitar els lligams
febles existents, afavorir les sinèrgies, etc.

– Finalment, aquesta idea de buscar la manera d'optimitzar els diferents grups i projectes
relacionats  amb el  DS és  aplicable,  de  forma general,  a  qualsevol  experiència  de
generació i difusió de coneixement que ens pugui interessar des del punt de vista del
DS. Per exemple, resultaria interessant estudiar quin paper juga l'estructura social en
l'èxit  o  el  fracàs  d'un  equip  de  treball  pluridisciplinar,  o  els  efectes  que  té  per  a
l'estructura  social  d'un  col·lectiu  una  acció  formativa  (més  enllà  de  l'aprenentatge
funcional) o una iniciativa participativa de desenvolupament local . En aquest sentit, les
eines de l'AXS vistes en els  apartats  anteriors d'aquest  capítol  poden ser  de gran
ajuda, tant en l’obtenció de dades relacionals que ens permeti conèixer l’estructura de
la xarxa (i  la seva evolució en el temps) com per a construir  models que permetin
entendre els processos relacionats.

Conclusió: Bones perspectives d’aplicació de l’AXS a la recerca en DS
Com expressava més amunt, tot i aquest gran nombre de coincidències entre les necessitats
analítiques de la recerca en DS i les aplicacions que avarca l’AXS, no es troben exemples a la
literatura sobre DS que aprofundeixin en l’estudi de l’estructura de les relacions socials. Una
excepció remarcable seria (Krebs i Holley, 2002), un article sorgit de la col·laboració entre un
expert  en  AXS  i  un  altre  en  desenvolupament  local  i  regional,  en  el  que  es  fan  servir
sociogrames i conceptes emprats en l’anàlisi de xarxes  (diàmetre de xarxa, enllaços, robustesa
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de la xarxa, connectivitat..) per a il·lustrar l’evolució d’un projecte de desenvolupament de la
indústria alimentària a la regió d’Appalachia, a Ohio.

Un major coneixement per part dels científics dedicats a l’AXS del caràcter holístic del DS
(incloent els aspectes econòmic i social), i la difusió en el sí del col·lectiu d’investigadors en DS
no només de la importància de les xarxes socials (que, com hem vist, ja està assumida) sinó de
l’existència d’eines i professionals especialment preparats per analitzar-les i treballar-hi, ha de
portar,  necessàriament,  a  més  projectes  com  el  comentat  i  a  l’aprofundiment  en  alguns
aspectes del DS que, fins al moment, es tracten d’una forma més indirecta o qualitativa per la
manca dels instruments adequats.
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