El CST sorgeix en el context d’una
creixent reflexió i preocupació al
voltant dels límits, vulnerabilitats i
transformacions del territori, d’un
intens debat sobre de la forma de
gestionarlo i de “decidirlo”.
L’emergència de conflictes i
mobilitzacions en defensa del territori
evidencia la capacitat de les
mobilitzacions per fer front a la
creixent pèrdua de control de les
poblacions sobre les decisions que es
prenen i que transformen el seu entorn
més immediat. En els debats que les
mobilitzacions han generat han
participat sectors acadèmics i han
sorgit propostes alternatives a partir
de la relació entre aquests i els
experts.
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El creixement i consolidació d’un nou
sector econòmic i social, relacionat
amb les noves necessitats al voltant
de l’ús del territori, fan necessaris
nous espais dinàmics i participatius de
reflexió, creació i acció. El CST
sorgeix també de la constatació que
avui ja existeix un model capaç de
propiciar un canvi cap a una societat
més sostenible, i que les resistències,
davant el que ja és una emergència
històrica, són fonamentalment
econòmiques, socials i culturals i
molt relacionades amb l’actual model
de globalització.
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David Harvey
Des dels inicis el CST es

proposa dinamitzar i

consolidar una xarxa de

complicitats que li permeti

actuar com un agent

col·lectiu d’observació,

difusió i socialització d’uns

nous valors i

comportaments que

s’adiguin amb aquesta

NCT. El CST defuig de

posicions defensives o

reactives i actua com un

veritable grup de pressió i

promoció..

