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En les dues ultimes decades els moviments socials han passat
per diverses fases i han adquirit formes diferents. Les causes d'aquests
canvis son diverses: des dels mateixos processos d'institucionalitza-
cio a que es troben sotmesos -l'exemple mes clar dels quals es la
transformacio del moviment ecologista en partits verds i ecologis-
tes-, fins a causes externes als moviments com poden ser l'accepta-
cio per part de les institucions i dels partits politics d'una part de les
exigencies i dels programes dels moviments socials. Tambe ha can-
viat 1'estructura i 1'estrategia de molts moviments en constituir-se en
xarxes socials, les quals permeten 1'expansi6 rapida dels moviments
socials. Tanmateix apareixen nombrosos interrogants: fins a quin
punt es tracta de la dinamica propia d'aprenentatge i del proces d'a-
daptacio dels propis moviments socials en les respectives situacions
politiques i economiques; aquestes transformacions, constitueixen
un proces transcendent a llarg termini dins de l'ampli proces de re-
formulacio en 1'esfera politica? En tots els moviments socials apare-
guts fa aproximadament dues decades, des del moviment antinu-
clear o el moviment per la pan fins al moviment ferninista, podem
observar aquestes fases. No es tracta, doncs, d'un moviment en par-
ticular, sing d'un fenomen que compren la totalitat del camp politic i
que abraca totes les formes de protesta col•lectiva.

D'altra banda, estem assistint a un imparable proces de globalit-
zacio, on apareixen cada cop amb mes claredat les consegfiencies
negatives que tambe comporta. La complexitat dels problemes inter-
nacionals fa que en els Estats apareguin deficits d'una forma cada
cop mes clara, alhora que cada cop mes es reclama 1'atenci6 sobre el
significat de I'arena politica internacional. Podem observar no sols
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un augment de les institutions i de reglamentacions diferenciades

en la politica internacional, sing tambe un augment dels actors no-

governamentals en 1'ambit de les relations internacionals. Les orga-

nitzacions sorgides dels nous moviments socials (organitzacions no-

governamentals de desenvolupament, ecol6giques, etc.) reaccionen

dins d'aquest proces amb la eonstrucci6 de xarxes politiques trans-

nacionals i intenten fer sentir la seva veu especialment en els mit-

jans de comunicacio, alhora que coordinen les actions en els ambits

local, nacional i internacional i els potencials d'accio per assolir els

seus objectius. Com a factors decisius d'aquest exit trobem aspectes

com 1'augment de la internacionalitzacio dels diferents problemes,

les connexions mundials, els deficits existents en els organs nacio-

nals per solucionar els problemes globals, el rot de les ONG com a in-

dicadores i assessores dels problemes, l'augment de la disposicio de

les xarxes de comunicacio i d'informaci6 internacionals, el creixent

augment de la professionalitzacio de les ONG en relaci6 amb la mo-

bilitzacio de recursos. entre d'allres.

El monografic Moviments socials : entre la continuitat i la trans-

formaeio forma part d'una continuitat i una retlexin sobre aquesta

tematica iniciada en el numero anterior de la REVISI'A CATALANA DE So-

CIOLOGIA, centrat en els moviments urbans i socials, cosa que ens

mostra l'interes de les ciencies socials per comprendre aquest feno-

men social tan present i amb manifestations tan variades en les nos-

tres societats. Cada cop mes joves i altres ciutadans participen en

noves formes de manifestar les seves inquietuds potitiques, de mani-

festar les mancances existents i d'aportar a la societat valors vincu-

lats a la solidaritat i ]a cooperacio. L'acci6 continua essent a116 que

configura les nostres identitats i les societats actuals. En aquest

sentit, la gran pensadora Hanna Arendt, fa unes decades ja afir-

mava: <,La vita acliva, vida huniana fins on es troba activament com-

promesa a fer alguna cosa ester semprc arrelada en el m6n dels ho-

mes i de les coses realitzades per aquests, que mai no es cleixa ni

transcendeix del tot>>.

Per a la confeccio d'aquest numero s'han seguit els criteris se-

guents: en primer lloc, aportacions metodol6giques i conceptuals

que ens permetin avancar en 1'estudi dels moviments socials: en se-

gon lloc, partint de 1'exemple concret del moviment ecologista, 1'es-

tudi de com ha tingut floc el proces d'institucionalitzaci6 i de trans-

formaci6, i en tercer lloc, 1'exposici6 i l'analisi de moviments socials i

de formes de protesta col•lectiva centrades en tematiques recents,

com son el moviment contra la violencia domestica i el moviment de

protesta contra el Quart Cintur6.

El moviment feminista, el moviment ecologista i el moviment pa-
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cilista, conjuntament al nostre pats amb el moviment obrer, tot i que
van tenir tin origen antiautoritari, antimilitarista, antipatriarcal i
tamhe anticapitalista, s'han transformat fins a arribar a una epoca
de decantacio. Aquests moviments, com a exponents d'amplies mo-
bilitzacions, es troben actualment amb el dilema de la instituciona-
litzacio i la interracio en partits politics existents, el financament es-
tatal, la seva transformacio en grups de pressio, i d'altra banda amb
la preservacio de 1'etica de la resistencia i de la solidaritat internacio-
nalista dins un context politic i economic neoliberal. A partir d'a-
questes tests, Paco Fernandez Buey , en el seu assaig, ofereix una
sintesi de coin s'ha produit aquest proces.

A partir d'estudis empirics centrats en les manifestacions ciuta-
danes i les accions collectives dels darrers anys, Ramon Adell ana-
litza quins elements han contribuit al progressiu proces d'institucio-
nalitzacio. Partint del punt de vista teoric de la mobilitzacio de
recursos, s'interpreten els elements de la ritualitzacio dels conflictes
i els processos de desmobilitzacio politica. Aixi, ens dirigim cap a
una protesta organitzada, en la qual apareixen dos elements contra-
dictoris: d'una banda, la manifestacio com a element de cohesio so-
cial i, d'altra banda, l'augment dels conflictes no institucionalitzats
portals a terme per sectors que rebutgen els canals expressius tradi-
cionals (joves, radicals, ecologistes, sindicalistes, etc.).

Uavant de les multiples formes d'accio col•lectiva i de mobilitza-
cio, cal efectuar una conceptualitzacio que defineixi que entenem
per moviment social i per moviment politic. Josep Pont fa una apro-
xiniacio teorica a la conceptualitzacio d'aquests fenomens socials i
proposa tin model operatiu per a l'analisi dels moviments socials. En
la seva exposicio pren com a exemple el moviment per la solidaritat
internacional -i concretament les accions del moviment perque es
destini el 0,7 % del PIB a la cooperacio internacional- que es va des-
envolupar a Catalunya i a la resta d'Espanya entre el 1992 i el 1996.
A partir del model d'analisi proposat, l'operacionalitza en els nivells
macro, meso i micro. El nivell macro se centra en l'estudi dels grups
que configuren i integren el moviment social, dels models interprcta-
tius claborats per les organitzacions del moviment i dels canals d'in-
corporacio de nous membres, mentre que el nivell micro se centra en
els motius personals per a la participaeio no convencional.

El moviment ecologista es un dels moviments que mes profunda-
ment ha sofert el proces d'institueionalitzacio. Cal nomes recordar el
gran nonibre de partits verds existents, o la diversitat i el pes econo-
mic i politic de moltes organitzacions i associacions ecologistes ac-
tuals. Pere Mora centra la seva analisi en el moviment ecologists ca-
tali, caracteritzat per tin ecologisme molt reivindicatiu, encara que
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poc estructurat i sense protagonisme politic, i integrat en l'aparell ins-

titucional de les administracions. Actualment, el moviment ecologista

es troba en un punt en que ha de redefinir el seu paper d'actuacio.

Tanmateix, a finals de la decada dels noranta apareixen movi-

ments socials de caracter defensiu i que en el cas del moviment con-

tra la violencia domestica vincula elements de genere en les desi-

guals relacions de poder entre homes i dones. Un element innovador

d'aquest moviment es tambe la massiva utilitzacio de la xarxa Inter-

net per a la comunicacio i extensio entre els diversos grips i per a

l'amplia difusio dels continguts del moviment . Eva Bermudez i Li-

dia Rosal analitzen aquest moviment des de la perspectiva de la mo-

bilitzacio de recursos, alhora que interpreten aquest moviment coin

una eontinuitat del moviment feminista de decades anteriors, que es

manifesta en 1'existencia d'una xarxa de dones i d'organitzacions de

dones.

Maria del Mar Garcia , Laia Castells, Gerard Nogues i Guillem

Salvans analitzen els aspectes interns i externs de la Campanya

contra el Quart Cinturo. Les implies mobilitzacions en diversos mu-

nicipis catalans contra la urbanitzacio innecessaria del territori i

l'increment que consequentment comportara his indiscriminat del

transport privat constitueix l'analisi de la Campanya contra el Quart

Cinturo, originada a les comarques del Valles Oriental i Occidental i

el Baix Llobregat com un nou moviment social urba.
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