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Resum: Davant de les multiples formes d'accio col•lectiva clue vivim, ens tro-
bem arnb una intlacio de conceptes. Diversos teorics els defineixen de formes
moll variades: mentre que uns parlen de la continuitat dels Nous Moviments
Socials, d'altres ho fan des de Movinients Socials Urbans (MSU) fins a novissints
movinicnts socials i accions de masses no icicntiticades, etc., i en molts casos es
genera confusio a I'hora de deliinir entre moviments socials i moviments politics.
1; article consta de dues parts. A la primera es conceptualitza aquest fenomen a
partir de les possibilitats i les limitacions dels punts de vista de ]a mobilitzacio
de recursos. La segona part proposa tin model operatiu per a l'analisi dels movi-
ments socials que sintetitza els nivells macro i micro, definits com a mobilitza-
ciri a macroescala (grups que configuren i formen part del moviment) i mobilit-
zacio a inicroescala (motius personals per a la participacio no conventional).

Paraules clau : Mouiment social. rnouiment social urba, mouiment politic.
Noos Moeiments Socials, mobilitzacio de recursos, mobilitzacio a microescala.
mobilitzacio a macroescala.

* Una primera versio d'aquest article ha estat presentada com a ponencia at III
Congres Catala de Sociologia (Lleida. mare de 1999).
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Abstract : Among the diverseforms ofcollective action we are currently living,

there is an inflation of concepts. Different theorists define them in various

ways: whilst ones speak about the continuity of the New Social Movements.

others talk about urban social movements (USM), and even the ,newest- social

movements, and unidentified mass actions, etc. In many cases, there is still

confusion when trying to distinguish between social movements and political

movements. The article has two parts: First. this phenomenon is conceptuali-

sed startingfrom the possibilities and limitations ofthe viewpoints ofresource

mobilisation and historicity. Second, we propose an operational model to

analyse social movements, which summarises the macro and micro levels, de-

fined as mobilisation on a macroscale (groups that make up and take part in

the movement), and mobilisation on a microscale (personal reasons_lor a T1011-

conventional participation).

Key words : Social movement, urban social movement, New Social Move-

ments. political movement, resource mobilisation, mobilisation on a macros-

cale. mobilisation on a microscale.

Resumen : Frente a las multiples formas de acci6n colectiva que vivimos,

nos encontramos tambien con una inflacion de conceptos. Diferentes teorf-

cos definen el fenomeno de formas muy variadas: mientras que unos hablan

de una continuidad de los Nuevos Movimientos Sociales, otros lo hacen de

movimientos sociales urbanos (MSU), hasta de ^,novfsimos,> movimientos so-

eiales, y de acciones de masas no identificadas. existiendo en nmchos casos

una confusion a la hora de definir entre movimientos sociales y movimientos

politicos. El articulo consta de dos partes: En una primera parte, se concep-

tualiza el fenomeno a partir de las posibilidades y lfmitaciones de los pantos

de vista te6ricos de la mobilizacion de recursos y de la historicidad. En la se-

gunda parte se propone no modelo operativo para el analisis de los movi-

mientos sociales, el coal sintetiza los niveles macro y micro, definidos como

la mobilizacion a macroescala (grupos que configuran y fornian parte del

movimiento), y la mobilizacion a microescala (referente a los motivos para la

part icipacion no convencional).

Palabras crave : Movimiento social, mouimiento social urbano (MSU). Nuevos

Mouimientos Sociales (NMS), movimiento politico, mobilizacion de recursos,

mobilizacion a microescala. mobilizacion a macroescala.

El fenomen de l'accio col•lectiva i dels moviments socials i politics

s'esta establint, encara que lentament, cons a discipline d'estudi f

d'investigacio en les ciencies socials, i constitueix un fenomen social

de primera magnitud en un entorn i en un mon cada cop mes coni-

plexos, immergit en un proces de canvis profunds en que les dernan-
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des dels ciutadans, dels col•lectius i de la societat civil organitzada

son cada cop mes decisius a l'hora de prendre decisions.
Manifestacions i accions dels aturats a Franca i a Alemanya a la

tardor del 1997, moviments perque es destini el 0,7 % del producte

interior brut a la cooperacio internacional, moviments de persones

sense liar, protestes contra el transport i 1'emmagatzematge de dei-

xalles radioactives, protestes per la construccio de plantes incinera-

dores, accions de denuncia per la utilitzacio i comercialitzacio d'ali-

ments transgenics, manifestacions contra la violencia que pateixen

les Bones, massives accions de protesta dels pagesos, el moviment

autonom (amb les ocupacions de cases corn una de les seves mani-

festacions) pel desenvolupament de formes alternatives de vida, les

protestes contra les anomenades autopistes electriques, fins a la dar-

rera mobilitzacio virtual amb motiu de les arbitraries puges de tarifes

als usuaris de la xarxa Internet, entre d'altres, anuncien noves

tematiques -issues en el sentit que els atorga el socioleg C. Offe-- i

noves formes de mobilitzacio i d'aceio, i la utilitzacio de les noves tec-

nologies de la comunicacio.

Aquestes accions, amb graus diferents d'organitzacio, amb objec-

tius molt variables i amb una durada temporal molt diferent, ban es-

tat interpretades de formes molt diverses. Es tracta nomes d'accions

espontanies i monotematiques? 0, al contrari, son expressions orga-

nitzades racionalment, amb uns objectius ben definits i, per tant,

que es poden emmarcar dins del que entenem per moviments so-

cials? Es poden diferenciar entre moviment de rereguarda i movi-

ments d'avantguarda, tal com ho fa el socioleg A. Touraine?' Han

estat nombrosos els intents de donar resposta a les questions plan-

tejades. A 1'hora d'interpretar aquests fenomens d'accio col•lectiva,

entre els cientifics socials no hi ha consens sobre de quin tipus de fe-

nomen es tracta. Centrant-nos en els estudis fets a Catalunya i a Es-

panya, aquetss han analitzat diferents aspectes. Per una banda, es-

tudis teorics generalistes que ofereixen un mare interpretatiu del

fenomen (Larana, 1994, 1999: Fernandez Buey; Riechmann, 1994;

Tejerina, 1999), estudis sobre aspectes especifics referents a la mo-

bilitzacio quantitativa i aspectes metodologics (Adell, 1998), estudis

sobre objectes especifics com el moviment per la pan o les mobilitza-

cions d'estudiants (Pont, 1997; Larana 1986), 1'origen d'inspiracio

cristiana de base i la seva transformacio i vinculacio politica (Costa,

1997), les vinculacions entre noves formes de participacio ciutadana

i els moviments socials (Villasante, 1998) o de moviments en contex-

1. 4,a revuelta de los parados"". El Pais. 12 de febrer de 1998.
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tos territorials i politics, com son els moviments socials at Pais Base
o a Catalunya (Casquete, 1997; Tejerina, 1995; Costa, 1997). Aixi
mateix, el fenomen de l'emergencia dels anomenats Nous Moviments
Socials (NMS) ha estat ampliament estudiat i conceptualitzat. Amb
la seva desaparicio a finals de la decada dels anys vuitanta -tal coin
cientifics socials indiquen2-, ha sorgit el problema de tornar a defi-
nir el fenomen dels moviments socials d'aquests anys i de clarificar
de quin tipus de fenomen es tracta amb les recents mobilitazacions
at nostre pais i a la resta de paisos del 1'entorn mes proper.

Les accions de protesta i els moviments socials han estat con-
ceptualitzats de formes molt diferents. Aixi, mentre alguns cienti-
fics socials atribueixen caracteristiques diferenciadores als movi-
ments socials, definint-los com a «novissims moviments socials)
(Villasante, 1998), d'altres se cenlren en l'ambit territorial on te-
nen lloc; en aquest sentit, el moviment d'ocupants de cases i a]-
tres moviments reivindicatius centrats en tematiques urbanes
son definits com a moviments socials urbans (Alabart, 1999). Al-
tres cientifics se centren en 1'aspecte de continuitat dels NMS, es a
dir, parteixen dels continguts i dels valors d'aquests i del proces
d'institueionalitzacio que han sofert i que cristal•litza en la consti-
tucio d'organitzacions no-governamentals (Costa, Santajuliana.
1999), fins a «un tercer moment en l'evolucio dels nous moviments
socials, (Alonso, 1998) i de noves formes d'expressio i d'identitat
lligades a] discurs de la solidaritat i la cooperacio internacional. A
un altre nivell, encara molt poc elaborat, alguns autors identifica-
ran formes d'accio col-lectiva. com son les mobilitzacions, com a
moviments de masses no identificats -MMNI;-, referint-se a les
massives manifestacions ciutadanes de protesta contra els casos
de pederastes a Belgica o a les manifestacions de protesta a les
ciutats espanyoles contra l'assassinat del regidor Miguel Angel
Blanco a 1'estiu de 1998. Finalment, la continuitat d'amplies coa-
litions electorals que intenten aglutinar partits politics i movi-
ments socials -com ha estat l'intent durant uns anys de la coali-
cio d'Izquierda Unida i d'iniciativa per Catalunya- requereix una
conceptualitzacio sobre que entenem per moviment social i per
moviment politic. Aquests diagnostics es compliquen quan cienti-
fics socials interpreten i vinculen directament els canvis de rees-
tructuracio actuals en les societats occidentals amb l'accio

2. Estudiosos del fenomen de la protesta col•lectiva cone Jurgen Habermas, Al-
berto Melucci o Alain Touraine anunciaven, a mitjan decada dels anys vuitanta, la
seva fi o inexistencia.

3. A. ORTEGA, El Pais , 5 de gener de 1998.
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col•lectiva atribuint als moviments socials un paper decisiu en la

configuracio d'un nou tipus d'organitzacio social; aixi es va posar

de manifest en una conferencia europca sobre moviments socials,

on Neidhardt i Rucht avancaven la hipotesi de la «Societat movi-

ment» (1993), mentre que d'altres diagnosticaven una (<Societat de

protesta)) (Pross, 1992), fins a Sidney Tarrow, que en el seu darrer

Ilibre sobre moviments socials es basa en el diagnostic: de la socie-

tat de moviment.'

L'analisi es divideix en dues parts. La primera ofereix una aproxi-

macio teorica sobre els diversos punts de vista a 1'hora de definir que

es tin moviment social, contrastant les definitions entre moviment

social, moviment politic i moviment social urba. A la segona part es

proposa tin model analitic que permet operacionalitzar l'estudi i el

seguiment d'un moviment social -prenent el moviment pel 0,7 %

com a exemple- i que integra les perspectives macro, meso i micro

dels diferents nivells de participacio.

1. Que es un moviment social?

El fenomen d'accio col•lectiva dels moviments socials es interpre-

tat i conceptualitzat de formes molt diferents, sovint contradictories.

Sobre les dificultats a l'hora de definir el concepte de moviments so-

cials, a causa de l'amplitud de formes en que apareix, hauriem de

formular, en primer floc, les preguntes: que es un moviment social?,

en que es diferencia d'un moviment politic?, en que consisteix tin

moviment social?, i, finalment, quan podem parlar de l'existencia

d'un moviment social?

Des de 1'aparici6 dels moviments socials dels anys seixanta, s'han

let intents leorics per respondre a aquestes questions. Tanmateix,

com diferents cientifics socials apunten (Ahlemeyer, 1989), ningu no

to una resposta satisfactoria per explicar la complexitat i la diversi-

tat del fenomen. Entre els primers intents de conceptualitzar que es

un moviment social, trobem la indicacio que cada moviment es unit

(Heberle, 1974); tot i que el mateix autor introdueix l'element de per-

tincn(:a i de sentir-se subjectivament membre del moviment, es,

pert, insuficient, ja que no reflecteix la unitat del fenomen ni dife-

rencia directament les formes en que empiricament apareix. Els es-

tudis se centren en el fet que les societats occidentals amb un alt

gran de diferenciacio funcional poden ser descrites i observades com

4. SiuNi:v TARR0w (1994), Power in movement Trad. at castella: El poder en movi-

mienio. Madrid. 1997.
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a societats de moviments socials, com ara el moviment per la pau, el

moviment ecologista, el moviment antinuclear o el moviment de soli-

daritat amb el Tercer Mon.

Un dels primers cientifics socials que interprets el fenomen de
l'accio col•lectiva i els moviments socials en les societats amb un alt

grau de diferenciacio es Neil J. Smelser. Seguint la linia funciona-

lista iniciada uns anys abans per Talcott Parsons,' Smelser parteix

del paradigma de la interrelacio de les parts que componen una so-

cietat, les quals son dependents les unes de les altres. La modificacio

en alguna de les parts originara un cert grau de desequilibri, provo-

cant a la vegada modificacions en les altres parts del sistema. Smel-

ser parteix de les premisses seguents: primera, la diferencia entre
comportament convencional i col•lectiu, i segona, l'acceptacio d'una

mancanca normativa del comportament col•lectiu. L'accio col•lectiva

apareix com una reaccio a les tendencies de descontentament i de
protesta social i de les molesties existents en els components dels
sistemes de l'accio, entenent aquests components com els valors, les
normes, les motivacions i la capacitat de mobilitzacio (ressources).

En aquest sentit, els moviments socials seran els ^^esforcos col.lec-

tius destinats a modificar normes i valors^^ (Smelser 1962, p. 3).
Distingeix entre moviments orientats per la norma i moviments

orientats pel valor. El moviment orientat per la norma es l'accio mo-

bilitzada en nom d'una creenca generalitzada (ideologia compartida)

que cerca una reconstitucio de les normes. El moviment orientat pel

valor es l'accio col•lectiva mobilitzada en nom d'una creenca genera-

litzada que cerca una reconstruccio dels valors (Smelser 1962, p. 9).

Si analitzem els moviments socials dels anys seixanta, com ara el

moviment pels drets civils als Estats Units, el moviment antiapart-

heid a Sud-africa i els moviments d'alliberament nacional a molts

palsos colonials, la interpretacio teorica d'Smelser ens aporta un

model explicatiu satisfactori, ja que aquells moviments socials prete-

nen abraear aspectes politics, economics i culturals de les respec:ti-

ves societats, es a dir, tots els aspectes centrals de 1'estructura so-
cial. L'objectiu es aconseguir una transformacio total de la societal
(antiracista, antisegregacionista, o la creacio de noves estructures

independents de la metropoli).

La critica general que es fara posteriorment, es que el funciona-

lisme estructural es incapac de tractar els elements histories, els

processos de canvi i el conflicte social, i que es mes apropiat per a

5. Talcott Parsons analitza els moviments socials i 1'acci6 col-lectiva sota la con-

eepcio de 1'acci6 i del sisterna social, atorgant a aquests fenomens una condicio nor-

mativa de consens de valors. Talcott PARSONS, The social system, 1979 (1951).
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l'analisi d'estructures estatiques que per a la dels processos de canvi

social. Smelser enten 1'acci6 col•lectiva com la recerca per obtenir

una solucio a les conditions de tensio existents en les societats. El

criteri d'accio col•lectiva es, doncs, que els components d'una socie-

tat en tensio constant porten a situacions de conflicte. L'acciO

col•lectiva resultant d'aquestes tensions sera -segons Smelser- ge-

neralitzada i transitoria. El paradigma de 1'acci6 col•lectiva es pot

sintetitzar en tres punts basics: primer, com a diferenciacio central

d'accio col•lectiva convencional i no conventional: segon, l'accio

col•lectiva no es guiada per les normes socials existents, sing que es

forma en situacions desestructurades, i tercer, aquestes situacions

poden ser descrites com una integracio incompleta o per la ineficacia

dels organs de control social.' Tanmateix Smelser recompondra mes

tard la seva teoria en tin concepte mes integrador micro-macro.

Amb l'aparicio de nous moviments a mitjan anys seixanta -com

ara el moviment d'estudiants, format en aquella epoca precisament

no pels mes desafavorits i marginats de la societat, sing, basica-

ment, per la classe alta i mitjana, amb uns objectius que questiona-

ran els elements normatius i culturals de la societat i que es basa-

ran en les estructures de dominacio, conflicte i utopies socials-, el

model de la privacio relativa es mostrara insuficient, i es manifes-

tara la necessitat de reformular la teoria. Noves aportacions (Co-

hen. 1985) emfatitzen els aspectes de continuitat i d'accio col.lec-

tiva institucionalitzada i la racionalitat del fenomen dels moviments

socials i prenen com a questio central el rol dels moviments corn a

agents de canvi social, amb que 1'aspecte de 1'estrategia queda rele-
gat a un pla secundari. Els representants d'aquesta direccio teorica
veuen que les finalitats i els objectius dels moviments socials son
definits pels conflictes d'interessos. Aquests provocaran l'aparicio
de moviments socials, sempre que disposin dels recursos suficients
i de 1'adequat grau d'organitzacio. L'estudi mes desenvolupat d'a-
quest punt de vista correspon al politicoleg J. Raschke, per a qui
«moviment social es un actor col•lectiu mobilitzador, amb una certa
continuitat sobre la base d'una elevada integracio simbolica i una
minima especificacio de rols, amb formes variables d'organitzacio i
d'accio, i que persegueix l'objectiu d'originar canvis socials pro-
Ifunds. impedir-los o aturar-lose (Raschke, 1985, p. 77). A partir d'a-
questa definicio, podem extreure els seguents elements que confor-
men un moviment social:

6. Aquests arguments es troben en connexio amb estudis de caracter social-psi-

cologic i de la teoria de les masses, els quals accentuen els aspectes de la participacio

individual en els moviments socials.
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- Mobilitzacio: accio continuada dirigida a la recerca de suport per

part de la poblacio, per poder continuar essent un moviment.

- Continuitat: un determinat grau d'accions i d'activitats mostra

que tin moviment es mante viu. Un moviment desapareix quern ha

aconseguit els objectius o s'ha institucionalitzat.'

- Elevada integracio simbolica: la consciencia de pertinenea es

caracteritza per un sentiment de nosaltres.

- Baixa especificacio de rols: el moviment social to un minim

grau de diferenciacio i de determinacio de rols.

- Formes d'organitzacio i d'accio variables: els moviments socials

canvien de formes d'actuacio i d'organitzacio.

- Finalitat: cada moviment social to tin objectiu i una finalitat,

amb la intencio d'obrar un canvi a una part de la societat o a la so-

cietat en la seva totalitat."

A Catalunya, representants de la teoria de la mobilitzacio de re-

cursos -influits en gran part per Raschke- analitzaran el desen-

volupament i l'aparicio dels NMS (Riechmann; Fernandez Buey,

1994), mentre que altres autors intentaran aportar els elements

que constitueixen la identitat dels participants als moviments

(Gusfield, 1994; Larana, 1994; Pont, 1998). Aixi, entenem un mo-

7. Ottheim Rammstedt proposa un model analitic de vuit lases sobre el desenvolu-

pament d'un moviment social. Aquestes es poden resumir de la manera segiient: 1)

crisi com a experiencia col•lectiva, 2) propagacio de les consectiencies de ]a crisi. 3) ar-

ticulacio del proces, 4) intensificacio del moviment social, 5) articulacio de la ideolo-

gia, 6) extensio del moviment social, 7) organitzacio del moviment social, i 8) institu-

cionalitzaci6 o desaparici6 del moviment. Ollheim RAAMMSTEIT, Soziale Bewegungen,

Frankfurt. 1978, p. 31-53. Coin a exemple d'institucionalitzacio de moviment social.

trobem els diferents partits ecologistes europeus, prop--inents de les mobilitzacions an-

tinuclears i de defensa de la nalura de finals dell ant's setanta, o la recent creacio de

partits feministes. provincnts igualment dcl feminisme dels anys vuitanta.

8. Per analitzar els objeclius dels moviments socials, J. Raschke, inspirant-sc en

el model de societat elaborat per Habermas (1977) i Offe (1973), analitza la societal a

partir d'esleres o camps parcials. Aquestes esti'res, les divideix en l'esfera socioecono-

mica. 1'estera politica i l'estera sociocultural. Els moviments socials. en tenir finis re-

cursos lintitats, hauran d'establir unes prioritats d'acciO dirigides a cadascuua de les

esferes. Per operacionalit zar aquesta test, Raschke estableix la tipologia entrc movi-

ments mrienlats cap al poder" i moviments ^^orientats culturalinciit . Com a moviment

classic orientat cap al poder, Raschke assenyala el moviment obrer i el movinicnl so-

cialdemocrala. Paral•Iclanwnt, fa una segona distincio del «moviment per la con-

quesla del poder^, o moviment totalitari, que to com a finalitat la conquests del poder

politic, i del gual els moviments comunista i feixista son els exponents histories. J.

RASC'I OKE. Soziale Bewegungen. 1985, p. 113-114: J. PONT VIDAI., --El model sistemic de

C. Ofte i J. Ilabermas. Elements per a 1'estudi analitic i comparatiti dels moviments

socials. Perspectiva Social, num. 39, p. 15-34.
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viment social com una forma de conducta col•lectiva i com un pro-
ces de protesta amb una certa continuitat, amb tin elevat grau
d'integracio simbolica i amb una minima espeeificacio de rols, im-
pulsat per un grup conscient de persones que no necessiten estar
organitzades formalment, amb la finalitat de provocar, impulsar,
impedir o anul•lar un canvi social. Aquest proces no necessita diri-
gir-se necessariament contra les causes que el motiven, sing que
es dirigeix vers els diferents nivells de domini de la societat. D'a-
questa manera, a partir de cada formacio historica de la societat,
es poden analitzar moviments politics, humanitaris, economics o
religiosos. Un moviment social finalitza quan s'institucionalitza o
be quan, en un periode de temps determinat, les seves perspectives
de canvi o de modificacio han estat assolides, i el moviment es con-
sidcrat solament com un resultat del proces de desenvolupament
social. Com a fenomen racional en un moviment social es troben
interrelacionades les causes, les finalitats, la mobilitzacio i les for-
mes d'accio.

Les concepcions teoriques referents a l'accio dels moviments so-
cials, es troben properes i vinculades a les opcions politiques dels
moviments socials, tot i que no donen un paper determinant a la teo-
ria de la mobilitzacio de recursos i se centren mes en la dicotomia
postmarxista del treball-capital. En aquest sentit, A. Touraine (1983,
1985) interpreta els moviments socials com els principals actors
-,actors historics>^ (1977)- que conformen la transicio de la socie-
tat industrial a la ^^societat programad&^. Des d'aquesta perspectiva,
veu en el concepte de moviment social una unitat derivada de les
seves premisses normatives, la historicitat i la diferencia. Els movi-
ments socials son entesos -segons Touraine- com a accions
collectives dutes a terme pels actors provinents de les diferents
classes socials, els quals lluiten pel control de la historicitat, que, en
definitiva, es el control de les orientacions culturals. La diferencia
radica en el fet que els moviments socials es troben dins d'una rela-
cio entre la classe dominant i la classe dominada. De forma molt di-
ferent ho formula A. Melucci en indicar que ens trobem en ((societats
sense centre)) (1982). Melucci defineix els moviments socials a partir
de la diferencia, en accentuar el caracter fragmentari i heterogeni
dels moviments socials existents.

El fenomen dels anomenats Nous Moviments Socials (NMS), tot i
la seva inexistencia, cal conceptualitzar-lo i delinir de que es tracta.
La definicio de NMS fou elaborada, basicament, per cientifics socials
alemanys per definir els fenomens de protesta col•lectiva i els movi-
ments que van sorgir a Alemanya, i diferencien aquest fenomen d'an-
teriors moviments socials. Els definirem com els moviments que apa-
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reixen en els palsos de 1'Europa occidental a principis de la decada

dels anys vuitanta. El feminisme, l'ecologia i la democracia de base

constitueixen el triangle dels nous moviments socials en questionar

el principi instrumental en que es basa la integracio de les societats

industrials. Els NMS comprenen altres moviments alternatius com el

moviment estudiantil, 1'alliberament sexual, els moviments ciuta-

dans, la mobilitzacio dels consumidors, les minories etniques i lin-

guistiques, els moviments contraculturals, les lluites per questions

de salut i els moviments de solidaritat amb els pobles de 1'anomenat

Tercer Mon. Els valors dominants son la democracia de base, la no-

violencia i 1'ecologia.

2. Moviments socials urbans

El concepte de moviments socials urbans engloba una gran

quantitat de moviments que tenen lloc dins de 1'ambit urba i que

tenen reivindicacions clarament urbanes, com son ara determi-

nate aspectes del moviment d'ocupacio d'habitatges, moviments

reivindicatius per questions que afecten els veins, contra la urba-

nitzacio incontrolada del territori, etc., i que en les ciencies socials

son definits de forma molt poc precisa com diferents tipus de movi-

ments urbans. La diferenciacio entre moviment veinal i moviment

social urba es presta a confusions, i mes tenint en compte 1'apari-

ci6 de noves formes de participacio ciudatana, en les quals es

tracta, no de moviments socials, sing d'experiencies participatives

locals centrades en temes concrets i amb una temporalitat molt li-

mitada." El terme classic de moviment social que to Hoe a la ciutat

compren diverses formes d'accio col•lectiva, cada una de les quals

pren com a punt central aspectes diferents: la ciutat, els veins. tots

els ciutadans, etc. Aixi, mentre uns cientifics parlen de moviment

veinal,' (Alabart, 1982), altres indiquen el caracter urba en que te-

nen hoc aquests tipus de manifestacions (Castells, 1974; Borja,

1974, 1976), posen emfasi en els actors que integren aquests omo-

viments ciutadans» (Borja, 1986) o analitzen les transformacions

que han sofert aquest tipus de moviments (Urrutia, 1992). Tanma-

teix aquests moviments els podem emmarcar dins del concepte mo-

9. Als darrers anys han tingut Iloc diverses experiencies de participacio ciutadana

com els forums ciutadans o els anomenats Nuclis d'Intervencio Part icipaliva (NIP). Ve-

geu, entre d'altres: Nuria F'oNI, «Democracia i participacio ciutadana. Barcelona'. a:

Monografic 'Democracia, participacio i serveis personals,,. Revista de Semis Perso-

nals Locals, CIFA. Diputacio de Barcelona (setembre 1997), num 6.
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viments socials urbans (MSU).10 El terme moviment social urba es

molt generic, i compren una realitat tan amplia com la de tots els

conllictes referits al conjunt de bens i serveis urbans, com ara 1'ha-

bitatge. l'urbanisme o la gestio de les institucions de la ciutat.

El valor dels MSU radica a assenyalar l'existencia d'un tipus de

conllictes socials urbans que no tenien una especificitat. La majoria

dels MSU sorgeixen com a consegiiencia del deteriorament de les

condicions de vida dels ciutadans. Els MSU solen ser espontanis, de

caracter defensiu, tot i que tambe poden ser de caracter permanent,

tenint en aquest cas tin nivell d'organitzacio superior. A la decada

dels anys noranta s'han fet estudis sobre la «reconstrueci&, dels

MSU i del teixit associatiu que han aportat aquests moviments. La

hipbtesi de l'activacio politica i la seva interpretacio des de la pers-

pectiva de l'estudi de la creacio de nous espais d'accio o -segons

Touraine- d'ampliacio de la societat civil, to floc precisament en els

ambits i sectors socials urbans on mes s'acusen les politiques res-

trictives. Diversos cientifics socials (Urrutia, 1992) proposen un ven-

tall de camps d'investigacio possibles dins de l'ambit dels MSU, com

es ara l'estudi de les estrategies d'articulacio de les noves organitza-

cions urbanes, del gran d'autonomia respecte als partits politics, i de

la capacitat institucional per respondre a les demandes de canvi.

3. Moviments politics

Tanmateix un fenomen d'accio col•lectiva, en auge als darrers

anys i encara poc conceptualitzat es el referent als moviments poli-

tics. La conceptualitzacio politicologica i sociologica d'aquest tipus

de moviments ha estat intimament lligada a 1'estudi dels moviments

10. El terme MSU to el seu origen en la sociologia urbana marxista. Els primers

estudis empirics ('aquest tipus de moviment son realitzats, a Barcelona. per Jordi

Borja i, a Madrid. per Manuel Castells. Tipologicament. els MSU es poden classificar

entre: 1) Moviment general pel deteriorament important i sobtat de les condicions de

vida. 2) Moviment general per l'amenaca que represents 1'acci6 urbanistica, 3) Movi-

ment general per tin deficit constant d'habitatge o de serveis, i 4) Moviments d'oposi-

cio a la politica urbana de l'Administracio. Des de 1'analisi empirica, el concepte de

MSU ha estat ampliament criticat pel fet que no es clara la forma en que es relacionen

amb la crisi ecologica i de consum col-lectiu i perque no inclou corn a MSU qualsevol

moviment urba de protesta. El proces de gestacio es realitza en diverses fases. que de-

penen de la urgencia de la reivindicacio: primera, la informacio en la qual apareix el

caracter de la situacio i la no acceptacio; segona, la conversio de les necessitats indivi-

duals en reivindicacions collectives, i tercera, la manifestacio col•lectiva d'aquesta

presa de eonsciencia i la presentacio d'aquestes reivindicacions a tin antagonista rnit-

jancant una serie d'accions.
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socials" i de certs movements nacionalistes (Perez-A^ote, 1989,
1995; Casquete, 1998). A Catalunya, al Pais Basc' i a altres comu-
nitats autonomes, com tambe a molls paisos europeus del nostre
entorn, 1'existencia de movements politics constitueix un factor clan
en la vida politica, que adquireix en molts tacos una concepci^i di-
fusa en estar inlimament vineulats a movements d'alliberamcnt na-
cional'^' i re^ionalistes.14 Centrant-nos en la definicio i no en les lor-
mes i metodes que aquests movements adquireixen, entenem el
movement politic com un movement estructurat i clarament identifi-
cable, que a^lutina diversos individus, col•lectius i grips (especial-
ment partits politics), que es baser en un sistema coma d'idees i d'i-
deologies, ique tenen una organitzacio interna formal que assoleix
el rot central i que to per objectiu el manteniment i el canvi politic
per diferenls mitjans. Amb caracteristiques similars als movements
socials quart a composicio social heterogenia, es diferencien d'a-
quests per la utilitzacio de canals convencionals de lluita i per una
organitzacio interna clarament estructurada. Els movements poli-

1 1. Vegeu Josep Poh^r Viuni., «La investigation de los movimir•ntos socialts desde la
sociologia y la ciencia politica Una propuesta de aproximaciGn teorica^^, Yapc^rs. Rc°-
uista de Sociologia, num. 56 (1999), p. 257-272.

12. La coalicib I Icrri Batasuna (t IB) pot ser conceptualitzada entre movement poli-

tic i movimenl nacionalista. Sf^gous la conceptualilzacio d'Allonso Perez-Agote, de^ini-

riem Herri Batasuna ^^mas un movimiento que ampara el dtscontenlo radical (y en
particular el nacionalista) de la sociedad: ampara lambien gran diversidad de movi-

mienlos populares y la propia formation hate frecuentes llamadas a la movilizacion

popular, todo ello significa que es la organization menos cerrada (en el sentido webe-
riano), siendo por to menos dilicil establecer un limite entre la (brnr<uion politica y la
inleraccion general sociaL^. Xabier I^IF;RUI, ^^^Es un contrasc^ntido un nncionalismo tran-
qui(oY^^, Ingurnak, num. 5 (selembre 1989), p. S I .

13. En el cos del Pais Basc, l'anomenat Movement d'Alliberament National Basc
(MLNV) ester format. per ETA, ffB, LE1B, Jarr<li. Gesloras pro Amnistia i altres col^lee-
tius minoritaris. Ramon JauHt.cui, ^^bnaginando la reconeiliacion en Euskal I len-ia^^. El
Pais, 3 de jury de 1995. A aquests grups s'hi hoarier d'afegir els col•lectius yut for-

mer part de 1'allernativa KAS. Els aspeetes sociologics del nacionalisme han eclat ex-

tensament estudials per A. PeR^z-AGOTE, Sociologia del nacionalismo, Bilbao: Serv.
editorial UPV, 1987: A. PEREL-Aco^rt^„ El naciona(ismo uasco a Iu solider delfr'anyuismo,

Madrid: Siglo XXI-C1S, 1987 i BraaniN, J.; FFatrvnNU[^,z UtiiF;rn, R. (word.), La cut°stion

uasco Claues de un con/licto culuu-a! y politico. Barcelona. 1999.

14. El terme ^^moviments regionalistes^^ es utilitzat per diferenls actors. Dirk Ger-

des, a partir de la investigaeio i d'esludis sobre cl nacionalisme, defineia els move-

ments europeus base, c<riala, breto, occiLa, tors i Ilamenc com a movimenls regiona-

listes. Dirk Grazoi^s. Au/stand der Prouirti. Regionalismus in Westeuropa, Fraekfurl am

Main. Campus, 1980. D'altra bander. Richard Miinch engloba aquest opus de move-

ments com a ^^moviments antimoderns^^ i ^^grups regionals^^. I2. MUNCH. ^^Von der Mo-

derne zur Postmoderne?^^, Forsthungsjournal NSL3, ni^m. 2/94 (1994).
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tics estan definits pel caraeter col•lectiu i organitzat del grup o

grips que els formen. Les accions collectives estan relacionades

amb el conllicte social i de lluita politica, tenint una concepcio ela-

borada de Fordre social i politic que volen mantenir o aconseguir i

els mitjans adients. Els moviments politics expressen la capacitat

de construccio i difusio d'espais de representacio en ]a constitucio

d'allo que es politic.

Com a moviments politics classics, tenim el socialisme, 1'anar-

quisme i el comunismc,'5 i com a totalitaris el feixisme i el nazisme.

Estudis sociologics d'aquests moviments destaquen la semblanca

existent en algunes de les seves caracteristiques, ja siguin de dreta o

d'esquerra (Kornhauser, Duverger). A la decada dels anys vuitanta,

van apareixer l'ecopacifisme i el non feminisme com a moviments

que van conquerir un espai politic en transformar-se en partits poli-

tics. Els moviments regionalistes. nacionalistes i d'alliberament na-

tional, si be son considerats moviments politics, divergeixen d'a-

quests, basicament, quant a les causes de la seva aparicio i als seus

objectius.

4. Proposta de model d' analisi

Un cop feta una aproximacio a la coneeptualitzacio dels defe-

rents tipus de moviments, en aquest punt em centrare en un mo-

del d'analisi. S'exposa un model d'analisi de la mobilitzacio d'un

moviment social, i que preten complementar els punts febles d'al-

tres conceptualitzacions alhora que ens ofereix un model per a

l'analisi amb l'objectiu de possibilitar el seguiment dels fenomens

actuals de protesta al nostre pals. Aquest model parteix del para-

digma estrategic, es a dir, dona una importancia als components

racionals de 1'acci6. Partirem de la seguent definicio desenvolu-

pada per Raschke:

Moviment social es un fenornen racional. Aixo no vol pas dir que cada

moviment sigui 1 ' apropiat esforc per a la superacio del descontentauient

estructural (segons I'estricte procediment del calcul finalitat - rnitjans).

"I'ampoc no significa clue tin moviment social estigui lliure d'elements no

instrumentals de 1'accio , corn per exemple elements expressius de 1'accio.

Vol dir norucs que, d'una manera o d'una altra , en tots els moviments es

troben interrclacionades les causes, les finalitats , la mobilitzacio i l'accio,

15. En eI Klcines Politischc's Wiirterbuch (Berlin, 1978) es defineix el moviment co-

munista intcrnacional com el,mioviment politic mes influent del moms.
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de tal manera que es configuren la majoria de les vegades les accepta-
cions racionals globals. "'

Partint d'aquesta definicio, veiem que la mobilitzacio d'un movi-

ment social pot ser entesa com un proces dinamic d'interaccio entre

els emprenedors del moviment i les persones que potencialment en
formen part a traves dels canals de comunicacio. Segons la definicio

de Raschke, «moviment social, es entes com un sistema d'aecio
col•lectiva amb les propietats seguents:

- Persegueix objectius primaris i no autoreferencials, es a dir, to
com a finalitat l'assoliment de canvis en l'entorn social i politic.

Aquests canvis, pero, no cal que siguin acceptats majoritarianlent

per tots els segments que formen part del moviment social; si, pero,
que han d'estar consensuats dins d'un programa ampli.
- L'assoliment dels objectius es dona a traves de la mobilitzacio

activa dels recursos (humans o economics). Aquests recursos poden
ser instrumental itzats directament o indirectament per aconseguir
els objectius. El nucli del moviment i la unitat de l'accio per aconse-
guir els objectius seran decisius a 1'hora de transmetre una c:oheren-

cia en les accions.

- Ha d'existir una estructura interna minima, com tambe una
minima divisio de les tasques a realitzar. Un moviment social esta
compost d'organitzacions formals, d'unes formes, pero, molt varia-

bles: associacions altruistes, ONGD, partits politics, grups sindicals,

etc.

- Un moviment social to una identitat col•lectiva, es a dir, exis-

teix tant internament com externament un concepte cognitiu de per-
tinenga.

- Te una dimensio qualitativa, que dona al moviment la rellevan-

cia d'actor social a escala social.

En el sentit que li dona Raschke, un moviment social es, doncs, el

resultat d'un proces de mobilitzacio. Aixo no obstant, perque tingui

lloc aquesta mobilitzacio han de donar-se una serie de condicions.

Per una banda, l'existencia en la societat de potencials latents de
mobilitzacio, i, d'altra banda, l'existeneia d'impulsos per activar

aquells potencials. Aquests impulsos provenen -segons Raschke-

de les ,organitzacions del moviment». Per operacionalitzar les pre-

misses i els condicionaments esmentats, s'ha desenvolupat una es-
tructura d'analisi a dos nivells.

16. Joachim RAsrvKI:. Soziale Bewegungen. Ein historisch-systematische Gnut-

driss. Frankfurt. Nova York. 1985, p. 17.
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En el model teoric del potencial de mobilitzacio latent, no es

tracta d'un concepte delimitat, sing d'un model ja anteriorment des-

envolupat per von Beyme (1980, p. 65), que l'anomena ointeressos

latents)^ i i<grups potencials». Tanmateix, perque es desenvolupi el

potencial de mobilitzacio, ha d'existir en una societat la premissa

d'un «descontentament difus, percebut de forma individual per part

dc les persones. Aquest descontentament individual es una expe-

riencia que sorgeix de les relacions de la persona amb 1'entorn social

i politic. En estudis fets uns anys abans,"Almond i Verba van estu-

diar ampliament els elements constitutius d'aquest descontenta-

ment i les seves manifestacions en les dimensions analitiques cogni-

tiva, afectual i avaluativa. En el descontentament difus es tractaria

d'una orientacio en la qual les dimensions afectiva i avaluativa se-

rien enfocades cap a posicions negatives. A partir de les premisses

esmentades, un segon nivell d'analisi seria la definicio del concepte

de potencial de mobilitzacio. Delinim el potencial de mobilitzacio

com un potencial de mobilitzacio latent i de caracter col•lectiu que es

troba en una societat quan previament existeix un descontentament

individual extensiu a la majoria dels membres de la societat. En defi-

nitiva, el potencial de mobilitzacio s'enten quan una part d'individus

perceben un descontentament encara que difus, de forma semblant.

Finalment, el concepte organitzacions prove de la teoria de la mobi-

litzacio de recursos i explica el rol funcionalista dels agents mobilit-

zadors d'un moviment social.

Model esquematic per a l ' operacionalitzacio de la mobilitzacio

d'un moviment social

Es tracta d'un model analitic desenvolupat a diferents escales, ja

que conte aspectes que abracen els processos individuals, aspectes

intermedis, com son els grups i les organitzacions politiques que

conformen un moviment, i la forma en que estan entrellacats. Els

punts de vista macro i meso se centren en l'aspecte de la mobilitzacio

a macroescala, mentre que els processos individuals els anomeno

mobilitzacio a microescala.

En el nivell de la micromobilitzacio es consideren els condicio-

naments del descontentament difus existent en una societat i que,

sota determinades condicions, porta a I'accio. Aquesta accio es ca-

nalitza en les formes de protesta no institucional. D'altra banda, el

17. Gabriel ALMOND : Sidney VIaarA, The Civic Culture. Political Attitudes and Demo-

cracy in Five Nations, Princeton. 1963.
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nivell anomenat macromobilitzacio compren la relacio existent en-
tre els grups o organitzacions que formen part del moviment i la
forma en que aquests grups interpreten i transmeten el missatge.
Aquest aspecte comporta tin augment o una disminucio del suport
politic per part de la poblacio. En la mesura que els significats i els
models interpretatius siguin transmesos per les organitzacions del
moviment, els ciutadans optaran, en cas de mobilitzacio, per for-
mes diferents de protesta politica: des de happenings i actions cul-
turals fins a la desobediencia civil. Com a mobilitzacio a micro-
escala s'estudia la questio de les preferencies politiques dels
participants o actors que formen ]a base del moviment per la pau.
El fonament d'aquesta afirmacio es dona en la teoria de la depriva-
cio politica, segons la qual cada persona desenvolupa una predis-
posicio a participar en un moviment social despres d'un llarg pro-
ces de presa de consciencia i de decisio. El proces de decisio es la
consequencia d'un desencantament difus. La condicio perque tin-
gui floc aquest proces participatiu en un moviment social es que la
persona vegi, conscientment, que la participacio comporta una in-
fluencia politica que va en augment, alhora que contrasts amb la
poca credibilitat en el sistema politic existent. Dins de la mobilitza-
cio a microescala, ens referirem a les caracteristiques de cone es
donen aquestes formes inconvencionals de participacio i quips ca-
nals utilitza el moviment pet 0,7 %10 per vincular nous participans
i activistes, moviment que es desenvolupa a tot Espanya entre els
anys 1994 i 1996.

Com a mobilitzacio a macroescala s'entenen els esquemes inter-
pretatius efectuats per les organitzacions del moviment pet 0,7 % i
les relations del moviment amb institutions com els partits o els sin-
dicats. La mobilitzacio a macroescala, la utilitzo per a 1'explicaci6 i
interpretacio de la mobilitzacio de les organitzacions dels moviments
socials. Aquest model d'investigacio consta dels elements seguents:

18. A] monu'nl de publicar-se aquest article no es to coneixement de 1'existt•ncia

de cap estudi sistenratic empiric sabre els participants en el movinrenl pet 0,7 (%.'1'an-

matcix aquest movinient s'hauria d'emmarcar dins un moviment dc solidarilat amb

els pobles del Sud, moviment molt ins ampli en els aspectes Ienrporals i d'objeclius.

Quant a aquest ultim moviment, es constata tambe la manca d'estudis empirics refe-

rents a les fornics de participacio, vinculacio amb les ONGD, motius per a la parlici-

pacio o canvis tipus en els sentiments de pertinenea al moviment. Les dades sobre el

moviment pet 0,7 '%, cslan excretes principalment de: La ayuda al desarrollo en Es-

pana (s.a.), Coordinadora de ONG Para el Desarrollo: Mani/iesto con cinco exigencias

minimas para aria leg que garantice urea cooperation para el desarrollo solidaria g de

calidad, Platatorma 0.7 % P113, 10 dejuliol de 1995: Manifest final de 1'acampada 0,7

%, Barcelona, desembre 1994.
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Grafic 1:

Model esquematic de la mobilitzacio d'un moviment social
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els grups que formen part del movinient, els models interpretatius

d'aquests grups i els canals d'incorporacio de nous membres. A di-

fcrencia dels partits politics, on els models interpretatius es troben

escrits en programes i estatuts, els models interpretatius dels movi-

ments socials es troben resumits en 1'anomenat «discurs». Aquest

discurs no es unitari, sing compost de continguts i formes indeter-

minats. L'estudi dels grups i corrents que formen part del moviment

Conte una analisi sobre els grups. els partits, les associacions. els

col•lectius i les persones que han inlluit i han contribuit a 1'expansi6

i al desenvolupament del moviment (Grafic 1).

Segons el punt de vista de la mobilitzacio de recursos (Oberschall,

1973: Zald i McCarthy, 1987: Jenkins, 1983), la insatisfacccio poli-

59



Josch Pow i 1'ic(crl

tica i ]a conflictivitat son inherents a qualsevol societat, i la consti-
tucio de moviments socials no depen solament de 1'existencia d'a-
quests interessos, sing de la creacio d'organitzacions per mobilit-
zar aquell potencial. En el context dels moviments socials, els
,^empresaris politics,^ -segons ho descriu Keller (1968)- serien, en
aquest cas, l'organitzacio de grups sensibilitzats i organitzats
col•lectivament o individualment i que comportarien la formacio
del moviment social, denominanats(organitzacions del moviment>'.
Parteixo de la hipotesi que en existir un teixit associatiu en orga-
nitzacions, els recursos disponibles i la capacitat economics de di-
ferents organitzacions i associacions han donat 1'empenta d'ac-
cions per desenvolupar el moviment. En el moviment pet 0,7 °%% les
organitzacions del moviment estan formades per dos grans grups:
d'una banda, les prop de 270 organitzacions no-governamentals
pet desenvolupament -ONGD- de tot 1'Estat que van impulsar
les campanyes, i, d'altra banda, els diferents col•lectius no vincu-
lats directament amb la cooperacio internacional (sindicats, par-
tits politics, diferents col•lectius marxistes i grups extraparlamen-
taris).'`' Els objectius d'aquests grups sobrepassen elarament la
reivindicacio de destinar el 0,7 % del producte interior brut (PIB) i
assumeixen uns objectius de caracter mes ampli, com son ]a trans-
parencia de les partides destinades a la cooperacio internacional
(els anomenats credits FAD), el comers internacional d'armes, la
connotacio del deute extern dels paisos del Tercer Mon, i fins i tot
els mateixos conceptes de desenvolupament sostingut i de creixe-
ment sostingut.

19. En el cas de Catalunya, el moviment pet 0,7 °/o va estar format per les anome-
nades tres ^,potes,): per una banda, 1'Assemblea 0 , 7 °/) i rues, assemblea composta per
un ampli i heterogeni col•lecttu de joves, estudiants , associacions professionals de
solidaritat i de cooperacio , a mes a mes de treballadors d'empreses i d'institucions
diverses que aporten ]'equivalent al 0,7 % del seu salari per a projectes de cooperacio
internaeional : d'altra banda, pet Fons Catala de Cooperacio pet Desenvolupament,
entitat que aglutina una part dels pressupostos solidaris de mes de cent municipis
de tot Catalunya ; i, finalment , per la Federacio Catalana d 'ONG per at Desenvolupa-
ment, entitat a ]a qual estaven federades (finals del 1994 ) ones quaranta Organitza-
cions No-Governamentals pet Desenvolupament i que representaven un important
nombre de membres associats . Quant als actors individuals i els valors expressats
per aquests , representaven un grup heterogeni amb diferents motius per a la partici-
pacio en la campanya . Josep PONT, ""El moviment per a ]a solidaritat i les ONG de des-
envolupament . Crisis o reptes des d ' una nova perspectiva? ,). Papers de la Flrndacio,
Fundacio Rafael Campalans, 1997: Xavier SANTMUI.IANA, Experiincies de solidaritat:
una aproximaeio a la participaclO a les organitzacions no governamentals per at des-
envolupament , Diputacio de Barcelona , 1999: J( STICIA I PAU, Historia del 0, 7 %, Bar-
celona, 1993.
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A tall de conclusio

Ens trobem davant d'un gran nombre de definicions que es pres-

ten a confusio. Les conceptualitzacions exposades ens permeten fer

una aproximacio als diferents tipus d'accio col•lectiva, es tracti de

nioviment social, moviment politic o moviment urba. Raschke ens

aporta una definicio amb unes caracteristiques molt centrades en el

dinamisme de les,rorganitzacions del moviment,,. A partir de la seva

definicio, podem extreure els elements seguents que conformen tin

moviment social: un agent mobilitzador, es a dir, 1'acci6 continuada

dirigida a la recerca de suport pert part de la poblacio; una conti-

miitat: una elevada integracio simbolica; la baixa especificacio de

rols, i formes d'organitzacio i d'accio variables amb la intencio de

fer un canvi a una part de la societat o a la societat en la seva totali-

tat. La major part dels estudis fets a Catalunya s'inspiren en 1'es-

mentat punt de vista teoric. Raschke intenta buscar una unitat en-

tre les finalitats i l'estructura organitzativa. Tanmateix altres autors

(Brandt) se centren mes a intentar establir una diferenciacio entre

moviment social, tumults i revoltes, o be delimiten aquest fenomen

a t raves del grau d'organitzacio existent entre el moviment i els

grups d'interes.

Els estudis basats en els enunciats de la mobilitzacio de recursos

han contribuit a reduir la diferencia entre la descripcio cientifica de

les opcions politiques i la de les opcions dels moviments socials. Aixo

no obstant, continuen existint deficits i Ilacunes en aquests enun-

ciais, els quals es poden resumir en dos aspectes. En primer lloc,

quant a la identificacio de moviments socials amb organitzacions, i

tambe amb les forces institucionals i no institucionals de l'accio

col•lectiva. A partir d'aquesta poca clarificacio, no es pot establir

amb claredat 1'especificitat dels moviments socials, del moment que

no es tracta de cap tipus d'organitzacions. La constitueio i els princi-

pis dels moviments socials nomes poden donar-se diferenciant-se de

les organitzacions. En segon lloc, referent a la unitat dels moviments

socials establerta a partir dels objectius del moviment. En aquest

sentit. podem caure rapidament en confusions, ja que els sindicats i

els grups d'interes tambe tenen com a finalitat el canvi social.
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