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Practiques de participació local a Catalunya. 
Joel Martí Alguns principis i reflexions crítiques 

E En e ls darrers anys s' han desenvolupat, amb major o menor ex it , un creixent nombre 
d ' expeIiencies de participac ió local en el nostre entorn. Des d' un plantejamenlmetodologic. 
l' article introdue ix alguns de is principis queestan al dan-ere d ' aq uestes practiques, re ferit s 
a I'escalad' intervenció, als objeclius perseguits, al paperdels actors i de les xarxes soc ials. 
a ixí com també als d issenys metodologics deis processos. Seguidamenl , es fan unes 
refl ex ions crítiques sobre les res istencies i Iimitac ions e n l' aplicació d ' aques ts principi s, 
tenint en compte el context sociopolític en el qual s ' han ap lica!. 
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~ Introducció 

Es tracta que 
I'exercici de la 

ciutadania sigui 
no només un dret 
formal sinó també 
una practica real 

321 

El debat sobre la paI1icipac ió social sol plantej ar-se en relac ió amb diferents 
aspec tes: 

En primer lloc, el fet que mo[¡s deIs nous reptes socials són difícilrnent 
abordables sense la implicació de la ciutadania o d' altres actors més enJla de 
les administracions: les problematiques mediambientals, les formes de 
convi vencia associades a la creixent diversitat i fragmentació social, les 
identitats i re lacions de genere, la identificació amb all o púb lic o el 
desenvolupament d 'opolulIlitats economiques locals sostenibles, per posar 
alguns exemples, són temes que escapen a la intervenció unilateral de les 
administracions i per als quals la cultura liberal de J'indi viduali sme, la 
competencia i J'hegemonia delmercat representen una amena~a (Riera, 2(05). 

En segon lloc, e l distanciament de la política quotidiana d'una par! 
important de la ciutadania (més enll a de grans mobiJitzacions puntuals) , 
en part associada a les tendencies de desresponsabilització i a li enació de 

la cosa pública, pero també a la debilitat del sistema po lític per a canalitzar 
les demandes social s. 

En tercer lloc, les limitacions organitzatives de les administracions per a 
donar resposta a necessitats socials cada cop més complexes: per exemple, 
po lítiques di ssenyades des de la sectori alitzac ió i fragmenlació institucional 
es tro ben a mb difi c ultats pe r adopta r e nfoca me nt s integ ra ls i 
transversa litzats; polítiques reactives i assistencials són sov int priOlitzades 
en detriment d 'enfocaments que abordin les causes de les necessitats 
soc ials i no e ls seu s símpto mes; les ri gideses burocratiques acaben sent un 
problema per a reacc ionar davant de situacions canviants, incertes i 
particul ars. 

En aquest contex t, i molt simplificadorament , les metodologies participatives 
aplicades a escala local promouen processos de relació entre administracions 
(tant en la se va dimensió políti ca com tecni ca) i ciutadania per a poder 
construir consensos (des de I'emergencia del confli cte) que permetil/ definir 
i desenvolupar polítiques des d'un enfocament integral i proactiu. A més deis 
objec tius substantius (donar respostes a necess itats soc ials), IOt procés 
partic ipatiu té un component educatiu i organit::'aTiu fonamenta l: es tracIa que 
l'exercici de la c iutadania sigui no només un dret formal sinó també una 
prac ti ca real; i, per aixo, són necessari s can vis en les cultures po lítiques i en 
les dinamiques relacionals entre actors. D ' allra banda, requereix entendre i 
abordar les múltiples realitats, identitats i conflictes que hi ha darrere d ' un 
concepte prou ample com és el de ciutadania, i que emergeixen de les 
desigualtats i fragmentacions presents en la nostra estructura socia l. 

Els processos de participac ió local, ta l com s' han definit , poden ser impulsats 
des de sectors ciutadans, pero també per les admini strac ions (que tenen el 
mandat constituc ional de promoure- la) . De fet, les experiencies d'iniciati va 
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ciutadana són comptades, i no només per la debilitat de la societat c ivil per 
fe r-ho, sinó també per la baixa predi sposició de les admjni stracions aparricipar 
si no és des de la propia agenda política, és a dir, des deis temes i calendaris 
que Ji interessin en cada moment. 

A vegades, aquests processos han estat centrats en col·lectius específi cs de 
poblac ió Uoventut, gent gran, immigració ... ); altres, desenvolupats, tot i que 
amb vocació transversal, des d ' un sector concret (des de I'educació, com els 
projectes educatius de ciutat, o des del medi ambient, com les A2 1 locals); i 
altres des d ' un enfocament c1arament global (pressupostos participatius, plans 
estrateg ics, etc.). 

Metodologies per a la participació local. 
Alguns principis 

Ésen aquestcontex tqueemergeix e l debat sobre com organÍlzar la partic ipac ió, 
és a dir, sobre com repensar estrateg icament noves formes de fer política i sobre 
com dur-Ies a terme. Alguns deis principis que inspiren aquestes prac tiques 
s'apunten seguidament: 

Metodologies per actuar localment 

En un contex t on les grans decisions es prenen cada cop més lIuny de la nostra 
capac itat d ' influencia, i amb el consegüent desencantament -o sentiment 
d ' impotencia- de sectors importants de poblac ió sobre les decisions que es 
prenen i sobre com es prenen, l' ambit loca l es planteja com un ni vell proper 
i adequat per a construir practiques democratiques: la proximitat afavoreix 
una major identificac ió amb la cosa pública, alhora que permet major capac itat 
d ' influencia en di smjnuir I' escala poblacional i territorial. Pero ev identment, 
aquesta dimensió local no es pot entendre si no és en el marc del seu context 
regional i global de l qual, en última instancia. és interdependent ; aixo ex igeix 
pensar no tan sois regionalment i g lobalment Ua que les oportunitats i les 
amenaces tenen sempre una dimensió que va més enll a de I'escala local), sinó 
també la complicitat d 'actors supralocals en un compromís per a I' acció local. 

Metodologies per al canvi 

Les metodologies parti cipatives, en general, i la parti cipac ió local en particular, 
es plantegen, per defini ció, com a metodologies per al canvi. És a dir, des del 
moment en que es posen en practica és per canviar alguna cosa. Aquest canvi 
pot dirigir-se cap a moltes direcc ions; algunes empreses, per exemple, utilitzen 
les metodologies partic ipati ves com a estrateg ia d ' impJicac ió de la ma d 'obra 
i com a via per a controlar la qualitat del procés productiu i del bé o servei 

Emergeix el 
debat sobre com 
organitzar la 
participació, 
sobre com 
repensar 
estratégicament 
noves formes de 
fer poi ítica 
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Participar implica 
relacionar-se 

amb els altres, i 
aixo comenc;;a 

per un canvi 
actitudinal: 

reconeixer que 
I'altre existeix i, 

sobretot, 
acceptar-Io com 

a interlocutor 
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produü. El professorat pot utilitzar metodologies parti cipati ves per a afavorir 
aprenentalges més actius i fonnar en habilitats transversa ls, com ara e ltreba ll 
en equip, la presa de decisions o la capac itat per a resoldre problemes. En 
l' ambit local , la participació es pot utililzar (tot i que veurem que també 
s' utililza per altres coses) per definir i desenvolupar po líliques que donin 
respostes a la (re)producc ió de les des igualtats soc ials i construeixin aliances 
entre actors locals per fer front al creixent poder del mercat global. En aquest 
sentit , podem destacar tres grans aspectes d 'aquest canvi: 

En primer lloc, la parti cipació loca l no és, o no hauri a de ser, una finalitat 
en si mateixa, sinó una estrateg ia, una forma de fer. per a defi nir models 
locals de desenvolupament que integrin i equilibrin objectius soc ials. 
economics i territori als/mediambientals en un contex t caracteritzat per 
l'hegemonia de les logiques de mercal i les creixenls des igualtats soc ials. 

En segon ll oc, un procés participatiu ha de poss ibilitar que di ferent ac tors 
loca ls es ti guin e n condi c ions de re lac io na r-se des d ' una pos ic ió 
d 'autonomia. Des d 'aquesl plantejament, la panicipac ió té un objectiu 
organjtzatiu i relacional que, a ll arg termini , ca l enlendre com aenfo niment 
de la societat civil enfront de la seva debilital actual. 

Des del moment en que les metodologies panicipati ves es plantegen la 
repolitilzaeió de la ciuladani a, s' han d 'entendre també com a metodolog ies 
educadores. Un objectiu educatiu en que els di fe rents actors (no només 
c iutadans, també tec ni cs i po líti cs) re fl ex ione n c ríti ca me nt i es 
corresponsabilitzen amb la realitat soc ial que els envo lta. al temps que 
aprenen a reconeixer als altres i a relacionar-s ' hi . Com l' objecliu anteri or, 
aquest també va més enll a de cada procés en concret: la panicipació entesa 
com una escola permanent de ciutadani a. 

El canvi comenga per un mateix i en la relació amb I'altre 

Si un actor vol impulsar canvis en I'entorn loca l, el primer és comenr;ar a 
refl ex ionar i a actuar en clau interna: una organitzac ió bu rocratilzada i 
fragmentada (com moltes admini slrac ions i serve is públ ics) i/o basada en 
vell es cultures po lítiques de personalismes i avantguardes que no deixen espai 
a la parti cipació de les bases (com mol tes assoc iac ions), di fíc ilment sera capar; 
de canviar el que hi haJora si és incapar; de canviar ell a mateixa i d ' organitzar
se per a la part icipació. El procés participatiu , doncs, hauri a de comenr;ar en 
I'organilzació que el promou. 

Més enll a de I'organitzac ió interna, parricipar implica relac ionar-se amb els 
altres, i aixo comenr;a per un canvi actitudinal: reconeixer que I' alu'e ex iste ix 
i, sobretot, acceptar-lo com a interlocutor. De fet, és difíc il avanr;ar en un 
contex t en e l qual actors clau ignoren e ls altres o, d irectament , boicolegen el 
procés. De vegades, aixo es fa patent a I' interior d ' una mateixa organitzac ió 
(per exemple, entre paree/' letes polítiques o tecniques d' una admini stració); 
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d'altres, en la relac ió entre di ferenlS actors (per exemple, quan processos 
impul sats des de les admini stracions són vistos amb desconfianc;:a des de la 
ciuladania i viceversa). El reconeixement de I'altre és, alhora, un punt de 
partida i un repte metodologic: no implica partir de la base que estem d 'acord, 
sinó reconeixer que, tot i tenir di ferents interessos i punts de partida, també 
tenim la voluntat, compartida, de construir ponts de dialeg i d ' anibar a 
consensos que permetin avanc;:ar. 

1, més enll a de la voluntat de relacionar-se amb I'altre, hi ha e l reconeixement 
de la seva capacitat per aportar, sigui o no sigui experto Els tecnics i tecniques, 
per exemple, solen ser experts en determinats ternes: alguns en sanitat, altres 
en educac ió, altfes en ocupació. És a dir, són persones que poden aportar un 
coneixement especialitzat, més general o més especíti c, sobre una determinada 
area de treball. Pero el cientiti sme i la tecnocracia han elevat aquestconeixement 
a I' estatus de I'únic coneixement legítim; el coneixement comú, es diu , és pie 
de prejudic is, ignoranc ies i imprec isions. Un deis principis c1 assics de les 
metodolog ies participati ves és trencar amb aquesta idea: tothom és expert en 
múltiples ambits i aspectes de la se va vida quotidi ana, i és a partir d ' aquest 
coneixement que actuem soc ialment: en fer malabarismes per a fe r compatible 
la jornada laboral i la carrega domesti ca, en patir determinades condicions de 
treball o problemes de mobilitat. Acceptar aquest coneixement com a val id 
implica que els di agnostics i les intervencions no poden passar únicament pels 
tecnics: enfront deis experts tecnics hi ha un altre ti pus d 'experts, e ls 
convi vencials. I aixo no vol dir substituir I ' hegemonia del coneixement tecni c 
(tecnocrac ia) per la del coneixement quotidia (populisme), sinó, com diu Fals 
Borda ( 1994, 18) recuperant la noc ió de hon senti! de Gramsci, transformar el 
sentit comú en sentit críti c, creant sinergies entre ambdues formes de 
cone ixement. 

Participació més enlla de I'acció col'lectiva? 

Un procés parti cipatiu ha de garantir que la max ima di versitat d ' interessos i 
sectors socials estan representats en el debat, independentment del seu grau 
d 'organitzac ió i influencia en el poder polític. Logicament, aixo implicara 
pensar en d ife rents vie d ' accés, diferents espais i tecniques per arribar a grups 
soc ials moIt dive rsos. És en aquest contex t quan es planteja e l debat 
«parti cipac ió associati va/parti cipació indi vidual». De forma moIt breu i 
cari caluritzada, podlÍem dir que els defensors del model de participació 
associati va plantegen que les assoc iac ions són les representants de la ciutadania 
(que canalitza les se ves demandes i interessos) i són les que tenen capacitat 
informati va, logística i política per asseure ' s a la taul a i plantejar posicionaments 
i alternati ves per la part ciutadana. En canvi, i seguint amb la caricatura, hi ha 
qui qüestiona que el teixit assoc iatiu representi i canalitzi les necessitats de 
grups socials cada cop més di versos i fragmentats, amb un volum important 
de majoria siLenciosa; també, s'argumenta, moltes associac ions són febles 
organitzati vament i amb poca parti cipac ió interna (i, per tant, es dubta del grau 

Entront deis 
experts tecnics hi 
ha un altre tipus 
d'experts, els 
convivencials 
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ciutadana no ha 

de passar tant 
per les 
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sinó més aviat 

per anar a bus
car que pensa el 
ciutada individual 
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en que els portaveus representen els seus membres). Per aixó, es diu . la 
parti cipació ciutadana no ha de passar tant per les associac ions inó més av iat 
per anar a buscar que pensa el ciutada individual . 

Ara bé, si, com deiem al principi , un objectiu fonamental d' aquests processos 
ha de ser I 'enfortiment de la societat civil , la individualit-;.acióde la participació 
no sembla precisament I' estrategia més adequada sinó, més av iat, tot el 
contrari , en tant que es deslegitima el seu potencial d'organització col·lecti va 
i, al capdavall , neutralitza la se va capacital per a poder construir projecte 
polítics des d' una relació d' igualació amb I'administrac ió. En aquest contex t. 
el debat potser no esta en les quotes de participac ió que corresponen a 
assoc iac ions i individus, sinó en el grau en que el procés sigui capac;: 
d' incrementar el capital social de la ciutadania en termes que persones situades 
en desigual s posicions socials, esti guin o no estiguin associades. tinguin 
capacitat pera poder influir en la presa de decisions públiques independenlment 
de I' agenda de les admini stracions i, per tant, més enlla de consulte puntual s 
a iniciativa d 'aquestes. Més enlla de les associacions formals, són imaginables 
múltiples formes d'acció col· lectiva que enforteixin la societat civil. Les 
propostes de Rodríguez Villasante (1998) relatives a les xarxes ciutadanistes 
van justament en aquesta direcció: obrint el teixi t associatiu a les se ves 
potencials bases; potenciant noves formes organitzati ves adequades a diferents 
realitats i dinamiques ex istents, identifi cant ponts entre persones i 
organitzacions socials (des de les relac ions famili ars. amicals. educati ves, 
laborals), etc. 

El disseny metodologic: 
construir processos des de la practica 

El di sseny d' un procés participatiu sol implicar diferents etapes. Una primera 
etapa és basicament organitzati va: definir sobre que es participara i quin sera 
el paper de cadascú (de qui promou el procés, de qui el conduira, de qui hi 
parti cipara), construint complicitats i actituds col·laboradores. Una segona 
etapa sol ser de diagnósti c: anar a buscar els diferents sectors socials a 
incorporar, i confrontar i compartir visions sobre els temes que s'estan 
abordant, alhora que s' incideix en els aspectes educatius i organitzatius/ 
relac ionals. El diagnostic sol arribar a un moment de saturac ió: ja no surten 
noves idees. Se sol iniciar aleshores una etapa de tancament: de construir 
consensos i programac ions, repensant formes organitzati ves que permetin 
desenvolupar-Ies. Finalment , la programac ió s' implementa i produeix uns 
resultats en la realitat sobre la qual s' intervé i, paral·lelament , en els mateixos 
actors que hi parti cipen: en el seu aprenentatge, en la consolidació de 
determinades dinamiques relac ionals. El seguiment i I'avaluació d'aquest 
procés ha de contemplar aquests aspectes, establint parametres objectius per 
analitzar el canvi, peró considerant també les percepcions que els actors tenen 
del procés. No ens estendrem aquí en el disseny metodológic. que pot trobar
se més desenvolupat en altresescrits (p. ex. Martí, 2000), sinóqueassenya larem 
únicament alguns principi s generals a tenir en compte en aquesta planificació: 
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El primer, com diu Óscar Rebo llo (200 1), és que la participació no 
s' improvisa. Tot procés ha de definir una estrategia a seguir per a cobrir 
e ls objectius proposats. Pero immediatament després, cal afegir que 
aquesta ha de ser una estrategia fl ex ible (que no improvisada), és a dir, 
sensible al context i capay d ' identificar oportunitats i amenaces i d 'antic ipar
s' hi en cada moment. És la practica, la propia dinamica relacional entre els 
actors, la que ha de marcar les reorientac ions metodologiques que siguin 
pertinents. 

El segon és que el di sseny metodologic ha de contemplar espais de treball 
amb els actors, definint diferents ni ve ll s d ' implicac ió: en un primer ni vell , 
grups motors, que assumiran un alt protagoni sme en el procés i amb 
l' objectiu de constituir-se en plataformes estables dinamitzadores de la 
comunitat, que lide raran e l desenvo lupament de Iínies de treball 
consensuades; en un segon ni vell , espais de seguiment per a validar allo 
que s'esta fe nt, i on participin la major d iversitat poss ible de sectors socials 
implicats; en un tercer ni vell , espais de debat puntual; i, finalment , 
info rmac ió i di fusió al conjunt de la poblac ió (tant si participa en el procés 
de forma directa com si no) ja que, per ac ti va o per passiva, n'és part 
implicada. En la mesura en que el procés sigui capay de consolidar aquests 
espais en el futur, s' haura alimentat una organització social que podra 
donar res posta a les programac ions consensuades. 

El tercer principi es refereix a la necess itat de particularitzar estrategies. 
Aquestes poden adoptar formes molt di fe rents depenent de les espec i fi citats 
de cada territori on es desenvolupa el projecte, depenent de qui el posi en 
marxa, de is actors potencialment implicats i deis vincles ex istents entre 
aquests. Perque, en qualsevol cas, un procés participatiu arriba a una 
comunitat on hi ha persones, grups organitzats, espa is de debat i programes 
en marxa; i, encara que no hi hagués procés, «e ll s» continuari en all a. Per 
tant, no només seri a un greu error reinventar e l món ignorant e l que hi ha 
(i indignant els qui ja treballen en determinades direccions) sinó que, a més, 
cal fomentar sinergies, aprofitant, consolidant i, si cal, reori entant el que 
s'esta fent i e ls espais i les re lac ions ex istents. 

Finalment, cal adequar els ritmes i temps a la comunitat. Al lI arg del 
procés s' entra en contacte amb diferents ti pus d ' actors que avancen a ritmes 
di versos i desiguals. i e l di sseny s' ha d ' adaptar a aquests ritmes en comptes 
d 'esperar que sigui n els actors e ls que s' hi adaptin . Aquí cal tenir en compte 
des de I' organitzac ió de la jornada diari a (per exemple, e ls horaris deIs 
tecnics i professionals no són els mateixos que e ls deIs ciutadans; i entre 
aquests últims no són els mateixos els de les dones que els de is homes, els 
deis joves o els de la gent gran), fin s a ls períodes Il args (els ritmes políti co
admini stratius, condicionats per les programacions pressupostari es i els 
cicles electorals; e ls ritmes assoc iatius, condic ionats per la programac ió 
d ' acti vitats i sempre més lents i per aixo sov int desbordats per intervencions 
institucionals). 
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Algunes reflexions crítiques sobre les practiques 

L'ex tensió de nombroses experiencies panicipati ves en I' entorn local catala 
deis darrers anys ha requerit mol tes dosis del que es podria denominar 
autoaprenentatge en procés en tant que, per a múltiples actors, ha significat 
can vis importants en les formes de fer i de relacionar-se amb e ls altres. 
Practiques que, sen s dubte, han comportat innovac ió democrarica i noves 
cultures po lítiques, especial ment per aque ll s que s' hi han implicat més 
acti vament (c iutadans, tecnics o polítics) pero que, al hora, han permes 
visualitzar algunes res istencies i Iimitacions en el context sociopolític en el 
qual s' han desenvolupat. Els punts que segueixen n'exposen algunes. 

Les limitacions de I'acció local 

Tot i que I'escala local no és I'única escala possib le per desenvolupar 
metodo logies de part icipació social, és on aquestes s' han desenvolupat més 
en els darrers anys. La seva idoneYtat s'assenyalava en el primer punt de 
l' apartat anterior. No obstant ajxo, ca l fer una refl ex ió crítica sobre algunes 
tensions que s'observen en aq uesta esca la. 

La primera es produeix pe l fet que, mentre els ajuntaments assumeixen més 
competencies, I' Estat cedeix progressivament major poder al mercat i 
aquest es fa més global, de manera que, tot i incloure ' s nous temes en 
I 'agenda municipal, aquests no van necessariament acompanyats de major 
poder de dec is ió (Coragg io, 1997). 1, amb aixo, el risc que el debat local 
abord i temes sobre els quals no es té capac itat d ' influencia, o bé que es 
redueixi a qüesti ons pocfonamentals en la vida quotidi ana de les persones. 
Caricaturitzant fin s a I'extrem: acabar convertint la parricipació local en 
decidir els noms delscarrers, no només noenfortiri a, sinó que ridicul aritzaria, 
la condició de ciutadania. 

L'aposta per • 
I'escala local no 

pot venir 
únicament per 

part de les 
administracions 

locals 

En segon 1I0c, i re lacionat amb el punt anterior, fer política local des de les 
administrac ions no és només cosa deis aj untaments; per exemple, les 
condicions en que una empresa s' instal·la a un municipi , el paper deis 
centres d 'ensenyament o e1s horari s d'obertura i tancamenl deis centres 
comercials sobrepassen en molts casos les possibilitals d ' intervenció 
munic ipal, i requereixen de la complicitat i actuac ió de ni vell s de govern 
superiors. En altres paraules, I' aposta per I' escala local no pOI ven ir 
únicament per part de les admini strac ions locals i, en la mesura que e ls 
altres nive ll s de govern no s' hi impliquin , I'abast de les intervencions es 
limita. 
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Quins són els objectius de la participació i els seus 
resultats? 

Podem identi ficar una diversitat de situac ions en relació amb el per a que de 
les experiencies de participació al nostre entom . Així, i enfront aq ue lles 
ex periencies que han estat transform adores de determinades rea litats locals, 
trobem altres en les qua ls, per raons molt di verses, el principal canvi produ"lt 
ha estat la frustració generada per les fa lses expectati ves creades: 

En alguns casos no hi ha, perpart de qui impulsa el projecte-majOlitariament, 
els aj untaments- una voluntat rea l d ' inc idir en cap canvi que result i de l 
propi procés. En aquestes situac ions, la participació s' instrumentalitza 
e lectoralment, des d ' una posició de superbia i com un eslogan més de la 
marca institucional. 

Una segona vari ant la trobem en aquell s casos on la panicipac ió s' utilitza 
per legitimar decisions i polítiques ja defi nides prev iament, i aconseguir 
el max im acord soc ial abans de tre ure- Ies a la lIum. El procés (aparentment 
participatiu) estara ori entat cap a la coil/cidencia de resultats i, en cas que 
no sigui així, es passara pagina sense fer massa soroll. 

Pitjor encara són aque l les situac ions en que, des de les admini strac ions 
munic ipals, la participació s' instrumentalitza per desblocar situacions de 
tensió o manca d'entesa amb e l te ixit associatiu. En aquests casos, no 
només no s'aborden els conflictes ex istents, s inó que s'acaba degradan! e l 
debat soc ia l. 

En altres casos, la participació s'entén com un procés consultiu que inspiri 
cap a on ha d'anar I'actuac ió po líti ca, sense haver fet una refl ex ió prev ia 
sobre aquesta i e l contex t soc ial i organitzatiu on es desenvo lupa. En el 
fons , i IOt i que s' assumeix lafilosofia de la parlicipació com a que lcom 
positiu , no s'és conscient del que implica ni s'esta di sposat a acceptar 
massa canvis en les regles de joco Sol acabar en una carta als reis oblidada 
en algun calaix. 

Seguint a Co ll et i altres (2005), en l' avaluac ió de is resultats de la participació 
cal considerartres ambits, estretamen t relacionats amb els tres ni vell s d ' objectius 
que es plantejaven en l' apartat anterior: 

En les polítiques (resultats substantius que s ' han aconseguit en la millora 
de determinades s ituac ions soc ials). En aquest ambit els resultats són 
di versos com diverses són les experiencies, pero no deixa de ser s ignificatiu 
que temes estrategics i a la vegada sotmesos a fons interessos de les 
logiques de mercal. com els models de desenvolupament urbanÍsti c i 
economic, continuen sent (amb signi ficati ves excepc ions) els menys 
obel1s a la partic ipac ió, o on aquesta és més restringida a detelminats actors, 
o bé hi té un impacte més feble. Així. mentre es demana participació 
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ciutadana en un ampli ventall de lemes, altres on els confli cles i les 
desigualtats socials es manifesten en la seva max ima expressió semblen 
més reservats a altres formes de participació. 

Es pot constatar • 
facilment la por 
per part de les 

administracions a 
I'enfortiment 

excessiu de la 

En 1 'impuls de xarxes de capital social. Collet i altres (2005) assenya len 
que es pOI constatar faci lment la por per part de les ad ministrac ions a 
I'enfortiment excessiu de la societat civi l, amb capacitats i recursos que no 
depenguin de la mateixa administració. De fet , justament on aquest 
enfortimenl es fa més pales en aquelles experiencies iniciades des de la 
mateixa ciutadania. 

401 

societat civil • En la cultura política. Els resultats, per ser a lIarg lermini , són encara 
difusos. En algunes experiencies, aquesla pOI haver-se incremental; en 
altres, just a l' inrevés, fru it de les fa lses expeclati ves i consegüent fru strac ió 
generada en mol tes experiencies. En qual sevol cas, aq uestni ve ll d 'objectius 
queda sovint relegat a un paper secundari : per a les administracions so l ser 
més important considerar I' eficiencia en temles de resultats visibles a curt 
termini i, per part de la ciutadania, la immediatesa de les se ves necess itats 
actua a vegades més com a bloqueig que com a catalitzadora d ' un projecte 
i cultura política de més abast. 

D'altra banda, la manca de continu"itat que tenen molts processos fa que moltes 
de les dinamiques i canals oberts alll arg deis mateixos s' acabin debililanl amb 
el pas del temps. 

Qui esta disposat a canviar? 

Tot i queel modelparticipatiu vol abordareis efectes perversos de determinades 
cultures polítiques i dinamjques organitzati ves, aquestes poden actuar alhora 
com a fre i resistencia a qual sevol procés de canvi. 

En el cas de les administracions locals, al costal de is esfor90s realitzals en 
molts casos per a integra litzar i transve rsa lil zar la pl anifi cac ió i 
implementació de les polítiques, trobem mol tes altres situacions en que 
processos impulsats des d ' una determinada regidoria no compten amb el 
supor! o complic ilal de les altres, fel que complica la introducc ió 
d 'enfocaments transversals i integrals. Per exemple, I' euforia amb que en 
molts casos s' han acollit les metodologies participati ves en arees polítiques 
vinculades als serveis a la persona, contrasta amb l' escepticisme i reticencies 
que, també en molts casos, s 'observa en les arees economiques o de 
planificació urbanísti ca. Fins i tot, en ocasions en que els processos són 
apostes d 'alcaldia i de I'equip de govem en el seu conjunt, e ls bloqueigs 
poden venir no només de la convivencia als govems entre diferenls co lors 
i posicionaments polítics, sinó també de manca de voluntats i lancamenlS 
socials produYts per cultures polítiques, personali smes, incompelencies, 
pors, quotes de poder, proximitats eleclorals, elc. 



Educació Social 30 Estrategies per a la participació social 

Pel que fa als serveis, també l' esfon;: de mol tes arees tecniques i professionals 
que aposten pel canvi organitzatiu contras ta amb altres situac ions en les 
quals la cultura tecnocratica i la permanencia de l model burocratico
admin istratiu present en I'organitzac ió deis serveis públics s ' ha convertit 
en un ciar exponent de la incapacitat per a afrontar el canvi. En aquest 
context, els tecnics responsables que actuen com a fronti ssa entre els 
ni ve ll s de responsabilitat maxima de I' organització i els profess ionals de 
base tenen una funció compromesa, com comenten Llobet i altres (2005) 
per al cas de is Serveis Socials d ' Atenc ió Primari a: « ... según hemos podido 
constatar en las experiencias anali zadas, estos técni cos han actuado 
generalmente como freno o bloqueo del proceso, seguramente porque los 
reajustes y los cambios que exige el proceso les afectan directamente en 
su trabajo, y cuesti onan su propi a organi zación". 

Pe l que fa al te ixil associatiu , la partic ipació pot suposar -i, en alguns casos 
ha suposat- un revul siu per a obri r-se a les seves bases i ampli ar-les, renovar 
e l seu di scurs polític i di versificar lideratges. En altres, pero, ha estat vista 
més com una amenac;:a per a determinats sfatu quo: perque e l fet d 'obrir 
el di scurs organitzatiu a altres veus sembla que posi en qüesti ó el saerifiei 
historie de determinats líders; perque implica acabar amb practiques 
cliente lars en les quals s ' ha entrat en alguns casos; o perque su posa 
replantejar una cultura política que s' ha constru"it més des de la negac ió 
de l que fan e ls altres, que no des de la construcció de projectes polítics 
alternatius. 

En aq uest contex t, la partic ipació és vista com una amenac;:a, i els tancaments 
organitzatius s'expressen també cap enfora: en la dimonitzaeió i deslegitimació 
de tot allo que vingui de les admini strac ions des d ' una part de l teixit 
assoc iatiu , o bé, a la inversa, la por a assoeiaeions amenar;adores des d' una 
part de les admini stracions. Posicions que, a part del maniqueisme de di vidir 
el món en bons i dolents, tira per terra el treball de mol tes persones (tant 
ciutadans com professionals) que estan apostant en el di a a di a per fo rmes 
di ferents de fer políti ca, i renuncien a construir ali ances des de la diferencia 
que permetin I' aill ament d ' altres actors i logiques que ni participen, ni 
participaran, perque les coses ja e ls hi van bé tal com van. 

Xarxes socials O fragmentació de la participació? 

La voluntat d'obrir la participació més enll a de la mjnori a assoc iada ha estat 
present en mol tes experi encies de participació i, particularment, en aquelles 
més innovadores. A vegades per inscripc ió volun taria, altres per selecció 
aleatori a, altres mitj anc;:ant I' ús de metodes qualitatius d ' investigació social 
(grups de di scussió, entrevi stes ... ), s' ha aeonseguil incorporar el di scurs de 
sectors soc ials no vincul ats al teix it assoc iatiu que, d ' altra manera, no 
haguessin estat representats en e l debat. 
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No obstanl aixo, i més enll a de moments puntuals, la incorporació eSlable 
d'aquests ciutadans al procés polílic ha estat Illés aviat feble. L'ex plicació 
caldria buscar-la. segurament, en factors moll diversos (desvaloritzac ió de 
.l'esfera pública més enll a d' interessos puntuals i particulars. percepció de 
baixa efecti vilal indi vidual, di scontinu'ftat deis canal s de comunicació obens, 
etc.), pero el "que pinto jo all a si no conec ningú?" sembla ser un element 
fonamenta l; és a dir, en la mesura en que el procés no hag i dinamitzat o acti Val 
xarxes informals que consolidin cert vincle afectiu entre participants i entre 
participants i procés, és difícil que els canals oberts es mantinguin. En aquest 
contex t, la participació corre el ri sc d' acabar convertint-se en una estrategia 
indi vidualitzada que estén la consulta popular (no vinculant) Illés enlla del 
dret de vot, pero que no aconsegueix generar xarxes d'acc ió col·lecti va que 
atorguin a la ciutadania una capacitat d' influencia política des de I' autonomia. 

Maneanees metodologiques 

La necess itat de di ssenys fl ex ibles i parti cularitzats, pero di ssenys al capdava ll , 
s' ha anat consolidant com una necess itat de tot procés parti cipatiu . No obstalll 
aixo, la di versitat d' experiencies és tal que ens trobem amb di ferents si tuac ions. 

D' una banda, aq uel les en que la participac ió continua sent la germana petita 
del procés de planificació política; en aquests casos, no hi ha propiament un 
di sseny metodologic, sinó que la participació es redueix a "escoltar si algú 
vo l dir alguna cosa", fet que en la practica implica que només Illinori es ben 
informades i ben situades són les que tindran accés al procés. De I'altra, 
experiencies on el di sseny (i fin s i tOI els resultats l ) segueixen una logica 
totalment estandarditzada i descontex tualit zada deis territoris particulars on 
es desenvolupa. 

Una conseqi.iencia de les situac ions anteriors és que el procés Illetodologic no 
aconsegueix activar ni connectar amb la realitat concreta no només en el pla 
substantiu , sinó també en el relac ional-organitzatiu . Moltes vegades. el fe t que 
els espais de debat que s' han creat alllarg del procés no es mantinguin , no és 
només per la manca d'aposta política, sinó també perque aq uests estaven poc 
adequats a les dinamiques específiques de cada ten-itori . 

D'altra banda, els ritmes deis processos no sempre han encaixal bé amb les 
realitats parti culars . A vegades, és I' agenda política (i electoral) la que acaba 
desbordant els temps necessaris per a la deliberació, I'organització i la re lac ió 
social. També e ls ritmes deis tec ni cs de participació han provocat 
descompensacions i bloqueigs, des del moment en que el seu paper com a 
catalitzadors de canvi ha acabat desbordant la capac itat deis actors per a ser
ne protagonistes. 

Joel Maní 
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