
Es pot arribar a la conclusió de què la hipòtesi del treball 
ha sigut parcialment confirmada, ja que en un dels casos
(Montcada i Reixac) sí que s’ha detectat un veritable canvi
en les polítiques participatives a escala local.  Tot i que no
es pot generalitzar a través d’un sol treball, la detecció
d’aquest canvi és important i obre la porta a seguir
investigant sobre quins factors determinen el canvi en les
polítiques públiques a nivell municipal.
 

Conclusions

Introducció Hipòtesi

 Influència en la política municipal dels nous moviments
socials i polítics d'esquerres, sorgits a Espanya després de
la crisi econòmica i el fenomen 15M.
 Anàlisi  de les polítiques de participació municipal en dos
municipis on governen aquests nous partits polítics: Santa
Perpètua de Mogoda i Montcada i Reixac.

Tot i que des de 2011, i de forma més contundent en 2015,
tots aquests partits del canvi han irromput amb molta
força en la política municipal, però només han pogut
canviar de forma parcial les polítiques participatives  en
aquells municipis on han pogut governar.

Mètode d'estudi de cas: Recerca d'un coneixement més
profund de casos molt concrets, on hi ha una alta
probabilitat que succeeixi el fenomen esperat, per a la
validació d'hipòtesis.
6 entrevistes (3 per cas) a actors implicats en les polítiques
participatives del municipi.
Recerca de documentació oficial de l'ajuntament relacionat
amb aquest tipus de polítiques (Actes de plens,
pressupostos municipals, normatives...).
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