JORNADA DE SOBIRANIA POPULAR

MATERIALS I TEXTOS PER AL DEBAT
Tot seguit us presentem un seguit de textos i materials amb la intenció que ajudin a reflexionar
i a treballar prèviament els continguts de la jornada de sobirania popular. L’objectiu
d’aquesta jornada va molt més enllà de l’intercanvi d’experiències, pretén reflexionar
sobre les propostes participatives que es poden desplegar des de les institucions, els límits
d’aquestes i com sobrepassar-los, i tot això traslladar-ho a propostes concretes que puguin
ser aplicables en els propers mesos i/o anys a la nostra ciutat.
El recull compta amb els següents textos:
Àmbit teòric de la participació
- La ruptura entre economía y política en el mundo del capital. Jaime Osorio.
Sabadell: una radiografia
- Elements per a la reflexió sobre el model de participació ciutadana durant el govern de
Farrés. Sebastià Ribes.
- Com entenem la participació des de la Crida per Sabadell, document elaborat pel grup
de sobirania popular de la Crida per Sabadell.
- Programa polític de la Crida per Sabadell.
Altres experiències de participació:
- Tagamanent, municipi assembleari: una experiència d’assemblearisme en una població
de 300 habitants.
- Peligros, desplegament d’un procés de participació des d’un govern en minoria.
- L’Ateneu de Nou Barris: la cultura com eina de transformació i autoorganització.

La ruptura entre economía y política en el mundo del capital

Jaime Osorio

1

Llamamos capital a la unidad diferenciada de relaciones sociales de explotación y dominio.
En el mundo del capital, toda relación de dominio de clases (para diferenciarlo de formas
de opresión o de poder que no son constitutivamente de clases: padre/hijo; profesor/alumno;
hombre/mujer; médico/paciente; etc.) es relación de explotación (directa, sobre trabajadores
activos, o indirecta, sobre trabajadores inactivos) y toda relación de explotación es, a su vez,
relación de dominio de clases.

2

El capital no puede revelarse en el mundo fenoménico como explotación y dominio. Por
el contrario, promete la construcción de un mundo de hombres libres e iguales. A pesar de
violentar esa promesa, sin embargo, debe reconstituirla. Para ello debe conformar la ficción
real de un mundo de hombres libres e iguales. Ficción, porque encubre y desvirtúa la esencia
de su ser. Real, sin embargo, porque dicho trastocamiento actúa y alcanza consistencia. Opera
de manera efectiva.
En pocas palabras, el capital necesita presentarse de manera distorsionada, al revés de lo que
es. Esto forma parte del proceso de fetichización del capital, que le posibilita crear un “mundo
encantado, invertido y puesto de cabeza” (Marx, 1973, vol. III: 768). Por medio de la fetichización,
el ser se manifiesta ocultándose. Aquí nos interesa develar algunos de los procesos que hacen
posible sostener aquella ficción.

3

Un primer paso del capital, en ese proceso de ocultarse y revelarse de manera distorsionada,
implica la ruptura de su unidad económico-política, conformando estas dimensiones como
esferas autónomas e independientes, ya no como diferencias en el seno de una unidad. El
desarrollo de esta tendencia llevará a la conformación de saberes con “objetos” particulares:
la ciencia de la economía o ciencia económica, y la ciencia de la política o ciencia política. De
allí, su constitución en disciplinas, en momentos en que los saberes sociales se disciplinan, se
presentará como un paso normal.

4

Para comprender en su complejidad la unidad económico/política del capital y el proceso
de ruptura de esa unidad es pertinente considerar la particularidad de la primera fase de la
circulación, en donde se realiza la compra y venta de medios de producción y de fuerza de
trabajo. Allí los portadores de capital y trabajo se presentan como sujetos libres, que de manera
soberana llevan a cabo el proceso de intercambio. Por ello, dice Marx, el mercado, aparece
como el reino de la libertad.[1] El obrero es dueño de su fuerza de trabajo y de manera libre,
sin coacción visible ni sujeción a otros sujetos, se presenta a vender su mercancía, al igual que
el burgués, quien también de manera libre llega al mercado con mercancía dinero, dispuesto a
comprar fuerzas de trabajo.

5

En ese proceso de libre intercambio importa destacar el obscurecimiento de los procesos
políticos que lo hacen posible, y que ponen de manifiesto la coacción y la ficción de libertad
en que se encuentra el vendedor de su fuerza de trabajo.[2] Primero, porque él y su clase han
sido objeto de violencia en los procesos de despojo y expropiación de tierras y herramientas,
quedando desnudos de medios de producción. Segundo, porque el monto de dinero percibido
por la venta de su fuerza de trabajo, sólo le permite al trabajador su reproducción diaria. Esto
implica que necesariamente deba presentarse un día tras otro nuevamente en el mercado a
vender su mercancía, ya que de lo contrario es su propia existencia, como ser vivo, la que
queda en entredicho. Lo que tenemos, entonces, es una nueva coacción política imperando
en la “libertad” de los trabajadores y su cotidiana presencia en el mercado. Tercero, porque el
trabajador es expropiado de valor, al menos del que excede al valor de su fuerza de trabajo, lo
que implica explotación, y un Estado de derecho (dominio) que hace posible dicha explotación.

6

La fuerza de trabajo reposa en la corporeidad viva del trabajador, (músculos, cerebro, sistema
nervioso, esqueleto, corazón, pulmones, etc.). No hay forma de separar una de la otra. Por
tanto, cuando el trabajador vende su fuerza de trabajo, el capital no sólo se lleva aquella
mercancía, sino también la corporeidad total del trabajador. Y todo lo que le suceda a esa
fuerza de trabajo, trabajando en términos de extenuantes jornadas, intenso trabajo, para no
hablar de las agotadoras horas de traslado de la vivienda al trabajo y viceversa, es al trabajador y
a su cuerpo (y alma o espíritu) al que le sucede todo esto. Aquí radica el punto central del poder
del capital sobre la vida, o biopoder. Y es por desconocer o relegar este proceso por lo que las
formulaciones de Michel Foucault y Giorgio Agamben,[3] en su radicalidad, terminan dejando
de lado el proceso fundamental y generalizado que explica la capacidad del poder (del capital)
sobre la vida, además de colocarla permanentemente en entredicho en nuestro tiempo.[4]

7

Es la presencia de una violencia institucional (consagrada por leyes en un Estado de derecho),
de una coacción encubierta, lo que explica que no tengan que presentarse policías a sacar de
sus camas a los trabajadores a altas horas de la mañana, ni a golpearlos para que se dirijan a los
centros de transporte público y de allí a sus trabajos. Aquella violencia de despojo ancestral, a la
cual se añade ahora la violencia cotidiana (expropiación diaria de plusvalía), los obligan a buscar
un salario para sobrevivir. Este es el cuadro de la libertad del vendedor de fuerza de trabajo. Lo
que se presenta como operaciones simplemente económicas son también operaciones políticas
de sometimiento, violencia y coacción encubiertas.

8

Históricamente la ruptura entre economía y política toma forma en las últimas décadas del siglo
xix, con la llamada revolución marginalista. Para la economía política clásica, que cristaliza en
la segunda mitad del siglo xviii y primera del siglo xix, la reflexión de la economía remitía de
manera directa hacia las clases sociales y las formas de apropiación de la riqueza social. Así
ocurría con el fisiócrata Francois Quesnay en su Cuadro económico (1758); también, en el
primer libro, de los cinco que conforman La riqueza de la naciones (1776), de Adam Smith,
o en David Ricardo, con su teoría de la distribución del ingreso en Principios de Economía

Política (1817). Luego, con el inglés William Stanley Jevons, el francés Léon Walras y el austríaco
Anton Menger, antecedidos por el francés Antoine Augustin Cournot, la política explícita
de la economía es definitivamente abandonada para dar paso a una economía cada vez más
circunscrita a asuntos de la circulación y del mercado. De esta manera, la economía comienza
a alejarse de los problemas de la producción y, despolitizada en su apariencia, plantea, como
sustento de cientificidad, la sofisticación matemática y estadística.

9

La despolitización de la economía (que no es sino otra forma de operación política) tiene como
uno de sus efectos abandonar la mirada sobre el conjunto de las fases del proceso económico
para concentrar su atención en la circulación, particularmente en la segunda fase, allí en
donde las mercancías valorizadas son lanzadas al mercado para su realización. Problema nada
irrelevante para un capitalismo que hace crecer considerablemente la masa de valores de
uso como resultado de su elevada productividad (y de la intensidad), y con este crecimiento,
también hace propiciar la tendencia recurrente a las crisis. Las condiciones de equilibrio entre
oferta y demanda, competencia perfecta, precios, utilidad marginal, entre otros temas, pasarán
a constituirse en asuntos privilegiados de la nueva ciencia económica y su mirada reduccionista.

10

No es ocioso señalar que como resultado del quiebre antes señalado en el seno de la economía
(que implica el paso de la economía política a manos del marxismo) y frente al incremento de
las luchas sociales que acompañan el paso del capitalismo manufacturero al industrial, resultado
a su vez de la constitución de un proletariado cada vez más extenso y organizado, surge la
necesidad de una nueva disciplina en las ciencias sociales, ahora la sociología, que se hará
cargo de explicar los problemas sociales, pero desde una perspectiva donde prevalece impedir
el desorden social (o la anomia), bajo la impronta empírico/positivista de analizar los hechos
sociales como cosas, al decir de Durkheim, en manos de quien cristaliza la nueva disciplina.

11

La conformación de la economía y la política como disciplinas independientes deja, sin embargo,
a cada una bajo el espectro de las relaciones sociales que las constituyen, de explotación a una y
de dominio a la otra. Esto implica un problema demasiado serio aún para el proceso del capital
de revelar-ocultando. Por ello es necesario llevar a cabo una segunda ruptura, ahora, en el seno
de cada esfera, a fin de romper con las relaciones sociales que las constituyen.

12

Romper relaciones y asumir “cosas” como objeto de reflexión es una característica de los saberes
que pone en marcha el mundo del capital (Pérez Soto, 2008). Este paso, relegar relaciones
y asumir cosas, se encuentra en la base del individualismo metodológico que prevalece en
las ciencias sociales. El individuo cumple con todas las exigencias de la ciencia empírica y
experimental que caracteriza en lo fundamental a los saberes en la modernidad capitalista. Por
ello, no tiene nada de extraño que se lo asuma como la unidad básica desde la cual los saberes
actuales piensan los procesos de la sociedad.

13

Fracturadas las relaciones sociales, y establecido el privilegio de las cosas como objetos de las
ciencias, en la esfera económica, el mercado se conforma en la entidad fundamental de una
economía ya no-política. Es allí donde interactúan los individuos, llevando a cabo operaciones
de compra y venta. Pero en el mercado, tenemos además individuos libres: nadie los coacciona,
que no sean las razones del propio mercado, en sus procesos de intercambio. La ficción de un
mundo de hombres libres gana posiciones en las rupturas que realiza el capital.

14

En la esfera política, autonomizada de la economía, y ya abandonadas las relaciones sociales,
suceden operaciones semejantes. En los relatos prevalecientes, son individuos –que reclaman
pasar del estado de naturaleza (allí donde el hombre es un lobo para los demás hombres) al
estado político– los que establecen un contrato social y los que darán vida al Estado. Ninguno
de ellos tiene la capacidad de imponerse sobre los otros. Por ello, el Estado podrá erigirse en
la autoridad de todos. La igualdad política de los que acuerdan es fundamental para sostener
el imaginario de un Estado de todos. El relato contractualista juega, así, un papel central en la
fetichización del capital, en torno al imaginario de una sociedad de hombres iguales.

15

Con la constitución del ciudadano y, más tarde, con el sufragio universal, aquel proceso alcanza
una nueva vuelta de tuerca. Cada cabeza es un voto, y un voto es igual a cualquier otro voto. La
democracia liberal termina por consagrar la igualdad política de los individuos.

16

El doble proceso de fractura señalado –entre economía y política, inicialmente, y luego, el de las
relaciones sociales que las constituyen– le permite al valor que se valoriza (capital) reforzar la
ficción-realidad de un mundo de hombres libres e iguales. Y que lo que acontece en una esfera
no tiene relaciones con lo que sucede en la otra. En pocas palabras, la doble fractura permite
que la economía se manifieste como no-política, para que a su vez la política se manifieste
como no-económica.[5]Esto implica asumir que nada de lo que acontece en la economía (y
más particularmente en el mercado) es resultado de decisiones políticas (lo que sería muy
gravoso).Y que nada de lo que acontece en la política es resultado de la acción de poderes
económicos (lo que rompería la ficción de iguales).

17

En el plano económico, el capital no puede ocultar, sin embargo, que el mundo que construye
está conformado por notables desigualdades sociales. La riqueza y la pobreza son visibles, como
visible es su desigual reparto. El problema inicial será, entonces, naturalizar estos procesos.
En pocas palabras, presentar que no existen relaciones sociales que los generan. Así, se dirá
que el mercado, en tanto mecanismo socialmente neutro, se encarga de distribuir la riqueza
a través de criterios puramente técnicos, en función de las diferencias en materia de esfuerzo,
talento y capacidades de los individuos. De este modo, la desigualdad social imperante en la
esfera económica se presenta como no-política: no hay nada de dominio y de poder –en tanto
relaciones entre agrupamientos clasistas–, sino sólo operaciones técnicas, las presentes en la
generación de riqueza y pobreza en el capitalismo. Las responsabilidades por la presencia de

una y de otra reposan a su vez en razones puramente individuales: cada individuo, según sus
esfuerzos, capacidades y talentos, es el dueño de su suerte social.

18

La desigualdad social no solo es un resultado puramente técnico para el relato del capital, sino,
además, constituye –para ese relato– un gran motor en el desarrollo de la sociedad. Aquellos
individuos que perciben menores proporciones de la riqueza social –y teniendo a la vista la
riqueza y el bienestar de otros–, se verán impulsados a realizar mayores esfuerzos y a buscar
mejores capacitaciones con el fin de acceder a escalones superiores de bienestar. De esta forma,
las acciones individuales, en favor del ascenso social, traen consigo mejoras para la sociedad
en su conjunto.

19

Las preguntas clásicas de la economía: ¿qué se produce?, ¿cómo se produce?, ¿para quién(es) se
produce?, ponen de manifiesto que, en momentos históricos determinados, son los proyectos
de determinados capitales los que prevalecen y organizan la vida en común. Porque cuando
decimos capital, en el fondo, decimos muchos capitales, inscritos unos en la producción,
otros en la circulación, terceros en la banca y las finanzas, y además, de tamaños y peso
diferenciado; y lo más relevante, orientados a mercados sociales distintos. No es lo mismo
valorizar el capital produciendo automóviles que produciendo pan. En otras palabras, no existe
un proyecto de reproducción que permita a todos los capitales resolver sus necesidades por
igual. El capitalismo es un sistema de competencia entre capitales y son algunos –en momentos
históricos determinados– los que logran sacar adelante sus proyectos en desmedro de los
intereses de otros capitales. Esto se expresa, a su vez, hacia los sectores dominados, donde los
proyectos del capital tienen consecuencias diferenciadas en sus condiciones de existencia.[6]

20

El hecho de que sean determinados proyectos del capital los que prevalezcan en momentos
específicos (que significa decir: los intereses de determinadas clases, fracciones o sectores
dominantes son los que prevalecen) nos traslada, de manera inmediata, al terreno de la política
y del Estado. Quiere decir que los proyectos de determinadas clases, fracciones y sectores
dominantes se han hecho hegemónicos y que en ese proceso han subordinado a otros proyectos
de agrupamientos dominantes, que con mayor o menor fuerza, ventajas y desventajas, se
articularán en torno a los proyectos hegemónicos, dando forma a una articulación particular
del bloque en el poder. Con ello nos acercamos a responder uno de los interrogantes clave
del análisis político: ¿quién(es) detentan el poder?[7] Desde esta perspectiva, la noción
de hegemonía asume necesariamente una connotación económica/política que expresa
dimensiones diferenciadas de la unidad del capital.

21

Que la política aparezca como no-económica es una dimensión fundamental para mantener
el imaginario de una sociedad en donde la política (esto es, la capacidad de los sujetos de
decidir sobre el curso de la vida en común) es un asunto de todos en condiciones de igualdad
política. Este imaginario se rompería, si las desigualdades sociales imperantes en la economía
se expresaran sin mediaciones, como fuerza diferenciada en lo político, con lo que la mayor

riqueza de algunos equivaldría a mayor poder político. Todas las fracturas que realiza el capital
en su despliegue impiden que se construyan esos puentes y se establezcan esas ecuaciones.

22

El sufragio universal apunta a resanar las fisuras que tienden de manera permanente a
producirse en esa realidad. Cada cabeza es un voto y solo un voto. Por tanto, a la hora de decidir
sobre los asuntos de la vida en común, el dueño de Teléfonos de México (Telmex), Carlos
Slim,[8]sólo deposita un voto; y con ello, el grado de decisión proporcional correspondiente,
igual que acontece con el voto que deposita el portero de aquella empresa. Al final, uno y
otro solo dispusieron de un átomo de poder en la decisión general. El recuento final mostrará
la correspondencia entre votos y ciudadanos participantes. Y para disipar dudas, se pueden
poner urnas transparentes, en donde, vía medios electrónicos, todos pueden ser testigos de que
Carlos Slim solo introduce una papeleta en la urna, igual que cualquier otro ciudadano.

23

En una esfera política así conformada, se construye, además, la ficción de que en las elecciones
fundamentales (las presidenciales en un régimen presidencial, las parlamentarias en un
régimen parlamentario) se encuentra en juego todo o casi todo, salvo la democracia misma. En
definitiva, es el curso y la organización de la vida en común lo que se pone en disputa cuando
se elige a las máximas autoridades. Con esto, se fortalece, a su vez, la ficción del poder de los
ciudadanos: los ciudadanos, en este relato, no pueden ser sino sujetos empoderados.[9]

24

En los hechos, los ciudadanos eligen en un campo de juego que ha sido previamente delimitado
y en donde las opciones a elegir han sido filtradas por las reglas y procedimientos inscritas en
aquella delimitación. El Estado de derecho imperante expresa los límites del campo de juego y
sus reglas, a las que deben someterse los jugadores-ciudadanos y sus órganos de representación:
los partidos políticos. De esta forma, en tales procesos, solo se encuentra en juego lo que
aquellas delimitaciones permiten. Ello explica el enorme peso que alcanzan las exigencias a los
contendientes sobre el respeto al Estado de derecho.

25

Destacar lo anterior permite poner de manifiesto que todo Estado de derecho expresa el poder
de clases que subyace en –y que establece– un orden social, previo a cualquier elección. Por
tanto, tiene sentido que el dueño de Telmex y el portero de dicha empresa depositen, cada
uno, solo un voto. En los hechos, Carlos Slim y todos sus iguales ya han votado (o más claro,
decidido) de manera previa, estableciendo las fronteras de lo legal y lo ilegal, de lo posible y lo
imposible, del juego, del campo de juego y de sus reglas. Y son esas decisiones previas, en tanto
poder constituido, las que organizan el curso de la vida en común y, por supuesto, también,
las elecciones. Por ello, tendencialmente, quienes expresan ese poder, siempre ganan en las
elecciones, cualquiera sea el resultado. Y el voto de los porteros y sus iguales contará como la
cuenta de los que no-cuentan, al decir de Rancière (1996). Por eso, cualquiera sea el resultado,
siempre pierden.

26

En las elecciones de la democracia liberal, no está puesto en juego el poder político del Estado.
No se convoca para dirimir si la vida en común la organizaremos en torno a la propiedad
común o en torno a la propiedad privada de los medios de producción. En las elecciones,
solo se dirime qué fuerzas políticas y/o personeros asumirán los principales cargos del aparato
del Estado, es decir, quienes encabezarán las instituciones en donde se administra el poder
político, no quienes detentan el poder político. Ese aparato de Estado no está para servir a
intereses sociales cualesquiera, ya que constituye la cosificación de las relaciones de poder del
Estado. Por eso, aún si se diese el caso de que fuerzas y personeros anti-capitalistas ganaran
en elecciones y alcanzaran las cúspides del aparato, este operaría como un verdadero pantano
político, en donde aquellas fuerzas y personeros, que se moverán en sus límites, terminarán
hundiéndose, y sus proyectos, desvirtuados.

27

Dentro del marco de las relaciones sociales existentes, con el arribo de una clase reinante con
proyectos distintos a los prevalecientes e incluso encontrados u opuestos, se pueden producir
modificaciones en las relaciones de fuerza entre las clases dominantes y las clases dominadas
sin que se altere el fundamento del poder y del dominio. También, se pueden producir
modificaciones en el seno del bloque en el poder y en el campo de las relaciones de fuerza entre
el bloque de las clases dominadas.

28

La eficacia de los procedimientos de la democracia liberal se puede medir por el enorme
número de elecciones realizadas a lo ancho del planeta, y en cada sociedad, en un periodo que
cubre casi un siglo desde que se estableció el sufragio universal bajo las reglas de la democracia
liberal. En relación con esto, no son llamativos los pobres resultados alcanzados en materia de
transformaciones políticas para el mundo de los dominados.

29

Solo asumiéndose como negación de lo alcanzado, y por tanto como paso posible, pero transitorio
y rupturista, incluso con lo alcanzado, en la ruta de la destrucción de las relaciones sociales
imperantes, es que aquellos triunfos electorales podrán revestirse de nuevas potencialidades
rupturistas. Instalarse en el aparato y suponer que desde allí pueden llevarse a cabo las
transformaciones sociales es quedar atrapado en la telaraña fetichista construida por el poder
político imperante, que terminará de entrampar y desgastar a los que se suponían triunfadores.

30

La promulgación de leyes en favor de los explotados y dominados por gobiernos populares
insertos en el aparato de Estado burgués es algo bueno. Pero ello no puede hacernos perder de
vista que esas leyes se inscriben en un Estado de derecho que, como unidad, protege y defiende
los intereses de las clases dominantes que lo establecieron y promulgaron y que crearon un
poder para sostenerlo. También, por ello, promulgar un nuevo Estado de derecho o una nueva
Constitución sin crear el poder de los dominados para imponerlo y defenderlo, no deja de ser
una operación bien intencionada, pero condenada al fracaso. Y en esta materia, los fracasos
tienen duros costos humanos y políticos, y son de larga duración.

31

Discutir sobre las acciones políticas de gobiernos populares no significa desconocer su
significación, aún para proyectos que se plantean transformar y revolucionar el orden social
existente. Simplemente se trata de establecer sus límites y romper con el fetichismo que lleva a
hacer creer que instalándose en el aparato del Estado es posible no solo someter al capital, sino,
incluso, construir un mundo ajeno al mismo. El Estado burgués y el aparato de ese Estado no
son el lugar para una ni para otra cosa. Solo desde una política que busque ganar y acumular
fuerzas para destruir las relaciones sociales imperantes, tendrá sentido ocupar posiciones en el
aparato del Estado, de manera transitoria, si ello es posible. Pero desde esta perspectiva, pronto
se hará presente la necesidad de romper y negar aquello que se ha ganado, porque su carga y
su condición de obstáculo para acumular fuerzas será cada día mayor, y mayor, también, el
desgaste de los sectores populares.
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[1]. “La órbita de la circulación o del cambio de mercancías, dentro de cuyas fronteras se
desarrolla la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, el verdadero paraíso
de los derechos del hombre. Dentro de estos linderos, sólo reinan la libertad, la igualdad, la
propiedad…” (Marx, 1973, vol. I: 128). Énfasis del original, salvo que se explicite lo contrario.
[2]. “El contrato por medio del cual (el obrero JO) vendía su fuerza de trabajo al capitalista
demostraba a ojos vistas […] que disponía libremente de su persona. Cerrado el trato se
descubre que el obrero no es ‘ningún agente libre’, que el momento en que se le deja en libertad
para vender su fuerza de trabajo es precisamente el momento en que se ve obligado a venderla
[…]” (Ibíd.: 240).
[3]. Cf. Foucault (1977; 2000; 2006) y Agamben (1998).
[4]. Para el desarrollo de estos problemas, véase Osorio (2012).
[5]. Cf. la apreciación de Gerardo Ávalos (Ávalos / Hirsch, 2007).
[6]. Los problemas anteriores remiten a la noción “patrón de reproducción del capital”. Para su
tratamiento véase: Ferreira / Osorio / Luce (orgs.) (2012).
[7]. El otro interrogante clave es: ¿cómo se ejerce el poder? Para ello, cf. Osorio (2004).
[8]. Uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo con la clasificación de la revista
Forbes.
[9]. Pero empoderados bajo formas (de violencia) institucionales establecidas. De allí, el temor
y la sorpresa cuando los ciudadanos expresan su poder en las calles, por ejemplo, y además, no
de manera atomizada, sino bajo formas supra-individuales.

Elements per a la reflexió sobre el model de participació
ciutadana durant el govern de Farrés
Sebastià Ribes

En el període 1985-1990 s’esmerçaren molts esforços, recursos humans, econòmics (1) i
d’equipaments, en organitzar i posar en marxa tot l’àmbit de la participació ciutadana: Divisió
territorial, ROM, ROF, programes bàsics d’actuació, consells de districte i oficines administratives
de districte, programes de dinamització, etc. (2).
Recordem que es partia de zero, com tantes altres activitats que es posaven en marxa des
dels nous ajuntaments democràtics, es feia sense referents experimentats i amb poc o gens
cos teòric. En aquell moment tota la proposta estava encaminada a desconcentrar una part
de l’activitat municipal per apropar l’administració a la ciutadania, amb la intenció d’acabar
aplicant polítiques de descentralització (3).
Vist amb el pas del temps, podem dir que la part administrativa de desconcentració s’ha
consolidat, les oficines de districte són un apropament de l’administració a la ciutadania. Seria
impensable prescindir-ne malgrat se’ls hi ha retirat la prestació directa de determinats serveis
(la Policia Municipal o la matriculació escolar en són un exemple) i en certs temes no compten
amb el suport immediat de la resta de l’administració.
Els intents de descentralització aviat es van mostrar com un fracàs. No hi havia prous recursos
tècnics, s’esmicolava la gestió centralitzada dels serveis de forma heterogènia i feia molt discutible
perdre l’eficiència de les economies d’escala o repartir la competència política en set fraccions.
A banda, la llei no permet fer la descentralització i en cada acció que s’iniciava ens endinsàvem
en complicacions de caràcter legal. Tot plegat va generar una intensa polèmica dins del govern
municipal que va fer tambalejar les propostes en marxa fins a la seva eliminació explícita en el
segon mandat d’haver implantat la Participació, període 1991-1995.
Tanmateix la part més discutible, és sens dubte l’estructura i funcionament dels Consells de
Districte. Al cap de pocs anys de la seva constitució ja es feia palès que no assolien els objectius
pels quals van ser constituïts. Sobretot a partir de declarar-los com a òrgans exclusivament
consultius a l’any 1991.
La seva concepció absolutament rígida i vertical. Un president polític acompanyat d’un
representant de cada col·lectiu d’entitats, tret de les AAVV que tenen representació directa. Qui
pot veritablement representar a totes les entitats culturals o esportives del districte, si les entitats,
per naturalesa, no mantenen cap lligam orgànic entre elles, ni tenen els mateixos interessos,
necessitats i objectius? Qui pot assegurar que aquesta persona recull totes les sensibilitats del
seu sector o que és capaç de traslladar a totes les entitats les inquietuds que li ha suscitat la
informació rebuda a través del Consell de Districte?
Amb el temps el funcionament dels Consells de Districte s’ha consolidat com una rutina
administrativa per informar sobre alguns temes, més enllà del ple o dels mitjans de comunicació.

La seva activitat era tan poc estimulant que fins i tot més d’una vegada s’havia fer difícil
aconseguir anomenar la dotzena de representants que els composaven.
Poc difereix la situació actual de la fins ara exposada. Durant els catorze anys de govern dels
germans Bustos ha canviat molt poca cosa del disseny inicial, no per la bondat del model que
van heretar, sinó perquè la simulació de participació ja els hi era suficient, els comprometia a
ben poc i era un justificant més en els debats amb l’oposició, poder anunciar que una proposta
havia estat presentada i havia “fet consens”, a tots els plens de districte.
Tret de comptades excepcions, arran de polèmiques puntuals, el funcionament dels Consells de
Districte no va més enllà de rebre opinions sobre les propostes del govern. Opinions dels vocals
que la majoria de vegades no seran considerades per a modificar les actuacions anunciades
perquè el govern, en el millor dels casos, no ha considerat el Consell de Districte com un òrgan
de participació sinó com un fòrum de comunicació.
Alhora les inquietuds pròpies de les entitats que hi son representades, formulades en l’apartat
de precs i preguntes del Ple corresponent, solen ser les rèpliques de propostes o peticions que
ja han estat cursades per instància o que l’entitat afectada ja s’ha preocupat de fer-la arribar a
la regidoria corresponent.
És justificable sostenir tota aquesta estructura i reclamar un plus de dedicació a tots els
representants de les entitats que en formem part, per uns resultats tan minsos? Per damunt de
tot plegat, se’n pot dir Participació Ciutadana? La resposta és evident, cal un revulsiu al model
actual de participació. Es fa necessari avançar cap un model flexible, basat en centres d’interès
on puguin participar tots els components dels col·lectius afectats en un veritable procés de
participació i on, més enllà d’obtenir la seva opinió, hi hagi el compromís polític de vincular les
decisions col·lectives que s’assoleixin.
Sebastià Ribes i Garolera
__________________________________________________________________________
(1).-1988.- 10.745.372 milions de pessetes
1989.- 120.949.810 milions de pessetes per l’Àrea de Participació.
1990.- 139.775.892 milions de pessetes per l’Àrea de Participació.
Aquests imports inclouen personal, activitats culturals, convenis i subvencions,

(2).-17/07/1985 S’aprova la divisió territorial del municipi en 7 districtes.
04/03/1987 S’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament dels Consells de Districte (ROF)
30/12/1987 S’aprova el programa bàsic de Desconcentració i Descentralització
03/12/1987 Es constitueix el primer Consell de Districte. Districte 3r.
12/04/1988 Es constitueix el Consell del Districte 1er, últim dels set.
01/09/1988 S’inicia la primera desconcentració, la de la Policia Municipal
13/06/1988 Posta en marxa de les primeres Oficines Administratives de Districte
29/03/1989 Primera matriculació escolar des de les Oficines Administratives de Districte
20/10/1990 Inauguració del Centre Cívic de Ca n’Oriac
(3).- Desconcentració.- Acció de donar competència de determinades funcions o de determinats assumptes en
única i darrera instància a persones o a òrgans diferents d’aquell que en té la responsabilitat, però del qual formen
part.
Descentralització.- Acció de transferir una part de la competència de l’administració central a entitats amb
personalitat pública d’àmbit geogràfic reduït o d’especialització funcional.

Com entenem la participació des de la Crida per Sabadell

Document elaborat pel grup de sobirania de popular, maig de 2015

1. Què s’entèn avui com a participació?
Context-estat actual
Des del nostre punt de vista, actualment, el context social i polític es caracteritza per un
allunyament cada vegada més gran dels centres de decisió de les persones a qui van dirigides
les actuacions polítiques i socials. Els centres de decisió reals –les instàncies econòmiques– es
troben fora de l’àmbit polític i el condicionen per tal que aquest darrer només compleixi les seves
atribucions formals i utilitzi els aparells de l’estat per garantir-ne i afavorir-ne els interessos.
Així, es consolida en el nostre entorn la cultura de la democràcia delegada, que basa la seva
pràctica en reduir els nostres drets polítics a la tria d’uns representants escollits en les diferents
eleccions. Aquests representants amb atribucions de govern es dediquen a gestionar formalment
la democràcia i a generar un corpus legislatiu d’acord amb els interessos del poder econòmic
dominant, que és el que s’aplica realment, en comptes d’un altre corpus legislatiu fàcticament
democràtic, que és formalment més atractiu, però que només té una força simbòlica i que no
s’aplica. Així mateix, sovint ens trobem que existeix un ordenament jurídic que, tot i les seves
limitacions, permet certs mecanismes de participació que no es porten mai a la pràctica. És la
manca de voluntat política la que produeix aquest efecte.
Des de la Crida creiem que la democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de
societat que volem. Això no és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més pròximes a la
societat, tenen una gran oportunitat i, sobretot, responsabilitat en aquest sentit. Els ajuntaments
han de ser els ens des d’on es construeixi la radicalitat democràtica anul·lada avui dia. Cal
retornar la política a la gent. Hem de denunciar la mentida de la democràcia formal, potenciar
l’organització autònoma de les classes populars. A més, hem d’aconseguir, des de dins i fora
de les institucions, la creació de canals de participació reals efectius i garantir que s’utilitzin i
serveixin perquè les classes populars autoorganitzades executin polítiques per al poble. Així,
una de les principals aportacions de la Crida ha de ser la lluita per la plena democratització de
la vida social, política i econòmica de la nostra ciutat. I, per això, la participació, entesa d’una
manera àmplia, ha de ser una de les nostres batalles: al carrer i a l’ajuntament.
En un context polític marcat per la desafecció cap a les institucions i els representants polítics
del sistema, cal aprofitar les eines que tenim a l’abast per presentar a la gent una manera diferent
d’entendre la política municipal que permeti recobrar la confiança en les institucions i torni a
despertar l’interès pels afers públics a partir de la implicació de les persones en la política.
També en les relacions socials i la vida econòmica, la introducció d’elements democratitzadors
i l’impuls d’estructures de caràcter comunitari ha de ser una prioritat.

Així, ens cal una forma de funcionar i governar basada en el reconeixement del paper
inevitablement central de la població en la política, a través de l’establiment dels mecanismes
de participació adients i en el reforçament d’aquelles dinàmiques que facilitin l’activació
i la implicació de totes en els diferents àmbits d’acció. La innovació, l’experimentació i
l’aprofundiment d’experiències participatives i d’autoorganització que condueixin les classes
populars i el teixit social a un protagonisme real i un major poder en la presa de decisions i el
control de la gestió són, en aquest sentit, elements indispensables de l’aposta democratitzadora
de la Crida per Sabadell. En aquest punt cal tenir en compte que la manca de voluntat política
per part dels representants municipals d’obrir espais de participació i renunciar a l’exclusivitat
en els diferents àmbits de decisió i gestió, pot ser un escull per a l’aplicació de les polítiques
que plantegem. També ho poden ser, en aquest sentit, les mancances i els límits de l’actual
legislació. Per això, l’impuls de la democràcia participativa ens ha de servir per posar de manifest
les limitacions i els dèficits de l’actual marc legal en relació a la conquesta i la consolidació
d’autèntics espais de poder popular als nostres municipis, alhora que ens ha de permetre de fer
aflorar les contradiccions entre el discurs oficial a favor de la participació i les reticències que
genera en les elits polítiques i econòmiques, en la pràctica.
Igualment, és bàsic transmetre a la població la necessitat d’implicar-se de manera activa i
crítica en la política municipal per la via de la participació directa. Així, com ja s’ha dit, ens
caldrà impulsar mesures que fomentin l’adquisició d’aptituds i valors que permetin fer efectiva
la democràcia participativa, i que enforteixin i dinamitzin el teixit associatiu i, en general, els
moviments ciutadans. És per això que la tasca de democratitzar i popularitzar àmbits bàsics
de la vida social de la nostra ciutat, com ara l’oci o la cultura, hauran de ser, també, elements
primordials de la nostra acció política.
Així doncs, una societat activa, organitzada amb una administració local completament oberta
i accessible, és el que ha de permetre’ns obtenir la síntesi necessària per fer dels ajuntaments
autèntics espais comunitaris i participatius per a la presa de decisions i l’organització de la vida
social, tant pel que fa a la definició de les polítiques i el control de la gestió, com amb relació a
la mateixa prestació de serveis.
Tot plegat fa que se’ns plantegi la necessitat d’impulsar l’elaboració de fulls de ruta de caràcter
transversal i multidisciplinar, que no redueixin la participació en l’àmbit estrictament polític
i institucional, i que s’adaptin a les característiques de cada municipi: plans estratègics que
posin les bases per a la transició definitiva cap a models autènticament democràtics i populars
d’organització municipal.

2. Què entenem per participació nosaltres?
Definició del que és la participació
Ens cal, com a Crida, una definició del què és i com entenem la participació per tal de poder
exercir tot allò referent a les nostres pràctiques d’una forma que impliqui un apoderament
constant de les classes populars dotant-les d’una capacitat real de decisió. Podem definir la
participació com aquella capacitat de decidir sobre tot allò que afecta directament les nostres

vides; sobre tot allò que condiciona el nostre entorn, les nostres relacions i les nostres possibilitats
de desenvolupament personal i col·lectiu. Els éssers humans, en tant que éssers socials, tenim
la necessitat intrínseca de relacionar-nos i per tant, d’incidir i conviure de forma col·lectiva
com a necessitat d’intervenció en les nostres accions diàries. La qüestió és doncs sentir-nos
partícips del nostre entorn i/o comunitat, com sentim aquest entorn i com el percebem com a
propi, i és per això que cal entendre la participació com a forma de relació, de comunicació i
llenguatge, d’interacció entre diversos agents, creant-se i donant-se sempre en un context social
determinat.
La democràcia directa és una expressió col·lectiva que garanteix el modus vivendi de cadascuna
de les persones que comparteixen un mateix territori polític. En aquest sentit, l’articulació de la
democràcia requereix imprescindiblement d’aquesta participació, com a sistema que tradueix la
pressa de decisions col·lectives en el dia a dia de les persones. Així, és necessària una implicació
i intervenció de les persones en el seu entorn, no només en l’àmbit personal, sinó polític. És des
d’aquesta implicació, intervenció i capacitat de decisió que es doni en el nostre entorn des d’on
concebrem la participació com aquella intervenció en l’entorn social amb capacitat d’incidir en
aquest d’una forma més o menys conscient, construint una realitat social determinada. L’acció
i l’efecte de formar part en tot allò relatiu a la societat. Com a Crida entenem la participació
com la implicació directa en els projectes col·lectius de transformació social que configuren i
teixeixen el nostre entorn més immediat, Sabadell, però també el nostre país, els Països Catalans.
És des d’aquesta implicació directa, l’autoorganització, com es garantirà la veritable capacitat
d’incidència i presa de decisions per part de les classes populars.
Cal observar però com es concreta aquesta participació, tenint en compte que avui dia trobem
diferents expressions que van des de la institucionalització analitzada en el primer punt
fins a l’autoorganització popular. Ens trobem doncs, davant d’una multiplicitat d’elements
participatius en diferents àmbits, institucional i de carrer, que conviuen dotant de diferents
eines a les persones per a construir el seu dia a dia.
Tipus de participació existent
Cal tenir en compte que totes les estructures existents, institucionals o no, poden ser diferents
formes de participació en les que l’element distintiu de cadascuna d’elles seria el grau d’implicació
de les persones. Un dels inconvenients de la mateixa democràcia directa a la qual volem aspirar,
és la dificultat d’assumir sempre de forma completament col·lectiva totes les decisions, tenint
en compte que la motivació, la cultura participativa o la mateixa organització de les persones
és molt variant i no avançaran en aquest procés d’apoderament amb el mateix ritme. Així
doncs, cal tenir en compte, i analitzar per donar-hi resposta, els diferents graus d’implicació a
nivell participatiu que ens podem trobar per tal de poder tenir clar en quins nivells es trobaran
les diferents estructures o accions participatives, i cap a on s’han d’encarar per arribar a la
participació com la concebem com a Crida.
Cal entendre la participació des d’un anàlisi de relacions de poder que es donen entre els
individus que conformen els diferents espais participatius, entenent el poder com la capacitat
d’incidir en la transformació de la vida social d’una comunitat creant en conseqüència les
institucions que regeixen i legitimen aquest poder en pro dels interessos de la pròpia societat.

Des d’aquesta perspectiva, la participació indirecte seria aquella en que les persones deleguen
el seu poder a unes altres. Mentre que la participació directa correspondria a aquella on els
ciutadans gestionen ells i elles mateixes les seves quotes de poder dins dels respectius espais.
En aquesta dicotomia de participació indirecta i directa, és on hi trobem unes fases de transició
com a elements més pautats que vertebren els models de participació en base quatre formes
d’implicació en processos participatius tot creant una escala progressiva entre la participació
indirecta i directa. Aquestes formes d’implicació, correspondrien a:
-Participació indirecta: aquella on les persones actuen com a purs espectadors. Un exemple
seria l’assistència a un acte polític, on tant sols es va a escoltar. En aquest cas, s’està participant
de l’acte, però no es té capacitat real de desició/intervenció/incidència.
-Participació consultiva: aquella on s’opina però no es té un control en el poder de decisió,
correspon també a un tipus de participació indirecta, tot i que més avançat. S’expressen opinions
amb el vot o mitjançant diferents formes però no s’arriba fàcilment al centre de decisió. Un
exemple seria una consulta.
-Participació projectiva: implica ja un grau d’implicació. En aquesta, els subjectes no són els
únics en la pressa de decisions, però en són una part i per tant, implica una corresponsabilització
en aquesta. Formaria part de la participació més directa. Per exemple, un espais de trobada amb
diferents agents socials, on cadascú pot portar les seves postures i marcar les seves prioritats,
tot i que s’acabarà decidint en funció del conjunt dels agents presents.
- Participació directa: representa el grau més alt de participació, significant aquell punt on els
individus pensen i desenvolupen col·lectivament una acció, responsabilitzant-se’n i per tant
sent-ne al màxim de partícips. Exemple de qualsevol col·lectiu autoorganitzat que desenvolupi
accions del seu àmbit de lluita.
La conjunció d’aquestes formes representa en profunditat els graus d’implicació participativa
que les persones poden tenir avui en dia en la societat a través de les diferents estructures que
existeixin i en la mesura en la que s’exerceix més o menys poder de decisió.

3. Participació per a què?
Poder popular
El nostre objectiu final com a Crida, és arribar al poder popular. El poder popular és l’exercici
ple de la sobirania per part del poble en l’àmbit polític, econòmic, social, cultural, ambiental,
internacional, i en tot àmbit del desenvolupament de la societat, a través de les seves diverses
formes d’organització.
El poder popular es fonamenta en el principi de sobirania, que correspon a l’exercici i
desenvolupament de la consciència política i l’organització del poble. L’organització i participació
del poble es regeix en aquest poder popular pels principis i valors de la democràcia participativa
i protagònica, l’interès col·lectiu, la justícia, la igualtat social i de gènere, la diversitat cultural, la
cooperació, la honestedat, la transparència o la responsabilitat, entre d’altres. El poder popular

correspon a la màxima expressió de democràcia directa, on les persones de les classes populars
tenen la totalitat del poder respecte a les decisions quotidianes del seu entorn.
La sobirania popular és doncs, aquella que ens permetrà el desenvolupament pràctic de totes
les sobiranies que com a Crida plantegem en tant que en el seu conjunt representen l’alternativa
de ciutat i societat que volem.
Per arribar fins aquí, per tant, caldrà analitzar bé tots els processos participatius per poder
arribar al poder popular, o democràcia directa. El poder popular té com a finalitat:
· Impulsar l’enfortiment de l’organització del poble.
· Generar les condicions per garantir que la iniciativa popular assumeixi funcions i competències
de l’administració, prestació de serveis i execució de tasques mitjançant la transferència des
dels diferents ens polítics cap als autogoverns.
· Enfortir la cultura de la participació.
· Basar totes les pràctiques diàries en l’autogestió i la comunitat.
Control de l’acció institucional
El poder popular ha de servir també com una pràctica de prevenció, supervisió i acompanyament
practicat pels ciutadans i ciutadanes de manera individual o col·lectiva sobre la gestió del poder
públic, així com de les activitats privades que afectin a l’interès col·lectiu.
Processos participatius
Qualsevol procés participatiu que s’engegui des de la mateixa Crida anirà orientada en aquests
àmbits, basant-se sempre en l’apoderament i l’autoorganització popular per tal d’assolir la
sobirania popular. L’anàlisi curós de qualsevol acte, acció o paraula que fem, emmarcat dins
d’un espai participatiu, ens permetrà mesurar en quin punt ens trobem per tal d’arribar als
nostres objectius. Tants sols amb una pràctica honesta i diària, plantejant totes les dificultats
que implica aquest camí, sense complexes, podrem aconseguir la transformació veritable de la
nostra ciutat.

Cap a la sobirania Popular

Fragment del programa polític de la Crida per Sabadell
a les eleccions municipals de 2015

3.1 Cap a la Sobirania Popular
Actualment, el context social i polític es caracteritza per un allunyament cada vegada més gran
dels centres de decisió de les persones a qui van dirigides les actuacions polítiques i socials.
Els centres de decisió reals –les instàncies econòmiques– es troben fora de l’àmbit polític i el
condicionen per tal que aquest darrer només compleixi les seves atribucions formals i utilitzi
els aparells de l’estat –les institucions: ajuntaments i altres- per garantir-ne i afavorir-ne els
interessos. Davant d’aquesta cultura de la democràcia delegada, ens han acostumat a basar
la participació en la tria d’uns representants escollits en les diferents eleccions, que gestionen
sense deixar espai per a una intervenció directa de les persones en les decisions del nostre dia
a dia.
En contraposició, des de la Crida apostem per la democràcia participativa o directa. Aquesta
democràcia, real, és la que permet decidir en tot moment el model de societat que volem. Significa
recuperar la sobirania sobre tots els nostres espais de decisió, generar estructures vinculants per
al nostre dia a dia, fent que es permeti la intervenció real de la gent en les seves vides. Aquesta
democràcia i participació directa representa la Sobirania Popular. Tot i que aquesta sobirania
és transversal en totes les apostes que fem com a Crida, necessita a la vegada d’espais que la
impulsin. Aquests espais es donaran sobretot en les mateixes persones que, autoorganitzades
de forma territorial o sectorial, han de trobar els mecanismes de representació comuns que
ens generin un reconeixement com a subjecte, com a ciutat, i permetin agafar el poder de
la institució per posar-lo al servei dels interessos col·lectius. Aquest poder, que anomenarem
Poder Popular, orientarà les actuacions de la Crida en aquest sentit, obrint les escletxes que
siguin necessàries per desenvolupar nous espais de relació de veïnatge entre persones, sense
unes estructures jeràrquiques, opaques i llunyanes de tot. Tot i així, som conscients que per
arribar a aquest estadi de participació ideal, encara ens falta molt camí per recórrer. És per això
que a curt i mitjà termini la Crida orientarà les seves apostes en aquest àmbit, des del carrer
i dins la mateixa institució, en l’impuls i el treball de mecanismes estratègics que permetin la
descentralització dels espais de decisió per tal de fer-los el més pròxims possibles a tots els
barris i persones que els conformen.
3.1.1 Tot el poder pels barris
Un dels punts més importants perquè la democràcia sigui digne d’aquest nom és que les
decisions es prenguin de la manera més local possible i que el poble sempre hi tingui la paraula.
És per això que creiem que fa falta un òrgan que possibiliti prendre decisions de manera local.
La ciutadania ha de ser protagonista d’aquestes decisions i en cap cas ha de ser un mer aparador
de l’equip de govern. Per acostar-nos als objectius esmentats des de la Crida ens comprometem
a impulsar la creació de Taules de barri. Aquests òrgans haurien de ser un punt de trobada

de totes les entitats que operen al barri així com de l’associació de veïnes del barri. En cada
barri la creació d’aquest òrgan serà diferent, en molts l’associació de veïnes en serà la peça
més important en d’altres hi haurà més feina per fer o hi haurà estructures que ja compleixin
aquesta funció.
En qualsevol d’aquests casos des de la Crida buscarem animar les diferents entitats a organitzar
reunions de forma periòdica per parlar de l’estat del barri. Des de la Crida volem que es creï
teixit organizatiu a l’escala de barri molt més enllà de la mateixa Crida. S’hauria de buscar
sempre participar com revulsiu allà on faci falta i animar la gent a autorganitzar-se, no supeditar
aquesta organització a la de la Crida. Idealment, la gent de la Crida podria participar- hi com
un membre més a través del seu grup de barri. Cada Taula de Barri decidirà, doncs, com es crea
i s’organitza i des de la Crida s’intentarà fer un seguiment i compartir experiències partint, però,
del fet que no es pot exportar un model idèntic a tots els barris.
A llarg termini s’ha de procurar que aquestes Taules de Barri puguin representar amb la màxima
fidelitat el teixit propi del barri on treballen i puguin anar fent la tasca d’assemblees buscant
la manera que tot el veïnat hi pugui tenir veu encara que no formi part de cap col·lectiu (per
exemple a través de l’associació de veïnes o fent les reunions obertes a tothom).
· Crear espais de participació real amb estructures a cada barri que superin els actuals Consells
de Districte, creant models de participació veïnal de manera que totes les entitats i col·lectius
del barri, així com aquelles persones no organitzades que ho desitgin, puguin participar d’un
espai de participació política directa al seu barri.
· Eliminar la representació per districtes responent a les necessitats diferents entre zones i barris
de la ciutat.
3.1.2 Creació d’espais de decisió sectorials
Potenciació d’espais de trobada entre els diferents espais -entitats, col·lectius i persones- de la
ciutat que treballin des de diferents sectors. Aquests espais han de servir per generar espais de
debat, coneixement i deliberació col·lectiva en diferents àmbits, fent partícips els agents actius
de Sabadell.
· Crear consells temàtics com a espais reals de decisió d’àmbits temàtics, per debatre amb el
conjunt de la ciutadania i entitats vinculades debats profunds i transcendents per a la ciutat.
· Fer comissions mixtes de treball sectorial entre serveis tècnics municipals i els consells temàtics
per tal d’abordar les solucions de ciutat des d’una perspectiva participativa i inclusiva en totes
les visions sobres determinades situacions.
3.1.3 Potenciar els espais físics de relació i participació
Les entitats i col·lectius que formen la ciutat desenvolupen una tasca imprescindible en la
configuració del teixit social d’aquesta, mantenint-la viva en diferents àmbits com el cultural,
el social o el polític. Però perquè aquestes entitats puguin desenvolupar-se cal que es trobin
recolzades i dotades dels mitjans necessaris amb aquesta finalitat. En aquest sentit, la potenciació
d’espais de trobada entre entitats, o persones, per tal de potenciar-ne la seva activitat associativa,

ha d’esdevenir un dels pilars fonamentals per avançar cap a unes estructures fortes de participació
que generin, d’una banda, la cultura participativa necessària per assegurar el compromís amb
l’entorn que requereix aquesta, i per altra banda, reforcin els espais de decisió quotidians dels
quals disposen les persones. La Crida ha de posar sobre la taula la necessitat d’estructures de
trobada, coneixement entre el teixit social i humà de la ciutat per reforçar una cultura crítica i
participativa entre les persones de Sabadell.
· Repensar el model de gestió dels centres cívics donant llibertat a les entitats i espais del barri
per reformular-ne l’ús i adequar-lo a les seves necessitats de trobada i generació d’activitats. No
limitar les hores d’activitats, potenciant la creació d’espais relacionals a tots els centres cívics tal
com ja es fa en altres llocs tenint en compte les experiències ja existents.
· Política informativa transparent i al servei de la ciutat. Ràdio Sabadell i web municipal.
3.1.4 Cap a una transparència total
Davant de l’opacitat constant en totes les pràctiques que avui dia es donen en la institució i els
agents polítics que la integren, despleguem mecanismes de participació reals, transparents i
oberts que portin a una transparència total les nostres pràctiques del dia a dia, fora i dins la
institució.
· Exigir uns pressupostos transparents i facilitar l’accessibilitat total i amb totes les partides
pressupostàries ben detallades per afavorir-ne la seva comprensió.
· Actuar de forma transparent des del municipi facilitant tota la informació de les actuacions
dels grups i les regidores per poder conèixer la seva assistència a plens i reunions o la direcció
de les votacions que exerceixen.
· Posar a disposició de totes les ciutadanes el control de qualsevol activitat municipal amb accés
a la documentació
i la informació sobre concursos i contractacions que es realitzin des de l’Ajuntament, així com
l’explicació detallada de la informació completa un cop s’hagin desenvolupat les activitats.
· Gestió pública transparent, honesta i sota control ciutadà. Compromís en la lluita contra
qualsevol tipus de corrupció.
Despesa pública exclusivament als serveis i programes públics. Control mitjançant auditories
públiques al tancament del pressupost. Publicar les subvencions a entitats.
· Política de personal transparent i lliure de clientelisme. La funció pública com a garantia de
l’interès públic. Selecció de personal transparent. Impuls carrera professional interna. Formació
continuada. Fre a la laboralització de la plantilla.
· Elaborar una Auditoria ciutadana del deute de l’Ajuntament per posar llums i taquígrafs a la
corrupció política i impedir la malversació econòmica.
3.1.5 L’obertura dels plens municipals
Per contrarestar un model centralitzat i poc participatiu, més enllà de la representació partidista,
obrim les portes dels plens per acostar-los a la ciutat. Repensem les formes de representació
ciutadana i com podem portar la veu del carrer a dins la institució.
· Obrir les comissions informatives a entitats i veïnes -aprofitant les estructures de participació

pertinents- per enriquir-les, creant espais de treball real en benefici de la ciutat. Els horaris
s’hauran d’adaptar als de les veïnes per fomentar-ne la seva participació.
· Descentralitzar els plens municipals portant-los, quan calgui, als centres cívics que tinguin
especial rellevància en algun dels debats del ple, per posar com a protagonistes les veïnes, les
quals podrien deliberar i debatre en peu d’igualtat amb els representants polítics, a través d’un
torn obert i extens de debat.
· Fer consultes vinculants per a totes aquelles qüestions rellevants que afectin el conjunt de la
ciutat quan els òrgans de participació ho considerin adient, o la mateixa població si presenta un
1% de suports sobre el cens de població.
3.1.6 Defensa de l’autonomia municipal
Des de la Crida ens oposarem a totes aquelles lleis que intentin reduir l’autonomia municipal
com a espai de sobirania popular., com ara la nova Llei de Sostenibilitat i Racionalització de
l’Administració Local (LRSAL) o la Llei d’estabilitat pressupostària.

Tagamanent municipi assembleari: una experiència d’assemblearisme en una
població de 300 habitants
Malgrat finalment no poder comptar amb la participació de membres de l’Ajuntament de
Tagamanent, creiem interessant donar quatre pinzellades sobre la proposta política de caire
assembleari i horitzontal d’aquest municipi. L’any 2014 el Ple Municipal va aprovar per unanimitat
el desplegament del projecte “Tagamanent Municipi Assembleari”. Tot seguit us presentem un petit
text que explica aquest projecte:

Tagamanent decideix apostar per la democràcia directa

30 de juny de 2014
Extret de: tagament.cat

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat el desplegament de la nova política participativa
“Tagamanent Municipi Assembleari”, a partir de la qual es constituiran cinc assemblees veïnals
i l’assemblea del poble, així com una comissió permanent de participació que exercirà el
seguiment dels processos participatius.
El proppassat dimecres 18 de juny, el Ple Municipal de Tagamanent va aprovar per unanimitat,
la proposta d’acord presentada per la Regidoria d’Acció Social i Participació, on es va prendre
el compromís d’iniciar el desplegament de la nova política participativa, batejada com a
“Tagamanent Municipi Assembleari”.
Aquesta proposta consisteix en un full de ruta a través del qual es constituiran assemblees
veïnals a cada barri del municipi: l’assemblea de l’Avencó, la de Santa Eugènia, de la Pedralba
est, de la Pedralba oest i la de Masies i disseminats. Alhora, es constituirà l’Assemblea del Poble
de Tagamanent, que serà una trobada del conjunt dels veïns i veïnes del municipi, un cop
celebrades les assemblees de cada barri.
Les assemblees tindran la funció d’audiència pública, on els veïns i veïnes podran presentar
propostes, reclamacions i queixes, així com exercir un control i seguiment sobre la resolució
de les mateixes per part de l’Ajuntament. La idea de la Regidoria d’Acció Social i Participació
és que les problemàtiques o necessitats individuals siguin tractades de forma col•lectiva, i que
sigui el conjunt de la població qui determini les prioritats pel municipi.
Una comissió permanent de participació, amb representants de cada barri i dels grups municipals,
així com de l’associacionisme i d’altres agents socials, serà l’encarregada de dinamitzar els
processos participatius, exercir-ne el seguiment i modulant la nova política participativa en
funció de la resposta veïnal i dels resultats de les diferents trobades, per tal d’anar formulant un
model de democràcia directa que s’adapti a la idiosincràsia del poble.

Crònica de la primera jornada:
Gran èxit de convocatòria i de participació a la primera Assemblea de Masies de Tagamanent,
en què van assistir la pràctica totalitat de famílies convocades: més d’una vintena de persones.
Els veïns i veïnes van determinar les prioritats dels seus respectius veïnats i del poble en conjunt,
sobre cadascuna de les qüestions plantejades (serveis socials, accessos i camins, seguretat,
telecomunicacions i altres).
Ara, aquestes propostes seran recollides per la Junta de Govern, que les categoritzarà entre
urgents - que rebran resposta ràpida - i projectes importants - que seran enviades la Comissió
Permanent de Participació, per tal de determinar els processos i el seguiment que les duran a
bon port -.
A partir del curs que ve, celebrarem les Assemblees veïnals de Santa Eugènia, l’Avencó, la
Pedralba est i la Pedralba oest. Animem a tots els veïns i veïnes a participar!!!

Peligros, desplegament d’un procés de participació des d’un govern en minoria
Peligros és un municipi Andalús situat a la província de Granada amb més d’11.000 habitants.
L’any 2011, una coalició entre Izquierda Unida i una candidatura independent van entrar a
governar amb una majoria relativa molt ajustada (6 de 17 regidores) i van començar a impulsar
un seguit de mesures per desplegar processos de participació social i popular que va desbordar
la majoritària oposició formada per PP i PSOE. Després de les eleccions de 2015, la coalició de
les dues candidatures de govern els ha dut a assolir una majoria absoluta.
A la pàgina de l’Ajuntament de Peligros 2012.ayuntamientopeligros.es podeu consultar els diferents
projectes i processos oberts com les assemblees de barri o els pressupostos participatius. A tall
d’exemple, podeu consultar el següent text que recull la proposta d’assemblees de barri i de
pressupostos participatius a Peligros:

Construyendo democracia a través de la participación

13 de juny de 2013
Extret de: peligrossuena.blogspot.com

Cuando se está produciendo en la calle una demanda generalizada de una democracia
más participativa -la democracia va más allá de votar cada cuatro años-, nos preguntamos
si en Peligros hemos asistido o estamos asistiendo a la puesta en práctica de unas maneras
democráticas más directas desde el ámbito más cercano, el local.
La celebración de asambleas de barrio, en las que los vecinos y vecinas han podido verse las caras
con el alcalde y los concejales del equipo de gobierno, exigirles cuentas y pedirles cuestiones que
consideran necesarias; los primeros presupuestos participativos de la historia de Peligros y de
Granada en general, y las distintas jornadas temáticas dedicadas a la participación ciudadana,
como las de este mes de mayo, centradas en nuevas formas de comunicación participativa, son
iniciativas que dan respuesta a esa necesidad manifestada por miles y miles de ciudadanos y
ciudadanas de todo el país que reclaman ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Es,
como se conoce, el “empoderamiento” de la ciudadanía.
Ningún proceso de participación ciudadana es posible sin un grupo de personas que promueven
y fomenten esa participación. En Peligros, el proyecto partió del equipo de gobierno, de
Izquierda Unida y Alternativa Democrática de Peligros. Pero, tras los primeros encuentros, y
como es deseable en este tipo de procedimientos, fue el grupo motor ciudadano el que tomó
las riendas de la participación en la localidad. El grupo sigue más vivo que nunca, ahora con
los retos de verse consolidado y ampliado, para poder seguir haciendo un seguimiento de los
presupuestos, la organización de los del año que viene...
Las decisiones populares han entrado en el Ayuntamiento a través de las propuestas realizadas en
las asambleas de barrio y de las votaciones de presupuestos participativos. El compromiso aquí
era que las ocho ideas más votadas por la gente fueran incluidas en el presupuesto municipal,
pero el equipo de gobierno ha tenido en cuenta muchas más de las ocho. Las obras en general,

incluidas las del Programa de Fomento del Empleo Agrario, siguen las directrices expresadas
por el pueblo a través de estas votaciones.
Este mes de junio se abre un nuevo proceso participativo, con una segunda ronda de asambleas de
barrio, en las que los concejales y concejalas del equipo de gobierno estarán de nuevo escuchado
a la gente, sus quejas y propuestas. Una vez anotadas esas sugerencias, se trasladan a todos los
trabajadores municipales, a los técnicos, que también forman parte de este procedimiento. A
lo largo de las semanas siguientes, se va dando cumplimiento a las peticiones ciudadanas en la
medida de lo posible. Pasados unos meses, el equipo de gobierno vuelve a la calle, esta vez para
rendir cuentas de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho; y, de lo que no se ha hecho, por qué no
ha sido materializado. A continuación, vendrán las consultas para preguntar a la población qué
quiere incluir en el prespuesto municipal del año que viene.
“No es un proceso metódico o complicado. La gente sabe participar, sabemos y tenemos
derecho a decidir sobre cómo se resuelven nuestras necesidades. Lo principal es que la gente sea
consciente de que las cosas no han funcionado de la manera en la que se venían haciendo. La
democracia ha venido siendo deficitaria. El papel de la ciudadanía tiene que ir mucho más allá
de votar cada cuatro años”, ha comentado el concejal de Empleo, Desarrollo Local, Participación
y Comunicación, José Antonio Paniagua, que cuenta ya con una larga experiencia en procesos
participativos.

L’Ateneu Popular de Nou Barris: la cultura com a eina
de transformació i autoorganització

Extret de la seva pàgina: ateneu9b.net

L’Ateneu Popular 9barris és un centre socio-cultural públic que funciona segons el model de
gestió comunitària; el qual neix de l’ocupació veinal l’any 1977 d’una planta asfàltica que es
va construir entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova. Recuperant la idea de la cultura, la
intervenció i la vinculació amb el territori aposta per ser un projecte que contribueixi a la
transformació social.
Des de l’Ateneu es desenvolupen activitats culturals, educatives i processos socials orientats per
valors/criteris com:
- Democràcia/horitzontalitat: la gestió comunitària possibilita la participación directa dels
veïns i veïnes en la presa de decisions referents a l’equipament. Per aquest motiu el projecte
de l’Ateneu es dota dels espais i estructura organitzativa que permet aquest funcionament
democràtic (assemblea, comissions de treball, voluntariat,…)
- Transparència: D’acord amb la voluntat de funcionament democràtic i la gestió de recursos
públics, es fa necesaria una gestió transparent. En aquest sentit, el conjunt de processos de
decisió i acord, són públics, oberts i es retornen periódicamente a la comunitat en espais com
les comissions o assemblees.
- Dret a la cultura i Accessibilitat: S’entén la cultura com a partimoni comú i d’allò quotidià; la
cultura com a expressió, relació, missatge, crítica i eina de transformació i canvi social. Per això
s’entén el dret a la cultura com a dret fonamental que cal defensar des d’allò públic i comú. Això
té efectes en la programació de l’Ateneu, en la política de preus i el foment d’una cultura que no
sigui exclusivista i excloent, que no sigui indústria, ni mercat, ni producte, ni privilegi.
- Proximitat/territori: El projecte Ateneu neix de l’acció col·lectiva i reivindicativa dels veïns
i veïnes de 9 Barris, per tant, com a resultat de la lluita d’un entorn perifèric a la gran ciutat.
Aquest fet singular de l’Ateneu, és també un eix bàsic de la seva activitat, pel que fa a la vinculació
als processos organitzatius, socials que es donen en l’entorn més immediat: En aquest sentit, el
projecte Ateneu està al servei de les iniciatives i propostes d’activitat de les entitats de 9 barris
i com participa de diferents plataformes i coordinadores de territori (9B Acull, 9B Cabrejada,
Coordinadora Cultural...)
- Autonomia: La independència del projecte és una de les bases més importants sobre la
que s’aixeca l’Ateneu. Aquesta es la garant de la llibertat en la presa de decisions i en la gestió
econòmica del projecte. Per això només un 50% del finançament total del projecte ve de
subvencions de diferents administracions, l’altre 50% és generat des del mateix projecte amb els
recursos propis.

Objectius
En el terreny artístic, l’Ateneu Popular 9barris pretén potenciar la creació des d’una òptica no
mercantilista i compromesa socialment, sempre des de la qualitat artística. Amb especial cura
i atenció a les disciplines vinculades al món del circ del qual se sent part des de la seva creació.
En l’àmbit de la programació i difusió cultural… L’Ateneu es compromet a acostar propostes
als barris, potenciar cultures emergents, afavorir exhibició de projectes culturals de territori i
ciutat, mantenint l’equilibri entre programacions de diferents perfils i amb una política de preus
adequada a cada espectacle.
En el context socioeducatiu, afavorir fomentar el compromís social i solidari entre els/les
ciutadans i els seu esperit crític, mitjançant els valors i formació que proporciona el Circ Social
com a eina educativa, element definidor del projecte Ateneu des dels seus inicis com a part
del teixit associatiu i dels moviments socials de Barcelona, l’Ateneu també recolzarà propostes
que enforteixin aquest vincle i ajudin a a tirar endavant projectes des d’un punt de vista
transformador i solidari.

JORNADA DE SOBIRANIA POPULAR

PROPOSTA DE GUIÓ PER A LES TAULES DE DEBAT
Les taules de debat d’aquesta jornada tenen per objectius aprofundir en l’àmbit de les
limitacions del desplegament de polítiques d’autoorganització i participació popular des
de les institucions, veure quines polítiques es poden potenciar i desplegar des d’aquestes i
plantejar propostes de realització a la nostra ciutat a curt, mitjà i llarg termini. Per fer-ho, us
proposem el següent guió:
La institució
l Limitacions del foment de la participació des de les institucions
l Potencialitats del foment de la participació des de les institucions
l La participació per la gestió vs la participació per a la transformació
		
- Foment de la participació en els afers institucionals
		
- Potenciació de l’autoorganització popular
		
- Iniciatives des de dalt o des de baix?
El carrer
l Autoorganització i potencialitats:
		
- Al marge de les dinàmiques institucionals
		
- En oposició a la institució
l Tenint en compte la institució:
		
- “Govern amic”: problemes
		
- “Govern amic”: potencialitats
Anem al gra: propostes concretes
l  Foment de la participació i processos participatius des de les institucions: “buidem les
institucions”
		
- Centres cívics autogestionats?
		
- Consells de districte o taules de barri?
		
- Pressupostos participatius
		- Ordenances
		
- Plens: descentralitzacions, propostes...
l  Entre un i altra: paper dels grups de sobiranies?
l  Foment de l’autoorganització popular
		
- Als barris
		
- Per temàtiques: sobiranies, entitats, etc.

