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Vine i participa-hi! Pot ser un lema que de vegades buit de contingut i de participació real. A què ens referim quan
parlem de participació ciutadana? L’objectiu d’aquest curs del CERC realitzat el 9 i l’11 de febrer, és definir la
governança des de la cultura i el món local, a partir de bones pràctiques en el camp de la participació ciutadana en
les decisions i programacions culturals.

La governança en relació a la participació i els pressupostos

Aquesta formació incideix en el disseny dels processos de participació, plantejant diferents tècniques i
metodologies participatives, també amb el planejament d'activitats que utilitzin diferents tècniques i dinàmiques
participatives, en les experiències d'innovació social i en la reflexió al voltant del rol de les TIC en l'impuls de
polítiques de participació local.
Un altre dels punts clau són els criteris de governança aplicats als pressupostos. Cal avançar, en aquest sentit,
cap a models més participatius que impliquin un repartiment més just i equitatiu dels pressupostos municipals. Els
pressupostos limitats i l'impacte de l'epidèmia de la Covid impliquen saber prioritzar i actuar amb una visió de futur,
amb una visió a mig i llarg termini que eviti concentrar-se en fórmules efímeres, les quals poden implicar una
distribució no sempre justa dels recursos.
La primera sessió de formació és a càrrec de Carola Castellà, Doctora en ciència política i llicenciada en
sociologia, màster en iniciació a la recerca en ciència política de l'administració. Actualment és professora
associada al Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB i professora consultora a la UOC i també
treballa a la Diputació de Barcelona, assessorant i formant equips polítics i tècnics dels ajuntaments i també en
temes d'implicació de la ciutadania.

Què vol dir democràcia participativa?

Participativa, en aquest cas, és un dels cognoms que pot dur democràcia, com la democràcia representativa o la
democràcia radical. Però Carola Castellà situa a les tècniques i tècnics municipals dient que la democràcia
participativa des de la Diputació de Barcelona és participació política institucional però no electoral.
‘És necessària la participació si ja tenim democràcia?’ És la primera pregunta que llença Castellà a les persones
assistents telemàticament. Per respondre, proposa un núvol de conceptes a totes les tècniques que participen de
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la formació. I aquest n'és el resultat:

Núvol de paraules creat per les participants per definir “Participació ciutadana” durant la formació

Tot seguit, fa una breu mirada al retrovisor històric que ens situa en un canvi d'època pel que fa a la participació
ciutadana, que arriba entorn l’any 2007 i 2008, quan esclata una crisi econòmica que esdevé una crisi de
funcionament del propi sistema democràtic. És un moment on es produeix una desafecció respecte la democràcia
representativa. Ens situem en uns temps en què els partits polítics fan fallida i la ciutadania no té eines de decisió
més enllà de les eleccions. En aquell moment hi ha una demanda pel que fa a la participació i s’obren noves vies
en la participació ciutadana amb les institucions. Però quina és la resposta i la participació davant la crisi actual,
planteja Carola Castellà a les participants a la formació?
La participació ciutadana, adverteix Castellà, és una qüestió de voluntat política, per la que cal creure que la
implicació de la ciutadania en la definició de polítiques públiques pot fer-les de més qualitat.

Escala de la participació

La participació pot permetre la coproducció de polítiques públiques, de manera que la ciutadania passi a formar
part de la solució.
En el cas del poder de decisió, es decideix conjuntament però la institució assumeix la implementació.
En la deliberació, es tracta d’un espai de debat on la institució exposa els seus punts de vista i es decideix de
forma consensuada.
La consulta, esdevé quan hi ha unes preguntes concretes sobre el que es planteja, per saber l’opinió, però
finalment l’administració acaba prenent la decisió final. Seria el punt més baix de la participació, tot i que Castellà
exposa que cal actuar amb claredat, i quan és una consulta no s’ha de confondre com a un procés participatiu.
Un dels reptes de la participació és arribar a la ciutadania no organitzada, més enllà de les entitats, cal arribar als
col·lectius en general, també a aquells que no estiguin constituïts de cap manera. És per això que la comunicació
és clau. Si hi voleu indagar, consulteu la guia de comunicació de Castellà, Costa i Martínez (2020)
Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona. Montalegre, 7. Pati Manning. 08001 Barcelona. Tel. 934 022 565 Fax
Page 2 of 6
934 022 577

La governança des de la cultura i el món local: tot repensant la participació ciutadana
Publicat a Interacció (https://interaccio.diba.cat)

Son moltes les maneres amb les que es pot organitzar la participació ciutadana. Trobem aquests òrgans formals
que poden ser estables o bé puntuals. El consell és formalment constituït, sigui consultiu o innovador. D’altra
banda però, trobem les taules que s’estableixen puntualment i que poden ser comissions, tallers, fòrums o
consultes.
Ho podem veure molt clarament al quadre següent:

Castellà, C. (2021). Quadre d’òrgans formals de participació municipal

Sobre el referèndum i les consultes, Carola Castellà apunta a una diferència molt clara, en la qual la població
convocada a votar és la mateixa que votaria en unes eleccions (majors de 18 anys, nacionalitat o conveni de vot a
l’estat), ha de ser autoritzat per la junta electoral, la resta pot ser una consulta, si és sectorial, per edats o
s’amplia a persones que no poden votar a unes eleccions habituals. La consulta és un instrument de participació.
Per saber-ne més, consulteu també la guia de Castellà, Garcia et al. (2018) que recull 30 tècniques i metodologies
de participació ciutadana per acompanyar els processos que s'impulsen des del món local i on aprofundeix en com
es poden estructurar aquests òrgans de participació.
Finalment, sobre les TIC, Castellà, alerta de la divisòria digital, que pot dur a excloure part de la ciutadania en
molts processos de participació. De la mateixa manera que planteja que internet no és una eina més per produir
les mateixes solucions de forma menys costosa, a més dels riscos de canviar les formes de relació. Tot i que si
que ressalta que permet arribar a noves respostes des de i amb la ciutadania, podent transformar la naturalesa
dels problemes col·lectius de forma més àgil.
Lluís Bonet, formador en la segona sessió, és Director del Programa de Gestió Cultural i professor d'economia de
la Universitat de Barcelona. Expert en economia, gestió i polítiques culturals. Ha estat investigador invitat del
Massachusetts Institute of Technology i de la Universitat de Montpeller. Ha estat president de la xarxa europea
ENCACT i és coordinador de projectes finançats pels programes Horizon2020, Erasmus+ i Creative Europe.
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Des d’un principi, exposa que la participació és més democràtica però és menys eficient, ja que promou
processos de decisió més lents i més complexos. De fet calen equilibris importants entre diversos grups d’interès
o ‘stakeholders’, com veiem a la imatge:

Bonet, L. (2021). Grups d’interès amb diversos objectius i lògiques de gestió

Bonet introdueix la teoria del Principal-Agent aplicada a la gestió de serveis, segons la qual la ciutadania escull
els partits polítics que fan govern, que son qui designen posteriorment les persones o equips gestors.
Finalment les persones usuàries que son les receptores son les mateixes persones, la ciutadania que ha escollit
l’electorat. És en definitiva, un procediment de delegació del principal o ciutadania electora, amb un mecanisme
de control, que és la ciutadania usuària.

Models de governança i formes de suport a la participació

Què anem a buscar quan decidim obrir-nos cap a models participatius? En quins casos es valora la voluntat
d’enfortir el teixit cultural local o el suport a una ciutadania participativa?
Un dels punts més complexes es que l’administració cerca indicadors "objectius", com ara el preu que sol
condicionar la majoria de concursos públics. Aquest fet fa que sigui més complexa que s’imposin aspectes
qualitatius, d’impacte social i de suport al teixit social i cultural local.
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La participació en diferents graus segons la democratització i la democràcia cultural

Estrategias de fidelización, renovación, desarrollo y empoderamiento de públicos (Bonet i Négrier, 2019, p. 47)

Pel que fa a la participació en relació als públics, hi ha experiències d’audiències proactives, que son
participatives, com per exemple, el cas de l’expressió amateur. En aquest punt, Bonet destaca que molts estudis
apunten que allà on hi ha més expressió artística amateur hi ha també un públic molt més actiu, per tant, és un
factor a tenir en compte. D’altra banda trobem també les residències artístiques o la programació participativa.
També hi ha plataformes web on l’audiència comparteix el seu punt de vista sobre el que està veient, treballant-ho
amb els artistes, com ara la coproducció, per exemple.
Més enllà de la participació però, Lluís Bonet parla també de governança. Perquè sense un canvi de cultura en els
nostres models de governança, i una anàlisi crítica, no podrem avançar, diu. El que després d’aquestes dues
sessions de formació es fa palès és que cal tenir en compte la participació ciutadana, amb totes la seva diversitat i
modalitats, especialment en l’àmbit local i per a les accions culturals, sigui per dissenyar les polítiques culturals,
per a gestió o per accions concretes, amb l’objectiu de retornar a la ciutadania el seu poder d’escollir com volen
viure la cultura des del seu municipi.
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