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I.- Les hipòtesis de recerca teòrica: 
la ciutat
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I.- Les hipòtesis de recerca teòrica: 
la ciutat

 L’aldea comú global segueix sent un conjunt de llocs i nodes localitzats: 
una xarxa de ciutats. 

 La ciutat l’anhelem com espai físic, de convivència, espai – refugi del món 
global (Nel·lo 2001).

 La ciutat és el marc immediat del nostre mode de vida on té lloc la nostra vida 
quotidiana, on es desenvolupen els nostres drets (i deures) fonamentals com a 
éssers humans (UNESCO, 2009).

 La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, aspira a 
construir un nou relat de la ciutat, com espai polític i social, on s’han de donar 
les condicions idònies per tal que els ciutadans puguin participar en una 
“ciutadania de ciutat” (Borja, 2001). 
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II.- Les preguntes de recerca: 
planificació en comptes de planejament?
pot ser la planificació de la ciutat una tasca col·lectiva? 
com podem assolir-la?

Castells. Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, UNESCO, 2010

© Castellers de Vilafranca
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II.- Les preguntes de recerca: 
planificació en comptes de planejament?
pot ser la planificació de la ciutat una tasca col·lectiva? 
com podem assolir-la?

ciutat real ciutat anhelada ciutat experimentada

medi físic medi dinàmic pràctica social

convivència

democràcia

política

estratègies

plans

projectes

mesures

seguiment

avaluació

interacció

participació

planificació

acció

aplicació

gestió
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III.- Conclusions del grup de treball “Urbanisme i Participació: iniciatives i reptes de futur”.

El universo © Cesar Gorín
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III.- Conclusions del grup de treball “Urbanisme i Participació: iniciatives i reptes de futur”.
Temes clau en l’actuació urbanística en l’àmbit local

Contextualitzar Totes les intervencions urbanístiques
de forma coherent i articulada amb el projecte i model 
de ciutat

Realitzar una diagnosi de la 
realitat urbana

planejament vigent
l’ús real de la ciutat
identificació de les pressions del mercat

Analitzar la realitat social
“més enllà de la pedra”

condicions i oportunitats per a la participació
els actors
els possibles conflictes
els recursos disponibles.

Projecte articulat de ciutat
Projecte de projectes

visió de futur col·lectiva
directriu i referència
model de ciutat concret
traducció en estratègies i plans d’acció
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III.- Conclusions del grup de treball “Urbanisme i Participació: iniciatives i reptes de futur”.
Temes clau en els processos participatius en urbanisme

projecte escala
tipus
àmbit

des de la petita escala o projectes de millora de 
l’espai públic, a la gran escala o el planejament 
general

procés
participatiu condicions

liderat
compromís polític
informació, transparència i comunicació
objectius i límits del procés

organització ritmes, temps i continuïtat del procés
coordinació entre actors i agents

metodologies
intervenció

adaptació, flexibilitat i versatilitat
proximitat

resultats
retorn
continuïtat
seguiment
avaluació
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IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública.

© Imágenes de planetas
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IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública.

A què ens referim quan parlem de tasca col·lectiva?

L’acció col·lectiva, cerca sumar i no restar.

Ha de tenir en compte la pluralitat i diversitat d’actors i agents implicats en la
planificació de la ciutat.

També a la pròpia administració local.

Una de les noves preguntes de recerca que sorgeixen és aleshores:

quin ha de ser el paper i la funció de l’administració local en aquesta tasca col·lectiva
de planificació de la ciutat?
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IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública
teories sobre la modernització de l’administració pública

Olsen, J.P. “Quizás sea el 
momento de redescubrir 
la burocracia”, Revista 
CLAD Reforma y 
Democracia núm. 31, 
febrer 2005, Caracas

Estructura organitzativa formalitzada, jerarquitzada, especialitzada
Autoritat, competència i cooperació. Principis, jurisdicció i normes 
legals i ètiques generals.
Concepte positiu i analític de burocràcia: forma de governar que 
incorpora valors culturals (necessitats, tradicions i recursos) 
relacionats amb el context polític i social.

Crozier, M. “La transición 
del paradigma burocrático 
a una cultura de gestión 
pública” CLAD, 1996

Premissa: l'administració pública no s’ha sabut adaptar.
Sociologia d’allò quotidià: comprendre, analitzar i diagnosticar
Cultura de gestió pública:
Dinamisme i complexitat.
Menor fragmentació i especialització. Més responsabilitat.
Diàleg, cooperació i comunicació. Democràcia i governança.

Reformes des de 
l’esquerra (Brugué, 2004)

Administració deliberativa
Interactuar entre una multiplicitat d’actors
Satisfacció de les demandes i expectatives de la comunitat
Objectiu substantiu: millorar l’entorn, utilitat externa

Nova gestió pública
(Pastor, 2001)

Mètodes de gestió privats: economia, eficiència i ’eficàcia.
Cerca la satisfacció dels ciutadans com a “clients”.
Objectiu instrumental: definició producte es desitja pels clients, 
introdueix dinàmiques de mercat, no cerca millorar l’entorn.
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IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública
implementació de la governança (governnance)

Governance
(Prats, 2001)

Capacitat social o atribut col·lectiu de tota la societat per a dotar-se  
d’un sistema de govern que promogui els objectius de 
desenvolupament, de manera que els actors estratègics 
s’entrellacin per prendre decisions i resoldre conflictes col·lectius 
d’acord amb un sistema de regles i procediments, dins del qual es 
manifesten les seves expectatives i s’adopten les seves estratègies

Implementació

Complexitat, diversitat i dinamisme de la societat
Acció de govern: capacitat de crear i gestionar xarxes 
interdependents d’actors governamentals i no governamentals 
multinivell.
Coordinar, orientar, influir i equilibrar la interacció entre actors 
polítics i socials amb la finalitat d’assolir objectius i estratègies 
comunes.

Dimensió estructural Flexibilitat
Pla estratègic
Circuit d’actors
Confiança, compromís i negociació

Dimensió dinàmica
Relacional
De procés
Individus, organitzacions, grups
Recursos/ poder impedir o pertorbar funcionament regles
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V.- Estudi de cas: 
anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat
com a política pública de re(planificació) d’una part de la ciutat.
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V.- Estudi de cas: 
anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat
com a política pública de re(planificació) d’una part de la ciutat.

Política pública Pla integral del barri de Sant Ildefons.

Període Redacció Pla 2004 – fi dels projectes específics 2010.

Diagnosi Realitat urbana i social: grup experts.

Governnace
multinivell

Unió europea: defineix problema i aporta finançament.
Generalitat de Catalunya: legisla i crea fons econòmic.
Ajuntament de Cornellà de Llobregat: promou la redacció, concorre a 
convocatòria, planifica, finança, programa i executa mitjançant un ens 
instrumental.

Objectiu inicial Contribuir a la millora de la qualitat de vida.

Propostes 
d’actuació

Projectes específics per proveir de béns i serveis públics d’interès
col·lectiu al barri.

Barri Cas paradigmàtic d’àrea urbana que requereix atenció especial.
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V.- Estudi de cas: 
anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat
com a política pública de re(planificació) d’una part de la ciutat.

Punts forts: assoliments Punts febles: problemes

resposta política a demanda 
social per afrontar conflicte 
latent

Es centra en aspectes tangibles (urbanització i construcció) 
Deixa en segon terme els aspectes intangibles (millora de 
la cohesió social, atenció a persones i col·lectius més 
desafavorits, etc.)

Marcs estables de relació:
Consells municipals
Comissió de participació
Entitats associatives.

Marc participatiu d’informació unidireccional
Serveix per  visualitzar, informar i comunicar el Pla i 
Projectes que l’integren i fomentar dinamismes positius.

Millora quantitat i qualitat dels 
equipaments.

Projectes arquitectònics de disseny.
Pluralitat d’usos.
Costos de construcció i manteniment.

Millora urbanització de l’espai 
públic.

Augment de la densitat població i edificació.

Augment del preu mitjà de del 
mercat immobiliari del barri.

No es veuen satisfetes totes les expectatives d’accés a un
habitatge per part d’un segment de la població del barri.
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Inferència de coneixement general aspectes a reproduir:

 És una política pública apta i idònia per dur a terme una acció intensiva en àrees 
urbanes d’atenció especial. 

 La concertació entre nivells diferents d’administració (europeu, autonòmic i local) 
és un element molt positiu que afavoreix la posada a l’agenda política del Pla.

 La redacció del Pla per un grup d’experts independents atorga la  distància 
suficient per procedir a una diagnosi objectiva, acurada i rigorosa de la realitat 
urbana i social del barri i definir i descriure els problemes.

 La consecució dels projectes específics en què consisteixen les mesures 
d’actuació previstes en el Pla, serveixen a l’objectiu inicial del Pla.

VI.- Aprenentatges de l’estudi de cas
l’anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat
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Inferència de coneixement general  aspectes a incidir :

 Atorgar més pes als projectes que cerquen incidir en els problemes 
intangibles: millora de la cohesió social, integració immigrants, ... 

 Promoure un major impacte dels òrgans participatius en tot el procés. 

 Implementar un procés d’avaluació contínua del Pla, com a oportunitat per a 
la millora contínua del Pla.

 A més a més dels indicadors de realització i de resultats (desitjats), preveure 
quins poden ser els impactes (no previstos i inclòs no desitjats) que el Pla 
tindrà al barri i a la societat. 

VI.- Aprenentatges de l’estudi de cas 
l’anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat
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VII.- Cronograma

2009 Marc conceptual i estat de l’art:
Metodologia d’investigació
Disciplina urbanística
La ciutat com a dret
Projecte ciutat
Participació i governança
Moviments socials urbans

Defensa del tema de tesi: “la ciutat com 
a dret”

2010 Participació en l’espai laboratori 
d’Urbanisme i Participació

Diputació de Barcelona. Urbanisme i 
participació: iniciatives i reptes de futur. 
Conclusions del grup de treball

2011 Tècniques d’investigació
Anàlisi com a política pública
Estudi de cas PIBSI
Teories de gestió pública

Informe de l’estat d’evolució de la tesi 
doctoral: “la planificació de la ciutat com 
a tasca col·lectiva”

2012 Aspectes sociològics i 
democràtics i de política 
comparada
Marc jurídic urbanístic
Aspectes propositius
Aprofundiment teòric
Memòria teòrica – pràctica.

Elaboració de la Memòria de la tesi



20

Blanco, I. Gomà, R. (2003) “La crisis del modelo de gobierno tradicional. Reflexiones entorno a la 
governance participativa y de proximidad” a Gestión y Política Pública. Volumen XII. Núm. 1. 

Boyne, G.A. “Public and private management: what’s the difference?” al Journal of Management 
Studies 39:1, gener 2002.

Brugué, Q. “Modernizar la administración desde la izquierda: burocracia, nueva gestión pública y 
administración deliberativa” a Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 29, juny 2004, 
Caracas.

Centelles, J. (2007) La governança a Catalunya. La planificació estratègica com a eina per forjar un 
pacte de ciutat; a “governança i bona administració a Catalunya”. Escola d’Administració Pública 
de Catalunya.

Crozier, M.“La transición del paradigma burocrático a una cultura de gestión pública” en el Congreso 
Interamericano del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Río de 
Janerio, Brasil, 7 i 9 de novembre de 1996.

Longo, F. “Institucionalitzar la gerència pública: reptes i dificultats” al 1er congrés català de gestió 
pública, grup de treball “Present i futur de la direcció pública”, Barcelona, setembre 2002.

Martín Retortillo, S. “La reforma de las administraciones públicas: cuestiones pendientes” a Anuario 
jurídico de La Rioja, núm. 1, 1995, pp. 173-190.

VIII.- Bibliografia



21

Morin, E. “Podemos reformar la administración pública” a la Revista del CLAD Reforma y Democracia, 
núm. 30, Caracas, octubre 2004.

Olsen, J.P “Quizás sea el momento de redescubrir la burocracia” a Revista del CLAD Reforma y 
Democracia, núm.. 31, febrer 2005, Caracas.

Pastor, I. “Treball públic amb lògica privada? a Revista Catalana de Sociologia, 15, 2001, p. 155-171.

Prats, J. “Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico” a 
Revista Instituciones y Desarrollo número 10 (2001) págs. 103-148. Institut Internacional de 
Governabilitat de Catalunya, Barcelona. 

Ramió, C. “Ponència marc. Política i gestió: la regulació del rol del directiu públic”. Universitat Pompeu 
Fabra.

Schöder, P. “Nueva gestión pública: Aportes para el buen gobierno”. México, DF: Fundación Friedrich 
Naumann, Oficina Regional, América Latina. 

Subirats, J. “¿Qué democracia para qué sociedad? Una propuesta de reflexión tras 25 años de 
transformaciones sociales y políticas” al Ciclo de conferencias “Democracia y disidencia: 25 años 
de evolución e innovación en la convivencia, Pamplona, 19 d’abril de 2004.

Villoria, M “Sociedad Moderna y Burocracia. El paradigma burocrático y su crisis”, Manuscrit. 

VIII.- Bibliografia


	Títol (provisional): La planificació de la ciutat com a tasca col·lectiva. �Utopia o repte del urbanisme del segle XXI.
	ÍNDEX
	I.- Les hipòtesis de recerca teòrica: �la ciutat
	I.- Les hipòtesis de recerca teòrica: �	la ciutat
	II.- Les preguntes de recerca: �planificació en comptes de planejament?�pot ser la planificació de la ciutat una tasca col·lectiva? �com podem assolir-la?�
	II.- Les preguntes de recerca: �	planificació en comptes de planejament?�	pot ser la planificació de la ciutat una tasca col·lectiva? �	com podem assolir-la?�
	III.- Conclusions del grup de treball “Urbanisme i Participació: iniciatives i reptes de futur”.
	III.- Conclusions del grup de treball “Urbanisme i Participació: iniciatives i reptes de futur”.�	Temes clau en l’actuació urbanística en l’àmbit local
	III.- Conclusions del grup de treball “Urbanisme i Participació: iniciatives i reptes de futur”.�	Temes clau en els processos participatius en urbanisme
	IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública.�
	IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública.�
	IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública�	teories sobre la modernització de l’administració pública
	IV.- Aportacions a les preguntes de recerca des de la gestió pública�	implementació de la governança (governnance)
	V.- Estudi de cas: �anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat�com a política pública de re(planificació) d’una part de la ciutat.
	V.- Estudi de cas: �anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat�com a política pública de re(planificació) d’una part de la ciutat.
	V.- Estudi de cas: �anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat�com a política pública de re(planificació) d’una part de la ciutat.
	VI.- Aprenentatges de l’estudi de cas�l’anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat
	VI.- Aprenentatges de l’estudi de cas �l’anàlisi del Pla Integral Sant Ildefons (PIBSI) de Cornellà de Llobregat
	VII.- Cronograma
	VIII.- Bibliografia
	VIII.- Bibliografia

