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    I.- Contextualització eix global – local  
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    I.- Contextualització eix global – local  

        

Global 
reflexió global 
reformes 
interdependents 
dinamismes 
mutus 

 
economia mundial universal 
període de dificultats duradores 
incertesa general a l’esfera econòmica i política 
crisi de totes les formes possibles d’organitzar les 
societats (Hobsbawn, 1998) 
 

Local 
nou relat de la 
ciutat 

xarxa de ciutats 
ciutat com espai físic de convivència, espai – refugi 
(Nel·lo 2001). 
vida quotidiana 
drets (i deures) fonamentals com a éssers humans 
(UNESCO, 2009). 
“ciutadania de ciutat” (Borja, 2001).  
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II.- Conclusions del grup de treball “Urbanisme i Participació: iniciatives i 
reptes de futur”.Temes clau en l’actuació urbanística en l’àmbit local 
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II.- 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. a)- Aportacions des de la sociologia   

Relació 
investigador 
i la investigació 
objectivitat intenció de l’estudi  

evidència de què és possible 

temps i espai variables constitutives internes del anàlisi 

lluita contra la 
fragmentació del 
coneixement 

superar les separacions artificials erigides al segle XIX 
entre allò polític, allò econòmic i allò social (cultural o 
sociocultural) 

món incert i 
complex 
 

perspectiva més holística de la societat 
universalisme pluralista 
(Wallerstein, I. Et altres 2006) 



8 

III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia  

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. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia  

L’urbanisme ha de ser democràtic? 

democràcia única forma de govern acceptable, correcta, o “normal” entesa 
com un valor i compromís universal (Sen, 1999)  

atributs •clima econòmic cordial 
•protecció a les llibertats, respecte a drets civils i polítics 
•existència d’oposició 
•lliure expressió, distribució, informació i crítica, i premsa 
independent. 
•major sensibilitat de govern respecte governats 
•voluntat popular articula i assoleix una expressió política 
•govern reflecteix les demandes i peticions realitzades per la 
societat civil. 

triple valor •instrumental per a garantir responsabilitat dels governs 
•constructiu en la formació de valors i necessitats, drets i deures 
•debat públic, intercanvi informació, opinió i anàlisi. 
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  III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia   

governança Conjunt de regles, institucions i pràctiques establertes que fixen límits 
i incentius per a la constitució i funcionament de xarxes 
interdependents d’actors.  

actors 
estratègics 

s’entrellacen 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 
(Prats, 2001). 

governabilitat 

 

capacitat que té una societat de generar flexibilitat per a acomodar i 
reacomodar nous actors o actors estratègics, en entorns complexos, 
dinàmics i interdependents com els actuals, i de ser eficaç en 
l’assoliment dels objectius, és a dir, de solucionar col·lectivament els 
problemes i afrontar les necessitats de la societat. 
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  III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia   

relació entre 
governabilitat 
democràtica i 
desenvolupament 

la millora en els nivells de governança genera millors nivells de 
governabilitat i de desenvolupament.  

 

 

desenvolupament 

humà 

L’entenem no com a creixement en termes de PIB per càpita, sinó 
com a expansió de la llibertat, que porta a una concepció integral 
o holística, en la qual les diferents dimensions del 
desenvolupament  es consideren en la seva totalitat i des de les 
seves interrelacions i influències mútues.  
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  III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia  

Democràcia 

poliarquia de 
Dahl 

un règim és democràtic quan compleix un conjunt d’estàndards i 
requeriments els ciutadans tenen capacitat per a influir igualment en 
les polítiques  

 

governabilitat 

democràtica 

 

exigeix als actors estratègics que es comportin conforme a les 
fórmules d’una poliarquia; i als actors poderosos que resolguin els 
conflictes i acatin i compleixin les decisions emanades del legislatiu i 
de l’executiu; es prohibeixen les fórmules públiques o privades que 
vulnerin drets fonamentals dels ciutadans. 
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  III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia   

Causes  

col·lapse democràtic 

Causes 

èxit i consolidació democràtica:  

Dificultat dels líders per 
establir legitimitat. 

Feblesa de les institucions. 

Necessari cert temps per 
desenvolupar credibilitat. 

paper de la globalització, implicació, mitjançant. 
estratègies d’ajuda i de promoció de la bona 
governabilitat. 

transparència i necessitat de rendir comptes. 

empoderament dels ciutadans : 

desenvolupament de la democràcia efectiva. 

vertadera democràcia és el govern del poble. 

preferències de la “massa” condicionen i modelen les 
polítiques públiques (Welzel et Inglehart, 2008). 
capacitat de la gent comú d’adquirir recursos i valors 
que els permetin pressionar a les elits de forma eficaç. 

no és suficient amb l’aprovació formal de lleis que 
reconeguin drets polítics. 

cal que real i efectivament es respectin aquests drets . 
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  III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia 

  

triada de 
l’empoderament 
humà  

recursos d’acció  recursos materials i cognitius, com l’educació i l’habilitat de les 
persones en prendre el rumb de les seves vides  

valors 
d’autoexpressió  

 

orientació participativa cap a la societat i la política,  

Recolzament de la igualtat de gènere. 

tolerància vers els estrangers, homosexuals i altres grups 
marginats. 

confiança interpersonal. 

institucions 
democràtiques 
efectives  

reconeixen i garanteixen els drets polítics i civils que permeten a 
les persones modelar la seva vida tant en l’àmbit públic com 
privat.  

paper de les institucions informals en la formació d’una cultura 
democràtica i en l’establiment d’institucions democràtiques 
formals duradores independents.  
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  III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia   

Condicions prèvies per l’èxit i consolidació democràtica 

el creixement econòmic contribueix a la consolidació democràtica, i al seu torn, la 
consolidació democràtica atorga base institucional al creixement sostingut. 

 

la democràcia efectiva té més probabilitats d’existir quan hi ha una infraestructura 
social  relativament desenvolupada, que  inclou no només els recursos econòmics, 
sinó també els hàbits de participació generalitzats i l’èmfasi en l’autonomia de les 
persones.  

 

Per tal d’assolir l’objectiu de consolidació democràtica, cal cercar l’equilibri, 
atenuant la concentració excessiva tant de recursos com de poder de les elits 
(Kapstein i Converse, ) 

 

el naixement i supervivència democràtica, està relacionat especialment amb el 
grau en què els ingressos, els béns i les oportunitats estan distribuïts, i en com 
s’afronten els problemes de desigualtat que provoca la globalització i el canvi 
tecnològic, i per tant, estan vinculades al desenvolupament humà.  
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 III. b).- Aportacions des de les teories d’anàlisi de la democràcia  

És possible consolidar la democràcia en un context de crisi econòmica? 

el creixement econòmic contribueix a la consolidació democràtica, i al seu torn, la 
consolidació democràtica atorga base institucional al creixement sostingut. 

 

en condicions d’escassetat, la supervivència material i la seguretat física són els 
requisits als que les persones assignen la màxima prioritat. 

 

quan augmenta la prosperitat, les persones es tornen més proclius a emfatitzar 
l’autonomia i els valors d’autoexpressió, alhora que tendeixen a ajustar les seves 
aspiracions a les seves capacitats, el qual fa que les llibertats democràtiques siguin 
més reclamades quan es disposa dels recursos necessaris (materials i cognitius) que 
permetin a les persones iniciar accions col·lectives més poderoses i pressionar més 
efectivament les elits. (Welzel et Inglehart, 2008) 
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 III. c).- Aportacions des de la política comparada  

Conceptes a tenir en compte: 

 La democràcia com equilibri: existeix perquè tots els actors que intervenen tenen 
incentius per acatar els resultats (Przeworski i Limongi, 1996).  

La liberalització política com a procés que fa efectiva l’aplicació de certs drets que 
protegeixen tant a individus com a grups socials dels actes arbitraris de l’Estat. Es 
redueix el cost que comporta l’expressió tant individual com de l’acció col·lectiva, la 
qual cosa té un efecte multiplicador. 

 

El principi de ciutadania garanteix que els ciutadans són tractats com a iguals 
respecte a la resta de ciutadans i implica que poden participar en el procés de presa 
de decisió política 

 

Un cop s’atorguen alguns drets individuals i col·lectius, serà més difícil justificar no 
procedir a l’ampliació del catàleg de drets i llibertats, alhora que com més s’avança en 
la liberalització política, es fa més intensa la demanda de la ciutadania per iniciar una 
democratització. 

                                                    Podem aplicar aquests principis a l’urbanisme? 
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  IV.- Podem elaborar un indicador?  

Tipus d’indicadors Índex de desenvolupament humà  (IDH)  

rangs de –2,5 (dèbil) a 2,5 (fort)  

VA  

(voice and 
Accountability  

la veu i rendició de comptes, i analitza els drets humans, polítics i 
civils (possibilitat de participar en la selecció del govern, llibertat 
d’associació, llibertat d’expressió i comunicació). 

PS (political 
Stability ) 

l’estabilitat política i l’absència de violència i analitza la possibilitat 
d’amenaces violentes, o canvis en el govern.  

GE (government 
effectiveness)  

l’efectivitat governamental, i analitza la competència de la 
burocràcia i la qualitat de la prestació de serveis públics.  

RQ (regulatory 
quality)  

qualitat regulatòria, és a dir, analitza la incidència de polítiques 
hostils al mercat. 

RL (rule of law):  

 

l’estat de dret, analitza la qualitat del compliment dels contractes, 
la policia, les corts, incloent la independència judicial i la incidència 
del crim.  

CC (control of 
corruption) 

control de la corrupció i analitza l’abús de poder públic per part del 
benefici privat, incloent la corrupció menor, a gran escala i la 
captura de l’estat per part de les élites.  
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V.- Cronograma 

2009 Marc conceptual i estat de l’art: 
Metodologia d’investigació 
Disciplina urbanística 
La ciutat com a projecte col·lectiu 
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” 

2012-1 Aspectes sociològics i democràtics i 
de política comparada 

2012-2 Aplicabilitat a urbanisme 
Elaboració d’un indicador 
Estudi marc jurídic urbanístic 
Aspectes propositius 
Conclusions 

Desenvolupament teòric – pràctic. 
 
Elaboració de la Memòria de la tesi 
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