
 canta!
 la participació

 a Barcelona 

Canta en el sentit que, cada vegada que llegim aquesta paraula 
impresa en algun dels fulletons de l’Ajuntament, de la Generalitat 
o de la Diputació, ens volen fer pensar que per una vegada 
es prendran de debò les nostres opinions i necessitats, encara 
que sospitem que ens estan amagant alguna cosa, o pitjor, que 
darrere no hi ha res! Només la malícia d’utilitzar necessitats reals 
emmascarant objectius especulatius o de control social. 
 
Hem vist inundar els nostres barris de fulletons setinats, plens de 
colors, anunciant “processos participatius” que han acompanyat 
importants decisions urbanístiques i socials. Però pocs dels nostres 
veïns i veïnes han realment decidit res. La majoria no hem estat 
ni tan sols consultats; les decisions sobre els barris ens han caigut a 
sobre des de dalt, com sempre. 
 
La ciutat està canviant a un ritme vertiginós, i sempre cap a 
la direcció que convé als interessos del mercat immobiliari i la 
necessitat d’exhibir-se dels polítics. Hem vist trinxar barris sencers, 
rebentar teixits històrics, substituir els edificis i la població de 
zones de la ciutat que d’un any per l’altre s’ha fet irreconeixibles 
als seus propis habitants; hi ha hagut gent expulsada de les seves 
cases, tallers o centre socials, i a canvi hi ha edificis d’oficines 
encara sense estrenar o solars buits. I les administracions 
continuen parlant de “democràcia participativa” i de “participació 
ciutadana”.  
 
El material que presentem aquí és fruit d’un llarg treball col·lectiu 
en el qual s’hi ha implicat diferents persones, la majoria procedents 
de les lluites veïnals contra l’especulació del 2000-2006. Durant 
anys hem hagut de lluitar en contra de decisions municipals i 
empresarials a barris del Poble Nou, Santa Caterina, Bon Pastor, el 
Raval, la Barceloneta i molts altres territoris metropolitans. Hem 

experimentat en pròpia carn que al dia a dia no es 
promou la participació, més aviat al contrari, si es 
dóna (doncs no sempre es així), és exclusivament 
per motius de justificació d’un planejament ja 
decidit, on els veïns i veïnes afectats no hi tenen 
res a dir, o per desmobilitzar i silenciar la crítica 
i apropiar-se després de les seves propostes per 
convertir-les en discurs buit. Ens preguntem, per 
exemple, perquè l’administració fa sempre un procés 
paral·lel al que ja existeix al barri, ignorant la feina 
feta per molts veïns i veïnes, creant enfrontaments 
entre col·lectius i no dóna les eines perquè es 
produeixin espais de trobada on, realment, analitzar 
i debatre amb tota la documentació necessària el què 
es vol fer? 
 
Poc a poc hem construït una visió comuna del què 
està passant a Barcelona, i un dels temes centrals 
del nostre discurs gira al voltant de les mentides 
de les nostres administracions en el tema de la 
participació ciutadana. Com moltes altres paraules 
- “cooperació”, “solidaritat”, “sostenibilitat” -  la 
paraula “participació” ha estat monopolitzada, 
engolida i buidada de contingut per les institucions 
(dins de les quals ara hi ha moltes persones que 
temps ha havien estat implicades en lluites veïnals). 
El Fòrum de les Cultures 2004 ha estat l’apoteosi 
del procés de perversió mediàtica de paraules (i 
persones) que procedien del poble i que han estat 
irremediablement captades pel poder.  
 
Ens costa dir, fins i tot, que a l’elaboració d’aquest 
material hi ha “participat” moltes persones diferents, 
per la por que aquesta participació - real, dins 
d’un procés d’elaboració col·lectiva, horitzontal i 
consensuada - es confongui amb la paraula buida que 
utilitza l’Ajuntament de Barcelona per emmascarar 
les seves actuacions elitistes, verticals i impopulars. 
 
A partir del treball fet, ens agradaria imaginar la 
possibilitat que aquesta paraula torni a tenir el 
sentit que li pertoca. Ja sabem que quan un mot 
és capturat pel poder, és difícil que torni a tenir 
senzillesa i claredat. Mai més podrem parlar de 
“solidaritat” sense que el fantasma de les ONG’s 
embruti un concepte que havia estat revolucionari. 

La mateixa tergiversació succeeix en el cas 
de  “participació ciutadana”. Però aprofitem-
nos d’aquesta perversió per estudiar què 
significaria per nosaltres que la població (que 
no és la “ciutadania”) pogués decidir sobre el 
futur de la seva ciutat; de forma col·lectiva, 
horitzontal i consensuada, d’una forma que es 
pogués comparar – salvant les distàncies – amb 
la manera en què nosaltres hem treballat per 
elaborar el material que presentem aquí. La 
forma i el contingut han de reflectir l’un a l’altre: 
un procés participatiu no pot sorgir d’un fulletó 
setinat que costi tants diners imprimir, doncs, 
si des del començament del procés ja es marca 
la distància entre qui té aquests diners i qui no 
els té, tot el procés serà influenciat per aquest 
allunyament. Per això, no ens hem atrevit ni 
a fer un llibre, que, encara que ens agradi, és 
un objecte tancat i no encaixa amb la nostra 
voluntat d’anar millorant, ampliant, corregint 
i compartint la informació. Hem elaborat 
senzillament una sèrie de materials perquè se’n 
faci l’ús que se’n vulgui fer. Volem compartir el 
que hem après i aprendre amb vosaltres. Potser 
entre tots podrem ajudar que les iniciatives 
populars no caiguin sempre en els mateixos 
paranys. 
 
Per últim voldríem dir que participar és prendre 
part, i prendre part inclou el poder de decidir. 
Una participació que no impliqui la presa de 
decisions conjunta, es podrà dir de moltes 
maneres (se’ns n’acudeixen vàries: manipulació, 
consulta d’opinió, engany), però no serà mai 
participació.  
 
El material recopilat pretén ser una eina 
per aconseguir donar significat a la paraula 
participació, des de l’experiència pròpia i la 
valoració de la mobilització veïnal, així com 
ajudar a rebatre la manipulació darrera la 
propaganda participativa dels poders públics i 
econòmics amb finalitats especulatives.  
 
No hi ha camins per a la participació, 
la participació es fa caminant.

 canta!
 la participació

 a Barcelona 

Canta en el sentit que, cada vegada que llegim aquesta paraula 
impresa en algun dels fulletons de l’Ajuntament, de la Generalitat 
o de la Diputació, ens volen fer pensar que per una vegada 
es prendran de debò les nostres opinions i necessitats, encara 
que sospitem que ens estan amagant alguna cosa, o pitjor, que 
darrere no hi ha res! Només la malícia d’utilitzar necessitats reals 
emmascarant objectius especulatius o de control social. 
 
Hem vist inundar els nostres barris de fulletons setinats, plens de 
colors, anunciant “processos participatius” que han acompanyat 
importants decisions urbanístiques i socials. Però pocs dels nostres 
veïns i veïnes han realment decidit res. La majoria no hem estat 
ni tan sols consultats; les decisions sobre els barris ens han caigut a 
sobre des de dalt, com sempre. 
 
La ciutat està canviant a un ritme vertiginós, i sempre cap a 
la direcció que convé als interessos del mercat immobiliari i la 
necessitat d’exhibir-se dels polítics. Hem vist trinxar barris sencers, 
rebentar teixits històrics, substituir els edificis i la població de 
zones de la ciutat que d’un any per l’altre s’ha fet irreconeixibles 
als seus propis habitants; hi ha hagut gent expulsada de les seves 
cases, tallers o centre socials, i a canvi hi ha edificis d’oficines 
encara sense estrenar o solars buits. I les administracions 
continuen parlant de “democràcia participativa” i de “participació 
ciutadana”.  
 
El material que presentem aquí és fruit d’un llarg treball col·lectiu 
en el qual s’hi ha implicat diferents persones, la majoria procedents 
de les lluites veïnals contra l’especulació del 2000-2006. Durant 
anys hem hagut de lluitar en contra de decisions municipals i 
empresarials a barris del Poble Nou, Santa Caterina, Bon Pastor, el 
Raval, la Barceloneta i molts altres territoris metropolitans. Hem 

experimentat en pròpia carn que al dia a dia no es 
promou la participació, més aviat al contrari, si es 
dóna (doncs no sempre es així), és exclusivament 
per motius de justificació d’un planejament ja 
decidit, on els veïns i veïnes afectats no hi tenen 
res a dir, o per desmobilitzar i silenciar la crítica 
i apropiar-se després de les seves propostes per 
convertir-les en discurs buit. Ens preguntem, per 
exemple, perquè l’administració fa sempre un procés 
paral·lel al que ja existeix al barri, ignorant la feina 
feta per molts veïns i veïnes, creant enfrontaments 
entre col·lectius i no dóna les eines perquè es 
produeixin espais de trobada on, realment, analitzar 
i debatre amb tota la documentació necessària el què 
es vol fer? 
 
Poc a poc hem construït una visió comuna del què 
està passant a Barcelona, i un dels temes centrals 
del nostre discurs gira al voltant de les mentides 
de les nostres administracions en el tema de la 
participació ciutadana. Com moltes altres paraules 
- “cooperació”, “solidaritat”, “sostenibilitat” -  la 
paraula “participació” ha estat monopolitzada, 
engolida i buidada de contingut per les institucions 
(dins de les quals ara hi ha moltes persones que 
temps ha havien estat implicades en lluites veïnals). 
El Fòrum de les Cultures 2004 ha estat l’apoteosi 
del procés de perversió mediàtica de paraules (i 
persones) que procedien del poble i que han estat 
irremediablement captades pel poder.  
 
Ens costa dir, fins i tot, que a l’elaboració d’aquest 
material hi ha “participat” moltes persones diferents, 
per la por que aquesta participació - real, dins 
d’un procés d’elaboració col·lectiva, horitzontal i 
consensuada - es confongui amb la paraula buida que 
utilitza l’Ajuntament de Barcelona per emmascarar 
les seves actuacions elitistes, verticals i impopulars. 
 
A partir del treball fet, ens agradaria imaginar la 
possibilitat que aquesta paraula torni a tenir el 
sentit que li pertoca. Ja sabem que quan un mot 
és capturat pel poder, és difícil que torni a tenir 
senzillesa i claredat. Mai més podrem parlar de 
“solidaritat” sense que el fantasma de les ONG’s 
embruti un concepte que havia estat revolucionari. 

La mateixa tergiversació succeeix en el cas 
de  “participació ciutadana”. Però aprofitem-
nos d’aquesta perversió per estudiar què 
significaria per nosaltres que la població (que 
no és la “ciutadania”) pogués decidir sobre el 
futur de la seva ciutat; de forma col·lectiva, 
horitzontal i consensuada, d’una forma que es 
pogués comparar – salvant les distàncies – amb 
la manera en què nosaltres hem treballat per 
elaborar el material que presentem aquí. La 
forma i el contingut han de reflectir l’un a l’altre: 
un procés participatiu no pot sorgir d’un fulletó 
setinat que costi tants diners imprimir, doncs, 
si des del començament del procés ja es marca 
la distància entre qui té aquests diners i qui no 
els té, tot el procés serà influenciat per aquest 
allunyament. Per això, no ens hem atrevit ni 
a fer un llibre, que, encara que ens agradi, és 
un objecte tancat i no encaixa amb la nostra 
voluntat d’anar millorant, ampliant, corregint 
i compartint la informació. Hem elaborat 
senzillament una sèrie de materials perquè se’n 
faci l’ús que se’n vulgui fer. Volem compartir el 
que hem après i aprendre amb vosaltres. Potser 
entre tots podrem ajudar que les iniciatives 
populars no caiguin sempre en els mateixos 
paranys. 
 
Per últim voldríem dir que participar és prendre 
part, i prendre part inclou el poder de decidir. 
Una participació que no impliqui la presa de 
decisions conjunta, es podrà dir de moltes 
maneres (se’ns n’acudeixen vàries: manipulació, 
consulta d’opinió, engany), però no serà mai 
participació.  
 
El material recopilat pretén ser una eina 
per aconseguir donar significat a la paraula 
participació, des de l’experiència pròpia i la 
valoració de la mobilització veïnal, així com 
ajudar a rebatre la manipulació darrera la 
propaganda participativa dels poders públics i 
econòmics amb finalitats especulatives.  
 
No hi ha camins per a la participació, 
la participació es fa caminant.



 manual de defensa

 ¿cómo nos gusta participar? 

 contra los procesos participativos de la administración

 conclusiones del análisis comparado de las fichas 
 cómo lo vemos

 o cómo sobrevivir a uno y no estrellarse en el intento

 o nuestros 11 ingredientes favoritos para cocinar una sabrosa paella participativa 

 El “Plà Caufec”  Projecte urbanístic a la falda de Collserola amb oposició des de fa més de 16 anys 

 Les Cases Barates de Bon Pastor
 La Mina

  Can Ricart - Parc Central
  La Barceloneta

 El “Forat  de la Vergonya”

 La lucha por los usos del solar de las antiguas piscinas
 Folch i Torres

 Construcción y autogestión de un parque por los vecinos de Santa Caterina

 Un barrio movilizado por un “Plan de Ascensores”

 La lluïta per un espai de convivència del segle xxi en un recinte patrimonial viu

 Plan “integral” de reordenación para el olvidado Barrio de La Mina

  Rehabilitación y demolición como coartada para aniquilar un estilo de vida

 7 propostes de participació veïnal
 Mapa 

Periple “participatiu”
info: laparticipaciocanta@moviment.net

durant la primavera i estiu de 2008 
volem fer una caravana per els barris, amb tallers i una expo
dedicada a debatre la participació a la nostra ciutat. 
us convidem assistir-hi per continuar treballant plegats 
cap a una nova manera de entendre i valorar les propostes veïnals. 
si voleu col.laborar o  saber més , envieu-nos un correu.

laparticipaciocanta@moviment.net
Aquesta carpeta de materials és un treball col·lectiu en procés, això que ara compartim 
amb vosaltres és un esborrany que volem que es converteixi en una eina de participació 
per als nostres barris.

Ens agradaria que aquests materials comencin a ser llegits, reflexionats, criticats i 
imaginats per tots aquells que estem intentant, des de les mobilitzacions veïnals, omplir 
una altra vegada de contingut la paraula participació i tot el que suposa... el què puguem 
decidir sobre el futur dels nostres barris, de la nostra ciutat.

La idea és que aquesta eina es vagi ampliant, corregint, millorant... amb les vostres 
aportacions. Per contactar amb nosaltres podeu escriure’ns un mail a 
participacio@mail.moviments.net, encara que ja ens encarregarem de compartir-lo 
personalment amb vosaltres a través de trobades, xerrades, debats, assemblees de barri...
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