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A participación social na transformación
do territorio

Ana Lorenzo Vila e Miguel Martínez López
Colectivo Cidadanía

Introducción

Neste traballo preténdese articular unha visión crítica da partici-
pación urbana e unha proposta de orientar a súa promoción en contex-
tos institucionais. Trátase, xa que logo, dun difícil equilibrio que nos
obriga a fiar coherentemente os argumentos, principios, exemplos e

r recomendacións enunciadas. En primeiro lugar, optamos por unha estra-
texia de definición da participación cidadã en ámbitos espaciais que
considere o conflicto social, a complexidade e a creatividade social, cul-
tural, económica e política derivada de experiencias participativas. Non
obstante, consideramos esencial examinar de forma realista os principais
obstáculos e as limitacións máis persistentes que se presentaron nas

i últimas décadas para a participación pública no urbanismo: desinforma-
; ción, incomprensibilidade da linguaxe técnica, dificultades para mane-
: xar globalmente o crecemento urbano, etc.

,
Son eses problemas da participación os que nos levarán, na última

I parte deste texto, a facer algunhas suxestións específicas para supera-
los. Pero antes serán expostos dous casos de participación urbana en

[. cidades galegas (Vigo e Santiago de Compostela) para demostrar as
: potencialidades democráticas que tales experiencias exhibiron.

Destacaremos, nese sentido, a xénese deses procesos, as capacidades de
organización e expresión das organizacións populares implicadas neles,
e o tipo de relacións mantidas cos gobernantes municipais. Por suposto,
cada caso é un mundo e insírese en contextos sociais irrepetibles. Non
obstante, podemos comprobar cómo estes dous ponen en práctica, cun
amplo rango de actividades e máis en variados graos de afondamento,
os trazos cos que identificamos a participación urbana no primeiro epí-
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grafe deste texto: autonomía, descentralización, aprendizaxe, contradic-
cións, etc. Son historias, por tanto, que reforzaron, ao noso xuízo, as ini-
ciativas de participación cidadá. Non pode volverse atrás, pero si recons-
truílas, repensa Ias e, sobre todo, tirar conclusións para o futuro a partir
do seu exame crítico.

O terceiro epígrafe dedícase a darlle maior concreción ás reflexións
teóricas e empíricas anteriores. Desexamos non perder polo camino a
perspectiva holística e crítica que nos advirte sempre sobre as incerte-
zas e delicadas relacións sociais que axexan a todo proceso participati-
vo. Pero tamén pensamos que é necesario cultivar: é dicir, traducir en
propostas operativas as consecuencias lóxicas (e ideolóxicas) que se
derivan do exame da participación urbana e animar a que se experi-
mente con elas. Debido á importancia que tenen, no nivel municipal, os
procesos de planeamento e de xestión urbanística, optamos aquí por
definir algúns principios e tarefas prácticas ás que Iles dar prioridade por
parte de técnicos e políticos municipais cando se comprometan hones-
tamente a promover procesos participativos nas políticas públicas. Non
se trata dun catálogo exhaustivo e, como diciamos, cada "deber ser" e
cada "recomendación técnica" han de observarse en función das refle-
xións anteriores e do contexto particular de aplicación.

1. Urbanismo e participación: a razón democrática nos espacios
do conflicto social

Neste punto presentamos unha definición da participación no
urbanismo en tres pasos: como proceso dialéctico, como construcción
conflictiva de políticas alternativas e como iniciativas públicas de coe-
xistencia na diversidade. Pretendemos ofrecer unha visión ampla, críti-
ca, plural e consciente da complexidade social que rodea e que consti-
túe internamente a todo proceso de participación social en materias
territoriais. Discerniremos, asemade, a dimensión democratizadora que
se pode atopar nalgunhas experiencias e conceptualizacións do urbanis-
mo. Por último, finalizaremos sinalando os principais problemas que
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J;:' posúen as iniciativas de participación social no urbanismo ante o con-,,~- texto normativo e de reestructuración urbana global.

.' 1.1. Dilemas prácticos e conceptuais

lQue significa participar na vida pública en xeral e na ordenación
e xestión do territorio en particular? lCon que sentido e finalidades,
latentes ou manifestas, se exercen as prácticas de participación social?
lQue particularidades ten o ámbito do urbanismo (especialmente, en
materia de planeamento e xestión) para facilitar ou condicionar a parti-
cipación social? Sinalemos catro dilemas iniciais para ver desde distin-
tos ángulos as arestas deste problema.

1. Se aceptamos que os contextos políticos, económicos e culturais
en cada escala de goberno, constitúen a fonte máis evidente de cons-
triccións a toda práctica participativa, entón non nos sorprenderá que
existan accións sociais lexitimamente participativas tanto fóra como
dentro das marxes institucionais que se establezan, historicamente, en
cada unha desas escalas. A poboación participa no que quere e no que
pode. Ás veces de forma defensiva, outras de forma constructiva. Os
límites espaciais, os usos sociais que se manifestan sobre espacios con-
cretos, as actividades que transforman ou que proxectan transformar o
espacio no futuro, etc. son unicamente unhas partes máis da vida cotiá
das persoas que, en determinadas ocasións, desatan inquedanzas, agra-
vios, mobilizacións e organizacións cunha certa constancia que poden
abranguer desde unha asociación vecirial a movementos sociais de maior

amplitude,

2. A técnicos e políticos resúltalles difícil, con frecuencia, entender
o sentido e os efectos socialmente beneficiosos da participación cidadã
no urbanismo. Por varias razóns: a) por desexar que todas as dinámicas
sociais se axusten ás regras, pautas e ritmos que marquen o exercicio
normal das políticas públicas e os axentes urbanizadores dominantes; b)
pola intranquilidade que Iles provocan os procesos pluritemáticos, nos
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que as poboacións reclaman ou proporien cuestións en eidos que des-
bordan o definido oficialmente como 'urbanismo', case sempre, referido
este ao planeamento; c)pola complexidade dos procesos participativos
nos que se espertan constantemente sospeitas de partidismo ou electo-
ralismo, dilatacións insoportables das decisións e sensacións de inefi-
ciencia administrativa. Como veremos despois, non entendemos unha
democracia máis participativa sen asumir a existencia de friccións e des-
bordamentos como os apuntados.

3. En todo caso, sempre cabe preguntarse quen é a 'cidadania'.
iQuen pode ou debe participar? iQue recursos (privados e públicos, eco-
nómicos e intelectuais, materiais e informativos) ten a poboación para
participar? iQue tipo de organizacións de base e de institucións e espa-
cios lexítimos existen para facelo? iQuen debe iniciar os procesos?
iQuen debe sumarse? iQuen ten dereito a decidir?iA quen afectarán
esas decisións? iTodas as persoas afectadas, estean censadas ou non
municipalmente, poderían tomar parte das discusións, na elevación de
propostas, na negociación dos proxectos, na súa aplicación? En todos os
casos coriecidos (Villasante, 1995; Navarro, 1998; Blackburn et ai., 1998;
Martínez, 2002; Quesada et ai., 2002) este enigma comporta conflictos
substantivos que, estimamos, non poden ser obviados.

4. Agora ben, en materias territoriais emerxe sempre o modelo de
cidade, a utopía que se persegue a longo prazo por múltiples traxectos
e sen alcanzala nunca do todo. iDébense abrir procesos continuados nos
que cada grupo social, desde o seu singular mundo de vida no que habi-
ta ou desde as varias subculturas que habitan aos seus membros, con-
tribúa a ir definindo a cidade ideal, ou será máis eficaz participar secto-
rialmente naqueles eidos manexables, con prazos concretos e incremen-
tando as sensacións de ir construindo a medida que se avanza? A expe-
riencia amosa que a prédica da normativa urbanística á hora de convi-

!dar á poboación a suxerir o seu modelo urbano global (na fase de
Avance), cae a miúdo en saco roto (Saravia, 1998). A avidez por incre- r

mentar rendementos e edificabilidades ou a defensa de patrimonios e r
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coutos territoriais, non son, precisamente, os mellores aliados dos pro-
cesos participativos. Tanto que poderiamos formular, á inversa, que é
necesario frear tal mercantilismo do solo se se pretende facer participe
á cidadania na creación dunha ilusión colectiva: o interese xeral.

Tentaremos demostrar aqui que, xunto á análise das experiencias
puntuais (frustradas ou exitosas) de participación social no urbanismo, é
razoable adoptar unha estratexia de definición que comprenda a diver-
sidade e o conflicto social subxacentes.Farémolo en tres pasos, sucesi-
vos e complementarios. Despois poranse de relevo os obstáculos máis
frecuentes da participación no urbanismo, de forma tal que as ditas
observacións poidan contribuir a promover procesos nos que se superen
eses limites da realidade, sen perder coherencia coas dimensións da par-
ticipación definidas antes.

1.2 Unha exploración dialéctica das potencialidades

Debémoslle ao xeógrafo David Harvey a construcción dunha aguda
t perspectiva dialéctica no estudio dos fenómenos socioespaciais (Harvey,

1973; 1996). Asi, podemos afirmar que o esparjo é socialmente produ-
r rido, transformado, reproducido, ordenado, configurado e mesmo inven-

tado simbolicamente. As súas cualidades mudan a medida que mudan a
organización social e as formas de relación social. En consecuencia,
unha sociedade capitalista traslada a todos os problemas socioespaciais
as súas contradiccións e conflictos entre grupos sociais: por causa de
encontrados intereses materiais, de opostas visións ontolóxicas e ideo-
lóxicas do mundo, de diferentes situacións conxunturais e condicións de
vida, etcl.

Esbocemos, pois, a primeira proposta de definición da participación
urbana: un proceso no que, a partir de diversas contradiccións e conflic-
tos sociais, se exploran (e se poflen en práctica, se experimentan) as
potencialidades das situacións concretas e dos grupos implicados para
acadar cambios sociais.

1. "A conducta transformadara -a c=tividad~- ~m~rx~ das condicións ligadas ó vezó h~t~rax~n~idad~ abviam~nt~
pres~nt~ ~n colqu~ra sist~ma (...) A ~xplaración de mundos posib/~s ~ c~ntral nun pe/1sam~nta dia/~tico l..) a ~xplara-
ción d~ pot~ncialidad~s para a cambia. poro a autarr~alización. para a construcción de novas id~ntidad~s e ard~
sociais. novas tatalidad~s. navas~sist~massaciaisc" (Harvey, 1996: 54-56)
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Unha implicación epistemolóxica dela obrigaríanos a reconecer
que, asi entendida, a participación esixe procesos de conecemento e
autoconecemento colectivos. Pero, trátase dunha exploración: non se
prediciría o futuro nin se producirian verdades; proporíanse posibilida-
des e producirianse compromisos (é o que se fai nos procesos de inves-
tigación-acción participativa: Fals Borda, 1985; Salazar et ai., 1989;
Blackburn et ai., 1998; Martínez, 2001). Unha asociación vecinal, por'
exemplo, vai reconstruindo a percepción social de necesidades espaciais
a medida que recibe asesorías técnicas, que discute coas autoridades,
que realiza accións no barrio e que vai sistematizando toda esa infor-
mación.

Unha implicación teórica apuntaríanos a sinalar tanto os conflictos
que proceden do contexto económico, político e cultural dos axentes que
participan, como os que provenen das súas propias relacións mutuas e
internas. A exclusión do punto de vista dos comerciantes ou da infancia
dos proxectos urbanísticos xerados por unha asociación vecinal, serían
exemplares confluencias do referido.

Por último, sinalemos unha consecuencia que podemos denominar
'ontolóxica' (ou ideolóxica): os cambias sociais, para ser radicais (con
capacidade para influir nos piares básicos da opresión económica, polí- ~' tica ou cultural) terian como horizonte prioritario alterar, paralizar, dimi-

nuír, reverter ou eliminar as desigualdades, dominacións e separacións
que produce o capitalismo en primeira instancia, e outros modos de pro-
ducción e de relacións sociais que coexisten con el (o patriarcado, o
etnocentrismo, o burocratismo...), noutras instancias. Nas prácticas par-
ticipativas, sen embargo, tal autoconciencia rara vez se presenta en
estado puro (por exemplo, que a asociación formule a súa reivindicación
de equipamentos culturais de acordo cun estudio da distribución equi-
tativa das ditas necesidades no ámbito municipal e comarcal e xunto a
outros colectivos sociais) e serán máis ben a combinación e a invención
quen coparán as superficies discursivas.
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1.3 Antinomías nos camiiios da democracia

é., Propoiiamos un segundo conxunto de fenómenos asociados á par-
~ . ticipación urbana: os procesos participativos promoverían, potencial-

; mente, exercicios de poder popular e de democracia directa mais sempre

susceptibles, non obstante, de reproducir aquilo que din combater. É dicir,

o primeiro non sempre é conseguido (ás veces nin sequera pretendido),

~ mentres que o segundo axexaría desde o proceloso fondo de conflictos,
r que son consubstanciais a un proceso con múltiples actores e do que """

,,11: nunca se sabe cómo acabará. Esclarezamos, por partes, as implicacións
;,"" disto.

A participación social en materias urbanísticas pode dedicarse a
radicalizar a democracia representativa, a propoiier a creación de insti-
tucións alternativas a ela ou, simplemente, a transformar relacións
sociais non acollidas por institución presencial ou virtual algunha. As
actividades do primeiro tipo mellorarían, supostamente, a información, a
elaboración e a aceptación das políticas públicas. As restantes caracte-
rizaríanse por protestas, campa rias, reunións e accións creativas en
forma dalgún contrapoder lexítimo, non necesariamente confrontado
directamente e a curto prazo coas institucións e o goberno: por exem-
plo, institucións comunitarias amparadas na forza do costume (xuntas
de augas, de festas e de montes comunais) e iniciativas constructivas de
carácter duradeiro (ocupacións de terras, fábricas ou vivendas) (M.Wo,
2001; Martínez, 2002). Pero a simple mobilización cidadá non garante
pasar dun a outro modelo, ainda que externamente percibamos as
potencialidades subxacentes.

Esta definición conduciríanos, pois, a entender a participación
como activación dalgún tipo de alternativa aos procedementos preemi-
nentes na política institucional: o exercicio do sufraxio electoral, a com-
petencia entre partidos políticos por acceder ao goberno, o re/eo e as
presións particularistas e corporativas (/obbies) sobre certos niveis admi-
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nistrativos, etc. Mesmo nun dos casos máis básicos de participación,
consistente en esixir a aplicación estricta da lei e a garantia dos derei-
tos constitucionais, estariase a exercer algunha acción entusiasta, efu-
siva e intensa (é dicir, alternativa á normalidade, ainda que sexa esgo-
tando todos os recursos legais ao seu dispor) para alterar ese curso das
cousas. Nos casos máis esixentes, proporianse avances na construcción
dunha maior democracia directa: a descentralización local, o uso fre-
cuente de consultas populares tipo referéndum, a politización -con
recursos públicos para informar e debater- de numerosos ámbitos vitais,
etc. Pero nin sequera moitos destes últimos retan explicitamente á
democracia representativa. Un exemplo clarificador constitúeno os i
'orzamentos participativos' nos que son os propios representantes poli- t
ticos os impulsores de tales prácticas de participación. Cómpre engadir, ~

non obstante, que no caso máis referenciado de Porto Alegre, a expe-
riencia parte da preexistencia dun tecido social cunha historia reivindi-
cativa sólida e con experiencias participativas anteriores (Giacomoni,
1996: Abers, 1998; Villasante et ai., 2002). i

Agora ben, non todo o que se adxectiva como 'participación' modi-
fica os principais defectos da democracia liberal (a saber: despolitiza-
ción, privatización, corporativismo, elitismo, redistribución desigual dos
recursos, etc.). Algúns procesos non albergarian nin sequera as poten-
cialidades mencionadas, mentres que outros combinarian dous pasos
adiante e un atrás. O exemplo máis destacado do primeiro serían as
demandas de flexibilidade institucional solicitadas polas élites capitalis-
tas e os seus mediadores (asociacións profesionais, directivos empresa-
riais, medios de comunicación afins, etc.). seguindo o precepto liberal de
reducir a regulación pública (e, no urbanismo, as limitacións ao exerci-
cio da propiedade privada sen inxerencia da súa perturbadora 'función
social') e a busca de consideración como unha parte máis da sociedade
civil, en pé de igualdade con outros colectivos sociais (minorias cultu-
rais, mulleres, proletariado, sindicatos, movementos sociais, etc.). Estas
élites reclamarian os seus defeitos de participación con gran eficacia, :l

, i
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cada vez que solicitan audiencia pública, negocian operacións de inves-
timento e cooperan entre si para controlar prezos ou eliminar a compe-
tencia2.

Un exemplo destacado do segundo (dous pasos adiante e un atrás)
suscítase cando unha organización cidadã esixe transparencia na adqui-
sición e xestión do patrimonio municipal do solo, con iniciativas creati-
vas proponendo usos para eses espacios (por exemplo, para situar hor-
tas urbanas, coma no caso do Parque Miraflores en Sevilla: Carmona,

1996; AA.W_, 1997) , con iniciativas de resistencia e protesta ante as
débedas históricas relativas á insuficiencia de vivenda social (por exem-
plo, impugnando na súa totalidade, por esta causa, un plan xeral de
ordenación municipal) e reproducindo dominacións sociais, de forma
máis ou menos visible, como ocorre cando exclúen a outras asociacións
da zona das súas iniciativas (por exemplo, ao arrogarse en exclusividade
a representatividade da poboación afectada polo planeamento ou a xes-
tión urbanísticas en xogo) (Martínez, 2000).

1.4 Participación cidadã e diversidade urbana

A nosa terceira aproximación á participación cidadã no urbanismo,
complementaria ás anteriores, lévanos a soster que os procesos partici-
pativos desencadean novas formas de coexistencia dos suxeitos sociais,
reconstitúen prácticas urbanas diversas, relacións sociais, a autonomía
das organizacións e, en último extremo, o exercicio da autoridade. De
novo vémonos obrigados a preguntarnos ata ónde poden chegar eses
procesos de reconstrucción social sen eliminar os alicerces da diversida-
de urbana sobre os que se ergueron. É a pregunta que se Ile ten dirixido
ao comunitarismo de autores como Bookchin, Barber e outros para quen
a participación social debería desembocar na constitución de pequenas
comunidades altamente soberanas, nas que primen as relacións coope-
rativas e de proximidade e nas que se desenvolva unha democracia o

2. Máis qu~ a súa propia porticipaci6n, reclamarian ao Estado acci6ns 'r~productivas' (garantir á farIa d~ traballo
aquelas condici6ns de vida non cub~rtas palas ~mpr~sas), 'instrum~ntais' (garantir a distribuci6n d~sigual da propi~-
dad~ privada ~ dos r~cursos con ba~ na acumulaci6n dos ~n~ficios) e 'Iexitimadoras' (xustificar a ord~ social ~xis-
t~nt~ e os b~n~ficios da estabilidad~ e continuidade do sist~ma en au~ncia de conflictos) (Alford ~ Fri~dland. 1985;
Pickvanc~, 1995).
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máis directa, local e consensual posible (e non só nos municipios, tamén
nos centros de traballo).

As obxeccións criticas ao comunitarismo, non obstante, resúltan-
nos familiares (son, en certa medida, problemas centrais da modernída-
de): 1) canta máis homoxeneidade social e máis conecemento mutuo se
busca, máis posibilidades existen de estimular a exclusión e a represión
de todos aqueles que se consideran diferentes; 2) seria un artificio des-
proporcionado dividir en pequenas comunidades as actuais cidades e
áreas metropolitanas con toda a complexidade, hibridacións e superpo-
sicións que as definen; 3) de proliferar o comunitarismo sempre se pre-
cisaria dalgún modelo superior que articulase os intercambios e interde-
pendencias entre as distintas comunidades (ou municipios) con xustiza
territorial (entre distintas poboacións próximas e afastadas no espacio,
por unha parte, e no tempo -coas xeracións futuras-, pola outra) (Young,
1990: capo VIII). Ou sexa, que todas as virtudes que encerra a participa-
ción no local entrarian en constante conflicto coa imperiosa necesidade
de cooperación (e, probablemente, menor participación) no global (por
exemplo, no relativo á xestión entre varios municipios da auga, de hos-
pitais comarcais, de estradas compartidas, de centros rexionais para o
tratamento de residuos, etc.).

Sen embargo, ao mesmo tempo semellan insubstituibles as accións
de participación urbana en ausencia de intervención estatal pronta ou
de rendibilidade empresarial lucrativa: como fan as comunidades de
montes que utilizan os seus propios recursos para construir infraestruc-
turas comunitarias de saneamento e electricidade, por exemplo; ou

, j como manifestan as extensas periferias urbanas nas que a autocons-
; ~: trucción de vivendas contrarrestou con creatividade e organización as

penurias materiais. Voltamos, pois, a indicar desbordamentos e friccións.
: A xente participa para cambiar aquelas situacións que percibe opresivas,

non cando o decidan as autoridades e nos temas, prazos e limites que
elas marquen. Mais Young ten razón, ao noso entender, en propor unha
participación social que fomente, sobre todo, catro tipos de procesos
enriquecedores da div~rsidade urbana:

,
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1) Diferenciación sen exclusión, de forma tal que se poidan formar

novos grupos e afinidades (sería imposible, por exemplo, imaxinarse a

existencia de redes sociais entre persoas homosexuais se non dispuxeran

dun contexto urbano) e que poidan convivir grupos diferentes mesmo en

barrios ou zonas nas que predomine unha identidade (étnica ou demo-

gráfica, por exemplo).

2) Variedade, especialmente no que atinxe á plurifuncionalidade
dos distintos espacios (onde se combine a producción, o comercio, o

lecer, o debate, a natureza, etc.) e ao seu uso por múltiples grupos

sociais.

3) Erotismo, no sentido de que o coriecemento de xente e culturas
r diferentes nos permita cuestionar a nosa propia identidade e ir recons-, truíndoa constantemente a través desa mestura.

! 4) Publicidade, entendida como a necesidade de que existan

numerosos espacios públicos accesibles e abertos a grupos sociais dife-

rentes nos que debater, disentir, decidir ou, cando menos, onde recorie-

cer os diferentes3.

O máis esclarecedor desta formulación é que nos permite valorar a

insuficiencia dalgunhas políticas públicas pretendida mente fomentado-

ras da participación cidadã. Estou pensando nos programas de promo-" ción dun tipo de 'voluntariado' que coarta as posibilidades de opinar,

3. As ideas de Young poderian ser inxustamente tachadas de "posmodernas". É, por exemplo, o tipo de acusaci6ns
que recibiu Jane Jacobs cando formulaba nos anos 1960 un reto a todo tipo de planeamento (tanto o "moderno"
como o "ecoI6xico"), eloxiando o "dinamismo", a riqueza e a inconsciente seguridade que proporcionaba a vida nas
rúas urbanas abertas dalgúns barrios céntricos sen plonificoción. O posmodernismo de Jacobs. sen embargo, orixinou
comprensibles críticas que non se poderian aplicar a Young. Desde a visi6n da cidade e da planificaci6n de Jacobs.
non habia lugar para entender a desigualdade urbana entre barrios de distintas clases sociais nin para que a poboa-
ci6n estivese interesada en modificalas participando activamente; os centros comunitarios eran desvalorizados ante
a preeminenica das rúas; e non prestaria suficienteatenci6n aos ritmos sociais non marcados polavelocidade do trá-
fico e da especulaci6n (Mumford, 1968: 253-285; Scott, 1998: 132-146). Para unha disecci6n do contexto e implica-
ci6ns do posmodernismo desde a década de 1980, nada mellor que acudir de novo a Harvey (1996). Young, pala súa
parte, non entenderia as pollticas participativas sen panelas en relaci6n co contexto de inxustiza social presente na
sociedade urbana (a privatizaci6n dos suburbios residenciais, a conxesti6n do tráfico, a poboaci6n sen teito, a crimi-
nalidade urbana, etc.J: a participaci6n urbana consistiria na promoci6n da di,fe~ncio e da creotividode nas relaci6ns
sociais que establecen as persoas de cada grupo social e coas de outros grupos (ou comunidades. ou municipios), ao
mesmo tempo que se confrontan (tanto no seu decorrer como nos resultados das súas acci6ns) os problemas esen-
ciais da vida urbana desatendidos polas autoridades ou, simplemente, ingobernables e en incesante medra.

t
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reclamar, organizarse, decidir e modificar os espacios de vida das perso-
as que participan nesas actividades (Gutiérrez, 1995). Tamén aconteceu
algo semellante coas técnicas de participación experimentadas en
numerosos 'planos estratéxicos' recorrendo a enquisas simplificadoras
da opinión cidadã (accidentalmente, tamén a estudios máis cualitativos)
e a xuntanzas de expertos e organizacións líderes da cidade que deixan
fóra a moitas outras entidades sociais e a movementos sociais e proce-
sos de participación xa existentes (Stoker, 1995; Martínez, 1999).

1.5 Lastres tecnocráticos

A participación no urbanismo abrangue un amplo rango de temá-
ticas e iniciativas, superando mesmo ao xa de por si amplo abano exis-
tentes de regulacións urbanísticas. A poboación pode mobilizarse ante a
video-vixilancia das rúas, ante o deterioro residencial dun centro histó-
rico, ante as deficiencias da rede de sumidoiros ou do transporte públi-
co, ou tamén para apropiarse simbolicamente dos espacios públicos,
para coriecer a súa propia historia urbana e local, ou para acometer
independentemente obras de interese público. Os procesos de planea-
mento urbanístico representan, por tanto, uns momentos de oportuni-
dade para interaccionar con aqueles procesos participativos, pero ao
mesmo tempo establecen uns constrinximentos tales que nos convidan
a consideralos como excepcionais en todo o que ten que ver co urbanis-
mo e coa participación. Máis especificamente, na planificación da cida-
de (dos usos do solo, fundamentalmente) recaen sobre os técnicos res-
ponsables tantos conflictos de intereses e racionalidades que a partici-
pación cidadã semella introducir excesivo ruído suplementario (Zárate,
1991; Pickvance, 1994). Pero todas as análises históricas (Mumford,
1961; Lynch, 1981; Friedmann, 1987) demostran que a herdanza da
omnipotencia tecnocrática é unha continxencia variable e modificable,
malia que ínclitos representantes da modernidade a terian defendido ata
hai pouco: o máximo exporiente diso seria, tal vez, Le Corbusier (Ramón,
1967; Scott, 1998); mentres que, polo contrario, non foron casuais as
coincidencias de formulacións ecoloxistas e participativas no seo do
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urbanismo (Mumford, 1968; Arnstein, 1969; Goodman, 1971; Alexander,

1976; Masjuán, 1992).

Aceptemos, xa que logo, o interese da elaboración do planeamen-

to urbano para a participación cidadã e analicemos agora por qué foi tan

inusual esa mutua amizade4. En xeral, ténense reconecidos os escasos

avances nesta materia e sina lado tres conxuntos de condicións que difi-

cultaron a participación social no urbanismo (Fernández Durán, 1993;

Knox, 1993; Saravia, 1998):

1) Os plans xerais de ordenación municipal serían tan ambiciosos e

complexos, con tantos detalles e "letra pequena", que non permitirían a

súa comprensión global por parte da poboación e a participación orga-

nizaríase, frecuentemente, de forma exclusiva en torno a uns temas

"estrela" lanzados pola prensa local ou polos propios técnicos redactores.

..

2) Unha gran parte dos proxectos urbanísticos da última xeración

(posmodernos) dedicaríanse a promover unha fragmentación urbana tal

que se evitarían os procesos de debate en torno a eles, ao tempo que se

eludiría a planificación global ante a dispersión provocada e as variables,

a miúdo de índole internacional, que entran en xogo (estamos pensando

nas renovacións dos centros urbanos, na construcción de grandes redes

de transporte, recintos feirais e de lecer, faraónicas obras museísticas e

de congresos, complexos deportivos e comerciais, urbanizacións privadas

de carácter suburbial, grandes espacios periurbanos e zonas agrícolas

convertidas en espacios desérticos para actividades loxísticas e de alma-

cenaxe, etc.).

I
3) O planeamento urbano remata por integrarse en dinámicas de

"planificación estratéxica" que tenen un maior alcance que a simple

regulación dos usos do solo, pero nas que se prima unha participación

social neo-corporativista e se forzan consensos en torno a modelos de

forte competitividade e crecemento urbanos.

4. Entr~ as ~x~ri~ncias participativas no urbanismo das dúas últimas décadas. ba~ámonos nalgunhas como as r~~-

r~nciadas ~n: Dark~, 1990; Brand ~t ai., 1991; Fainst~in ~ Fainst~in, 1993; Villasant~, 1995.

~~
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A nosa propia experiencia traballando desde as dúas bandas (unha
vez, case completamente a carón dun conxunto de organizacións comu-
nitarias, como investigador e como asesor; outra vez, como sociólogo
dentro dun equipo redactor) revelounos que existen outras condicións
particulares igualmente impertinentes: os axustados prazos temporais
que se marcan para aprobar o planeamento dentro da lexislatura do
equipo gobernante que o promoveu; os limitados orzamentos económi-
cos dispostos case exclusivamente para cumprir coa redacción dos docu-
mentos acordados nas bases do concurso (a información, o avance e o
plan); a ausencia de suficiente comunicación e coordinación entre todas
as área técnicas implicadas (arquitectos, enxeneiros, avogados, biólogos,
xeógrafos, economistas, sociólogos, etc.); a existencia de proxectos
urbanos decididos polas élites políticas ou económicas con antelación á
redacción do planeamento; a carencia de debate público suficiente e
suficientemente aberto a asociacións vecinais e a outros colectivos
sociais, con maior ou menor organización formal, limitándose a "exposi-
cións" de carácter "divulgativo" e a foros excesivamente ríxidos...

Non estenderemos máis o listado, de momento. O que pretendemos
argumentar é que un exame realista desta situación suxire limpar o
camino de todos eses obstáculos técnicos. Ou ben, cando menos, que
calquera proceso participativo que se dinamice teria en conta esas ame-
alas ferreamente ancoradas nas experiencias urbanísticas de moitas
localidades. A participación cidadã en materias territoriais preexiste e
subsiste -é dicir, transcende- aos períodos de ordenación normativa. O
contraproducente, ao noso xuízo, é ponerlle máis atrancos dos usuais ou
mirar para outro lado. Agora ben, os "atrancos usuais" non son menos
insidiosos debido a que proceden, en gran medida, do contexto dunha
sociedade capitalista e dunha democracia liberal. Vexamos, por conse-
guinte, unha síntese deles en relación directa co urbanismo.

1. De informantes a interrogantes. De acordo coa lexislación vixen-
te, a poboación pode participar, inicialmente, en calidade de informante

Participación Cidadá e Desenvolvemento Local no Eixo Atlántico:
Monforte e Chaves



~

49

(cómo ven as cousas) e, despois, en cal idade de críticos (en qué concor-
dan ou disenten á luz dos documentos publicados). Pero non hai moitas
garantías de que cheguen a bo porto todas as "interrogantes" que se
enuncien ao longo de todo ese tempo. O primeiro que acontece é que
non toda a poboación é avisada ou consultada, nin sequera todos os gru-
pos sociais organizados ou afectados. E isto é máis manifesto nas etapas
de propor suxestións ou alegacións, habitualmente protagonizadas por
individuos ou persoas xurídicas que ven afectados os seus intereses par-
ticulares. No fondo, non todo o mundo dispón das mesmas condicións
materiais e culturais para participar, o que salta máis á vista en relación
ao excesivo tecnicismo da linguaxe que se utiliza nese ámbito, multipli-
cando as dificultades de comprensión e as económicas (no caso, por
exemplo, de ter que contratar a un técnico que traduza esa información
e a presente de forma axeitada). Os medios de comunicación de masas,
por último, tampouco son as mellores canles para incitar á participación
pública debido a que operan as súas propias seleccións informativas
arbitrarias e, ademais, monopolizan os fluxos informativos relevantes ao
proceso de redacción (por diante doutros medios de comunicación de
barrio, asociativos, en soportes variados e informais, etc.). Por esas
razóns, para estimular unha maior participación pública na definición do
interese colectivo implicado na ordenación urbanística, tense proposto
incentivar un "clima de participación" e distintas modalidades de "parti-
cipación urbana" xenérica (Villasante e Alguacil, 1992; Acosta, 1992).

2. Da flexibilidade á incerteza. Cando desde a Administración ou
desde os equipos técnicos de planificación se acolle favorablemente a
participación cidadã no urbanismo, resulta necesario introducir meca-
nismos que flexibilicen os procedementos (por exemplo, aumentando os
períodos de tempo de exposición) e promover procesos que desborden as
restriccións normativas (por exemplo, dedicando esforzos a facilitar toda
a información e os espacjos de debate que se reclamen). Sen embargo,
as intencións das autoridades limítanse aquí a acelerar os consensos e a
reforzar a lexitimidade da súa acción de goberno e de planificación. É
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i
dicir, que as prácticas de flexibilidade institucional se orientan a reducir
a complexidade, cando a participación social xerada actúa en sentido

contrario, incrementándoa: con máis fluxos informativos, accións, gru-
pos sociais que intervenen e conflictos entre eles. A máis complexidade,
máis incerteza e, por tanto, menos seguridade en que a participación

cidadã resolva máis conflictos dos que crea (Leal, 1982).

3. Da desigualdade á diversidade. A igualdade formal ante a lei ten
a súa cruz en situacións tales coma a veloz aprobación de planos urba-
nísticos fronte aos que só se Iles poden oponer pleitos que evoluirán len-
tamente, a resolución arbitraria das alegacións e, sobre todo, a exclusión
de todo o proceso de planeamento de colectivos sociais que non poden
expresar os seus intereses e necesidades debido á súa idade (infantes,
mocidade e ancianidade, por exemplo), á súa cualificación cultural e
escolar, ao sexo ou á carencia de representación organizada (non só por-
que non existe ningunha organización que o faga, senón porque hai
colectivos -como as xeracións futuras, os usuarios e turistas non resi-
dentes ou a poboación residente en municipios próximos ou noutros
lugares do mundo afectados por algún proceso urbano, como o consu-
mo de auga, de alimentos ou de enerxía- que dificilmente poderían ser
representados formalmente). Non sabemos se esas desigualdades se
reducirían con maiores competencias e capacidades económicas -e non
só urbanísticas- dos municipios (Font, 1985), con maiores graos de des-
centralización comunitaria e de coxestión cidadã dos servicios públicos
(Villasante, 1995) ou con procesos de participación distintos para cada
colectivo social (Booth, 1998). En todo caso, queda patente que os pro-
cesos participativos integrarían -nalgunha medida non necesariamente
proporcional en número ao universo de individuos aos que se remita-
unha diversidade de colectivos, relacións sociais, situacións e accións
municipais confrontadas directamente coas desigualdades sociais exis-
tentes. Isto significa, en definitiva, que esa realidade non poderia ser tra-
tada de forma homoxénea por parte dos administradores da lei cando se

insiran en procesos participativos.
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1.6 Eixes da aprendizaxe participativa

Propuxémonos ao principio volver a definir o sentido da participa-
ción social no urbanismo debido a que atopamos demasiados paradoxos
e reveladores problemas prácticos á hora de facerlles un oco nas con-
cepcións tradicionais da ordenación, a xestión e a transformación do
territorio. A nosa estratexia, por tanto, consistiu máis en examinar a
complexidade sociolóxica que albergan os procesos participativos, e
menos en elaborar un modelo pechado que os incentive operativamen-
te. Non obstante, conviria recapitular algúns dos principios suxeridos na

perspectiva aqui defendida:

1. A participación cidadã en materias espaciais transcende habi-
tualmente as estreitas marxes institucionais nas que se pretende encor-

setar.

2. Os procesos participativos van tamén alén da simple e superfi-
cial información, tanto se a frecha desa transmisión procede das insti-
tucións como se chega a elas, implicando necesariamente unha investi-
gación explorativa das potencialidades de cambio social, o debate, o
disenso, a comunicación e a negociación en profundidade.

i 3. A participación social formula, en maior ou menor medida,
I transformacións sociais en xeral e alternativas populares de organiza-

ción democrática en particular, pero nunca de forma unilateral nin con

.. utopias fechadas a priori, senón partindo dos conflictos sociais existen-
tes e reproducindo outros tantos no seu desenvolvemento.

I
4. Son tan indisociables da participación urbana as tendencias

descentralizadoras e loca listas, como o incremento da diversidade urba-
na, as oportunidades de accesó aos espacios públicos e a xustiza terri-

torial.
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5. Nos procesos de planeamento urbanístico fracasou a participa-
ción social debido a unha deficiente interacción coa cidadanía e a non
xerar procesos dinámicos que transcendan os condicionamentos tecno-
cráticos e normativos máis persistentes.

6. Os procesos participativos incrementan a complexidade, diversi-
dade, conflictos e incertezas xa de por si presentes na práctica urbanís-
tica corrente, polo que non se trataría dunha simple anomalia a fonda
tensión que existe entre as tentativas institucionais por controlar a par-
ticipación e as tentativas cidadãs por desbordar os ámbitos sociais e
espaciais nos que intervir.

Con esta avaliación, como se pode deducir, non sae moi ben para-
da a práctica actual do urbanismo democrático. A participación cidadã
segue a ser unha materia pendente. Algo comprensible cando se desco-
bre que unha boa parte dos procesos participativos non só se orientan a
colaborar na transformación do territorio, senón que tamén promoven
modelos de cidade alternativos ao predominante desenvolvemento espe-
culativo. Incomprensible, non obstante cando asistimos á "dobre lingua"
dos discursos políticos a prol da participación e ponendo tan pouco da
súa parte para facela efectiva: é dicir, cando se perverten as cláusulas
mínimas de estudiar, planificar e urbanizar de acordo cun conecemento
compartido e consensuado acerca das necesidades sociais e do tipo de
calidade de vida desexado a escala local e mesmo planetaria.

Por esas razóns dedicamos o anterior punto a enunciar os "Iastres
tecnocráticos" máis incisivos na participación urbana. Deste xeito pro-
curamos distinguir as eivas que deberíamos superar no camino e sobre
as que estar alerta sempre que se pretenda catalizar un proceso partici-
pativo (antes, durante ou despois do planeamento urbanístico). A maio-
res, esperamos ter esclarecida a nosa concepción da participación cida-
dá no urbanismo como un proceso que comporta conflictos e incertezas
con respecto aos seus resultados, á vez que ten moitas probabilidades de
satisfacer necesidades sociais e de socializar democraticamente á pobo-
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ación durante o seu desenvolvemento. En consecuencia, reprimila, por
acción ou por omisión, non conduciría máis que a novas formas de des-
potismo ilustrado.

2. Experiencias galegas no espello

I

I Exporemos aquí as dúas principais experiencias galegas que corie-
cemos no eido da participación no urbanismo: en concreto, nas cidades
de Viga e Santiago de Compostela. Para iso, referirémonos, en primeiro
lugar, ao contexto social e urbano de Galicia. No seguinte punto relá-
tanse, de forma moi sintética, as principais características que tivo a
participación cidadã en materias urbanísticas desenvolvidas no Plano
Comunitario do Casco Vello de Viga. A continuación, describiremos o

i proceso de constitución dos Foros Veciriais na cidade de Santiago de

Compostela e as prácticas de participación cidadã que desencadearon en
eidos como o media natural e o urbanismo. Consideramos que estes dous
estudios de caso porien de relevo a amplitude, complexidade e conflicti-
vidade que son inherentes aos procesos participativos na transformación
territorial, ao mesmo tempo que demostran as capacidades sociais e as

! limitacións que terien procesos con moi distinta orixe e repercusión.
";,
;"

2.1 Contextualizando as análises da participación

Non resulta doado atopar relevantes experiencias de participación
social no urbanismo en Galicia cando restrinximos esa busca aos
momentos máis rutineiros de ordenación e xestión territorial. Non obs-
tante, cómpre destacar aquí aqueles casos dos cales tivemos un maior
coriecemento directo e nos que se puxeron de relevo inauditas interven-
cións comunitarias e veciriais vencelladas ao planeamento urbano e,
asemade, á transformación social. Nomeadamente, a consolidada tra-
xectoria do Plano Comunitario do Casco Vello de Viga e o proceso de
constitución de Foros Veciriais en Santiago de Compostela. Mais non se

I c trata dos únicos casos dignos de mención: outros planos comunitarios,
f, asociacións veciriais de distintas localidades, consellos municipais con-
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sultivos, mancomunidades de montes ou mobilizacións ecoloxistas, por
exemplo, deron conta tamén dunha nova conciencia cidadã socio-terri-
torial en Galicia durante as últimas décadas5.

a que ten de singular o noso contexto urbano e de organizacións
sociais axuda a explicar, en boa parte, o sentido que adquiriron esas
experiencias participativas en ningún caso illadas. Por unha banda, é

, conveniente diferenciar a Galicia atlántica e a Galicia interior. a corre-
i
J dor litoral -máis poboado e industrializado- abrangue á meirande parte
1 das principais cidades e localidades das áreas metropolitanas que están
~ baixo a súa influencia económica e cultural (Vigo, Pontevedra,

} Vilagarcía, Santiago de Compostela, A Coruria e Ferrol, fundamental-
;: mente), destacando por pronunciados períodos de medre e tamén de
.;

,,:: crise nos que os movementos vecirial e sindical gariaron en protagonis-
~ mo, desde mediados de 1970 en diante, ademais de ir abríndose camirio

os fenómenos de suburbanización e deslocalización residencial e indus-
trial que se experimentaron salientablemente na última década. PorI outra banda, habería que entender o relativo "estancamento" das zonas i

máis rurais a partir dos desequilibrios moi marcados entre as principais
cidades e vilas (aurense, Lugo, Monforte, Lalín, a Barco, ardes, As
Pontes, Verín, etc.) e o resto do territorio ao seu redor, Eses desequilibrios
son especialmente manifestos nun auxe económico e constructivo no
primeiro conxunto durante as últimas dúas décadas froito, entre outras
causas, do retorno de capitais forxados na emigración e de procesos de
especialización industrial local; e na acusada despoboación que sofren

§ amplas extensións rurais afastadas daqueles núcleos (Precedo, 1987;
~ Rodríguez, 1999; AAW" 1999; Souto, 2001).
?",
~l Lonxe dunha estampa bucólica de Galicia que remite ao estereoti-
:c po de estabilidade, de estancamento e dunha ruralidade dominante, o

rápido dinamismo social e urbanizador das últimas décadas manifestou-
se, entre outras dimensións. na progresiva extensión de planeamentos

s. Debido a limitacións de espacio. non podemos estendernos neste trabalto sobre outros casos galegos de partici-
pación social que tam~n merecen atención. especialmente palas carencias e dificultades que amosaron á hora de
afondar e darlles continuidade aos procesos participativos: a rehabilitación do centro histórico de Allariz. a redacción
dos plans xerais de ordenación urbana de Vigo e Santiago de Compostela. a elaboración do Plan Estrat~xico de Vigo
e da súa Area de Influencia e un estudio de revitalización do centro de Vigo.
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urbanos con maiores garantias cás ofrecidas polas normativas anterio-
res (especialmente a partir da Lei 1/19976) e na normalización social no
uso de mecanismos, institucionais ou non, para exercer a participación
cidadá: creación de regulamentos de participación (por exemplo, o apro-
bado en Vigo en 1991-Pérez, 2000: 167- ou o de Santiago en 1998 -

Lorenzo et ai" 2001-); movementos vecinais en denuncia de irregulari-
dades urbanísticas (a loita polos espacios verdes "desaparecidos" do

polígono de Coia en Vigo, por exemplo) (Souto, 1990; Ruíz, 1992); algúns
casos de elevadas cantidades de alegacións aos planeamentos urbanos
(como as 300 de Lalín en 1994 e as 200 do Carballino en 1997)
(Rodríguez, 1999: 115); ou as diversas e intensas mobilizacións sociais
fronte á construcción de encoros, estradas ou centros de recollida de lixo

(García Anón, 1995).
I

Estes e outros procesos participativos menos documentados proban
que a difusión de tales patróns de modernidade democrática está xene-
ralizándose por toda Galicia e que configuran un contexto co que inter-
accionan (aprenden deles, aproveitan as oportunidades que abren, incre-
méntanos, etc.) os axentes das experiencias locais concretas ás que nos

referiremos.

2.2 Participación urbana do Plano Comunitario do Casco Vello

de Vigo

Malia a súa dilatada experiencia de máis dunha década en Galicia,
I os 'planos comunitarios' seguen a ser bastante desconecidos. Trátase

dunha sólida e orixinal coordinación de colectivos vecinais, asistenciais,
educativos, culturais e relacionados coa saúde dalgúns barrios urbanos
que sufrían graves problemas de desemprego na mocidade e de drogo-
dependencias na década de 1980. Ás veces foi o persoal técnico quen
promoveu esa unidade organizativa, outras veces, como aconteceu en
Vigo e Santiago, foron as propias asociacións vecinais. En todos eles se
tendeu a que a poboación local participase na análise, planificación e
intervención social no barrio desde unha visión o máis integral e holís-

6, Cómpr~ I~mbrar qu~ no mes d~ xaneiro d~ 2003 ~ntrou ~n vigor unha nova I~xilación galega ~n mat~ria d~ ord~-
nación urbanística (a ~i 9/2002) ~n ningún avanc~ significativo ~n mat~ria de participación pública.
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tica posible. É dicir, a implicarse en procesos que podemos denominar de
"investigación-acción-participativa" e sen reducirse aos eidos de saúde
comunitaria para os que conseguían as súas principais fontes de finan-
ciamento (a través do Plan Autonómico sobre Drogodependencias, da
Xunta de Galicia). Así xurdiron e continúan, pois, os planos comunitarios
de Caranza (en Ferrol), de Vite (en Santiago), do Barrio Histórico e de Teis
(en Vigo), de Labanou-Distrito V (na Coruna) e, máis recentemente, de
Monteporreiro (en Pontevedra), aos que poderiamos sumar outras expe-
riencias con semellante metodoloxía en Ribeira e mais en Marín

(Marchioni, 1994; Costa, 1999; Álvarez, 1999; Martinez, 2001).

No centro histórico de Vigo fixose especial fincapé, durante algúns
anos, no eido urbanístico, debido á existencia dun Plan especial de reha-
bilitación interior que comezaba a ser executado para cando nace for-
malmente o plano Comunitario (1991), por unha banda, e tamén debido
aos graves problemas de contaminación acústica, degradación dos espa-
cios públicos e situación da vivenda, pola outra. Tanto os técnicos do
propio Plano, como un equipo de sociólogos e arquitectos (financiado
pola concellería de Planeamento e Patrimonio Histórico do Concello de
Vigo), iniciaron unha experiencia de conecemento participativo de
ambas cuestións desde unha das comisións do Plano Comunitario (a de
rehabilitación integral). Nesa comisión programábase e consensuábase a
investigación, devolvíanse e discutíanse os resultados parciais cunha
periodicidade acorde ás xuntanzas da comisión (semanal ou quincenal-
mente, segundo as épocas) e planificábanse, conxuntamente, as accións
de seguimento, control, denuncia ou as propostas que se consideraban

axeitadas.

Na comisión e na propia investigación socio-urbanística empren-
dida examinábanse os contidos do planeamento, tanto como as súas
execucións puntuais; preparábanse as xuntanzas de negociación co
Concello; organizábanse xuntanzas informativas no barrio xunto cos
técnicos municipais; e discutíase criticamente, de forma continuada,

: acerca dos logros e atrancos que se estaban a percibir nas relacións par-
j
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ticipativas establecidas en relación ao urbanismo de rehabilitación no
barrio histórico. Cómpre salientar que todas esas actividades eran socia-
lizadas coas outras entidades integradas no Plano Comunitario
(mediante as xornadas anuais, por exemplo) e buscando constantemen-
te a implicación dos habitantes da zona nas accións comunicativas ou
de protesta desenvolvidas. Asemade, a participación social manifestá-
base nunha dimensión de aprendizaxe continuada da poboación: por
medio do conecemento colectivo xerado, por medio de traballar con-
xuntamente con mozos (en tarefas de deseno gráfico, por exemplo, á
hora de facer exposicións, panfletos ou carteis) e adultos do barrio
(mesmo nun lugar con sobresaínte avellentamento demográfico), ou por
medio da cualificación en habilidades específicas (interpretar planos e
lexislación ou facer cursos para constituír unha cooperativa de vivendas,

por exemplo).

Tamén é de destacar a perspectiva "integral" que se adoptou á hora
de enfrontarse cos problemas urbanísticos: a recuperación da propia his-
toria, a reapropiación festiva e didáctica dos espacios, a crítica socioes-
pacial de problemas de saúde e educativos (desde a localización dos
equipamentos e a demanda doutros complementarios, ata o traballo
directo nas rúas) ou o fomento do asociacionismo e o pequeno comer-
cio (vinculado ou non ao Plano Comunitario). De feito, a asociación veci-
nal deste barrio fora unha das pioneiras en todo Vigo cando desde 1971
se opuxo con éxito á renovación hixienista (máis ben, habería que dicir
"especuladora") do barrio da Ferrería, no contorno do Castelo de San
Sebastián no que se edificou o ranaceos que hoxe é sé consistorial,
dando pé a outras esixencias de participación cidadã no urbanismo, de
tipo colaborativo (co Concello), por parte doutras asociacións vecinais
da cidade (na Florida ou no Calvario, por exemplo: Pereiro, 1981: 208). A
propia redacción do PERI do barrio desde 1984 (aínda que a súa aproba-
ción restrasouse ata 1991) supuxera un fito histórico en canto á con-
fluencia de intereses, entusiasmos e colaboración entre técnicos e pobo-
ación do barrio histórico (realizándose, por exemplo, ata unha singular
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enquisa en forma de concurso sobre unha "quiniela urbanística")
(Martínez, 2001: 198).

A redacción dun novo PEPRI a partir do ano 2000, sen embargo, xa
se fixo nun ambiente diametralmente oposto e pouco favorable á parti-
cipación cidadã nese planeamento, debido, principalmente: a) á persis-
tencia de moitos dos problemas urbanísticos e sociais do barrio (mesmo
despois da execución dun programa europeo, o URBAN, moi intensivo na
dotación de infraestructuras e obras públicas, con pequenas doses de
apoio ao emprego na mocidade, e con programas de dinamización cul-
tural e educativa, pero con moi escasa participación social); b) á falta de
apoio municipal ao propio Plano Comunitario (especialmente, no relati-
vo á contratación de persoal técnico); c) á lóxica crise de renovación
xeracional de activistas dentro do conxunto de organizacións que con-
figuraban o Plano Comunitario; e d) á descontinuidade que tiveron as
experiencias de participación no nivel máis específico do urbanismo,
despois de confrontacións co Concello e de non achegamento ás orga-
nizacións do barrio por parte dos novos técnicos planificadores.

En resumo, poderiamos explicar esta experiencia, en primeiro lugar,
a partir da existencia dun notable e persistente movemento cidadã en
Vigo que segue, mesmo hoxe (máis nas parroquias periurbanas que no
centro urbano), moi preocupado polo planeamento urbano e cunha
longa traxectoria de interacción con políticos e urbanistas (Souto et ai.,
1994; Pérez, 2000). Isto é especialmente certo na historia do Barrio
Histórico, pero non abonda para entender o orixinal da súa participación
urbana. O segundo elemento distintivo, pois, constituiríano a capacida-
de de coordinación comunitaria de numerosas organizacións sociais do
barrio (vecinais, culturais, recreativas, deportivas, relixiosas, comercian-
tes, persoal técnico dos equipamentos públicos, etc.) e de implicación da
poboación non afiliada formalmente (na organización das festas, nas
asembleas puntuais, nas xornadas xerais do Plano Comunitario, etc.) e de
técnicos dinamizadores que exercen participativamente as súas capaci-
dades cualificadas. En terceiro lugar, deberiamos destacar a flexibilida-
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de das dinámicas participativas para pasar con autonomia de proveito-
sos momentos de negociación e colaboración co goberno local, a outros
de denuncia e protesta pública, mais ofrecendo sempre propostas crea-
tivas e os puntos de vista dos colectivos do Plano Comunitario. En cuar-
to lugar, cómpre salientar que a riqueza e holismo do proxecto do Plano
Comunitario é algo que transcende as estreitas marxes da participación
na ordenación urbana e apunta a procesos de 'participación urbana'
máis amplos (desenvolvemento local, autocoriecemento e autoplanifica-
ción comunitarias, cooperativismo, educación non formal, calidade
medioambiental do espacio público, solidariedade alén do asistencialis-
mo institucional, etc.) que nutren de fortaleza aos primeiros.

2.3 O Foro Vecirial en Santiago de Compostela.

No marco do déficit de infraestructuras e equipamentos, dos efec-
tos da especulación inmobiliaria sobre o mercado da vivenda e dunha
situación política marcada pala contestación ao réxime franquista, en
torno ao 1974 xorden en Santiago as primeiras asociacións veciriais
(aínda en situación ilegal) en barrios periféricos: Conxo e Castirieiririo.
Desde a súa constitución, multiplicada por diversos barrios e parroquias,
ata as primeiras eleccións democráticas no municipio, o movemento
vecirial caracterizouse pala súa coordinación, por unha orientación ao
traballo comunitario de base e pala construcción dunha proposta propia
de democracia participativa, con base nos consellos de barrio.

Esta etapa inicia! verase truncada pala consecución dos primeiros
gobernos locais democráticos, o protagonismo acadado palas partidos
políticos (que se nutrirán de cadros veciriais) e por un repregue do tra-
bailo asociativo ao ámbito de cada barrio. Será na década dos 80, mar-
cada pala xurdimento de novas problemáticas sociais (paro xuvenil, dro-
gadicción, inseguridade cidadã, desarticulación social, etc.) cando as
asociacións veciriais volvan coordinarse para a construcción dun novo
proxecto común: a creación da Federación de Asociacións Veciriais e,

~ nalgúns barrios, o impulso a novas metodoloxías de traballo no ámbito
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local: os planos comunitarios. Sen embargo, a Federación sofre gran
conflictividade interna que rematará na escisión, dunha parte, das aso-
ciacións vecinais do ámbito rural, que constitúen unha federación pro-
pia (FERUSA) e, doutra, dun conxunto de asociacións urbanas que sim-
plemente se desvinculan rompendo as canles de coordinación horizontal
e multidireccional.

A partir do ano
2000, o movemento
vecinal inicia un proceso
de autodiagnose7, inse-
rido nunha investiga-
ción-acción participati-
va (Lorenzo et ai., 2001 ;
Lorenzo, 2002) que vai
desenvolver unha pro-
posta novidosa no des-
envolvemento de rela-
cións máis participativas

Foro Vecirial de Santiago de Compostela entre as asociacións e a
Administración Local: o

Foro Vecinal. Relatamos a grandes trazos como se desenvolveu este

proceso.

Durante o ano 2000 a Concellería de Relacións Vecinais impulsou
distintas estratexias para o afondamento das relacións colaborativa
entre asociacións e Administración. Unha desas linas foi cara á consti-
tución do Consello de Relacións Vecinais, como órgano consultivo para
o establecemento das políticas desa área da Administración Local. Outra
vai ser esta investigación participativa sobre a historia e a situación
actual do movemento vecinal de Compostela. Nela participaron, xunto
cun equipo técnico, dous grupos de traballo, integrados por membros de

I distintas asociacións.

I fi 7. Est~ proc~ foi impulsado inicialm~nt~ poli ConCtII~ría d~ R~lacións V~cinais. contando co a~ram~nto ~ a
Ii dinamización do ~quipo d~ CIDADANIA S. Coop. Gal~ga.

1I
II

;
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As conclusións tiradas foron expostas nas Primeiras Xornadas do
Movemento Asociativo Vecirial de decembro dese mesmo ano, onde
tamén se realizaron obradoiros de reflexión e proposta de lirias de tra-
bailo cara adiante.

O foro vecirial vai ser unha destas lirias propostas. Tratábase de
crear un espacio de encontro e debate que rompese a anterior descone-
xión entre as asociacións de cada barrio e parroquia e puidese contribu-
ir á reflexión conxunta e á conformación de propostas de mellora da
calidade de vida desde o conxunto do movemento compostelán. Tamén
de constituírse como espacio complementario ao Consello de Relacións
Veciriais: mentres este último ten unha lóxica máis representativa e máis
apegada á axenda municipal, o foro formulouse como lugar integrador
(dun número maior de posicións e perspectivas) e de debate dos temas
que marca o propio movemento. ;/

O Foro Vecirial é, en sentido concreto, unha reunión á que están
convocados o conxunto das asociacións e cidadáns, asi como represen-
tantes políticos e técnicos dos distintos departamentos do Concello,
empresas concesionarias, etc.

En sentido amplo, é un dispositivo que pretende a activación dunha
reflexión en común e un punto de encontro para contrastar e construir.
Por iso, antes da realización de cada foro-reunión, unha Comisión de
Coordinación -formada por vecirios e un técnico- elabora unha recollida
de opinións previa sobre o tema que se vai tratar e a plasma nun docu-
mento que se distribúe entre todas as asociacións. Esta comisión tamén
avalia o funcionamento do foro e introduce propostas meto~olóxicas co
ánimo de potenciar a capacidade de reflexión, debate, proposta e inci-
dencia social deste espacio.

A primeira xuntanza do foro tivo lugar o 21 de setembro do ano
2001 e abordou distintas problemáticas en relación ao Medio Ambiente
en Santiago. Asistiron 80 persoas dos movementos vecirial e ecoloxista,
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vecirias e vecirios de xeito individual, así como tres representantes polí- :ticos municipais. Noutras reunións desenvolvidas abordáronse cuestións I'

como o tráfico, o transporte, o funcionamento da administración públi-
ca e a potenciación da democracia participativa, todas elas marcadas
polo propio movemento vecirial como temas de interese 'sentido'.

Desde o foro elévanse propostas á Administración, trázanse estra-texias conxuntas de relación cos medios de comunicación e de poten- '

Iciación da democracia participativa (por exemplo a actual disposición atransformar o 'foro vecirial' nun 'foro cidadá', coa conseguinte dinami- I

zación da participación cara a outros sectores asociativos e cara á cida-
danía en xeral).

Como tal, o foro vecirial non ten poder decisorio sobre ningunha
actuación da administración pública: as súas propostas son canalizadas
a través dos propios representantes políticos ou dos membros do
Consello de Relacións Veciriais. A súa potencial idade democratizadora

, está en constituírse como espacio de articulación de proxectos colecti-
li:! vos e de xeración de reflexión e proposta respecto dos mecanismos da
!: democracia local. Tamén como espacio de diálogo entre entidades aso-
ii!: ciativa, técnicos municipais e representantes políticos. Unha das li rias de
il!' traballo abordadas é precisamente respecto da apertura participativa no
li! proceso de planeamento xeral que actualmente está a desenvolverse no

municipio.

No obradoiro de debate realizado en novembro de 2002, con con-
tribución en aprendizaxe dunha experiencia catalana de urbanismo par-
ticipativo, dun técnico municipal da área de urbanismo e dun membro
do equipo de redacción do Plan xeral de ordenación urbana, ademais de
diferentes persoas das asociacións veciriais e un equipo dinamizador,
perfiláronse as seguintes propostas concretas:

J 1. Facer xuntanzas coas asociacións veciriais para expor o PXOM.
Que os espacios sexan participativos e non meramente informativos ou

mesmo propagandísticos.
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2. En cada un dos sitias se desenvolverían dúas xuntanzas: unha
primeira que tivese unha explicación moi pedagóxica por parte dos téc- li
nicos, deixar un tempo para a reflexión por parte dos colectivos e unha 'I."
nova xuntanza cos técnicos para debater en maior profundidade os
temas trazados por cada colectivo.

3. Ademais se podería recoller unha especie de literatura explica-
tiva dos conceptos urbanísticos, o que se poderia chamar un manual
básico de urbanismo.

4. Que o Consello de Relacións Vecinais sexa quen de convocar,
non só ás asociacións vecinais, senón a outro tipo de asociacións e ao
resto da poboación que puidese estar interesada.

5. Á parte de convocar a todo o tecido asociado, estaría ben que
neste proceso se fixese unha mostra aleatoria entre a poboación, para
abrir o proceso a máis xente que non o canela.

Neste momento non está formulada aínda unha estratexia concre-
ta para levar adiante estas propostas. Os ritmos deste proceso participa-
tivo en Santiago poderían considerarse, desde unha inquedanza por ver
resultados, lentos. Por exemplo, en decembro de 2000 abordouse un tra-
bailo colectivo sobre os orzamentos participativos (con base na expe-
riencia de Las Cabezas de San Juan, na provincia de Sevilla) (Encina et
ai., 2002). Dous anos máis tarde, volve abordarse este traballo nun obra-
doiro centrado nas estratexias para o seu impulso en Santiago, ao tempo
que o orzamento da Concellería de Relacións Vecinais se abre á decisión
das asociacións. Aínda precisaremos moita máis tempo para valorar os
efectos que isto ten na mudanza da cidade e do municipio.

3. Suxestións para provocar prácticas participativas na
universidade urbana i

A continuación presentaremos algunhas ideas sobre a aplicación
práctica das metodoloxias participativas na transformación territorial.
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';1 Nesta ocasión, centrarémonos unicamente naquelas iniciativas de plani-
';':.); ficación e xestión que pode desenvolver a Administración Pública
. 1, (nomeadamente a Administración Local) cando os seus responsables se

z'j ~omprom~.ten a incorporar a ~participación. cidadã nos ~~us model?~ de
j Intervenclon (tanto no deseno como na Implementaclon de polltlcas

',1 públicas). Pensamos, xa que logo, que estas suxestións terían validez
',1 para procesos de ordenación urbana propios das distintas figuras de pla-,
j neamento ou relativos a plans integrais de desenvolvemento, ás Axendas
"j 21 locais ou aos plans estratéxicos, por porier algúns exemp.los próximos.

~;j Tamén serían de aplicabilidade aos orzamentos participativos, que se
;' 1 desenvolven, nas máis das veces, sobre o capítulo de investimentos (en

: "infraestructuras").
i
i

o.j Como se desprende de todo o exposto ata agora, un dos puntos de
1 partida deste tipo de procesos é a vontade política do goberno local para
J ~ceder poder'. Nos casos que coriecemos, esta vontade non é, de todas for-
.. mas, unidimensional nin clara: preséntase cargada de ambigüidades, des-

ata medos, coexiste coas lóxicas da representatividade (entrando en con-
flicto coa fonte de lexitimidade que terien os 'representantes' para deci-
dir), con prácticas de relación competitiva entre partidos, de captación de
votos É dicir, amosa lóxicas que introducen ruído nos procesos partici-
pativos e que, de non cotrarrestarse, poden bloquealos ou desvirtualos.

3.1 Fundamentos para contar coa participación cidadã na
c:.1 ordenación e a transformación do territorio
c ,

:1 Situémonos, a título de exemplo, nun dos aspectos que se traballa
" na ordenación territorial: o da mobilidade. Poderemos diagnosticar, en

\ moitas das nosas cidades, a existencia dun modelo de mobilidade con
cc{' . , preeminencia dos vehículos a motor e do transporte privado sobre outras

~ formas de desprazarse máis saudables e sostibles (mobilidade peonil, uso
da bicicleta ou uso do transporte colectivo). Na nosa diagnose proble-

:i matizariamos as consecuencias do modelo dominante sobre a nosa cali-
-.":, .", dade de vida (a que gozamos ou padecemos agora e a das xeracións
~ ;,;

:,:" ,
":' l~'~ Participación Cidadâ e Desenvolvemento Local no Eixo Atlântico:
" ",-
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futuras): seria un modelo non sustentable desde o punto de vista do con-
sumo enerxético (modelo de consumo que provoca catástrofes
medioambientais e económicas como as vividas máis recentemente co
afundimento do Prestige, entre outras moitas), pero tamén seria exclu-
inte para todos aqueles colectivos sociais cunha capacidade adquisitiva
que non Iles permite posuír un coche propio, e con moi diversas conse-
cuencias negativas sobre o medio urbano (contaminación ambiental e
acústica, acoutamento da rúa como esparjo de circulación de vehículos,
coa perda do seu carácter de espacio de encontro, intercambio e paseo,
con repercusións para a saúde, etc.). Tamén abordariamos qué necesitan
satisfacer, no plan da mobilidade, distintos colectivos sociais e sectores:
para desprazarse ao colexio, aos lugares de traballo, aos espacios de
lecer, para transportar mercadorías, para ofrecer servicios, etc.

Toda esta cadea complexa de 'causas' e 'efectos' do modelo de
mobilidade, serviria de marco para que a Administración Local (soa ou
en convenio con outros niveis administrativos) implementase políticas
de 'calmar o tráfico' nalgunhas áreas determinadas, orientalo cara a
outras, potenciar o transporte público ou peonilizar traxectos..., todas
elas cuestións que van ter unha incidencia tímida no cambio de mode-
lo, xa que no seu 'sostemento' están a intervir moitas outras cuestións
afastadas das competencias do departamento de tráfico: a deslocaliza-
ción de espacios residenciais e industriais (hai que desprazarse máis e a
maiores distancias), ou a vinculación cultural (inducida polo mercado)
entre automóbil e conceptos positivos como a autonomia, a liberdade de
movemento, a ostentación e o prestixio social.

Como se pode comprobar, en consecuencia, as políticas de mobili-
dade están condicionadas por políticas doutras áreas (vivenda, econo-
mia, cultura...) e doutros niveis territoriais. Ao mesmo tempo, elas pro-
pias condicionan o espacio de posibilidade de mellora social e económi-
ca en distintos eidos: a saúde, a habitabilidade, os prelos do solo, o
comercio, etc. (Ward, 1991).

Pero, ique queremos dicir por "integral"? Vexamos tres implicacións
directas deste concepto cando o aplicamos ás políticas públicas:

,
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a) No que respecta ao tratamento que poida facerse desde a iAdministración: este tratamento deberá ser interdepartamental e de '

colaboración entre distintos niveis administrativos.

b) No que se refire aos distintos corpos técnicos e científicos:
deberase potenciar o traballo inter e tansdisciplinar (colaborando, discu-
tindo e investigando-planificando en común).

c) E no que respecta ao conxunto de actores/sectores sociais que
están implicados: deberá contar coas propostas dunha pluralidade social
ampla. Desde a opción por unhas ou outras prácticas cotiás ata a posi-
bilidade de articular socialmente proxectos alternativos, a cidadanía
(organizada en asociacións ou non), ten e exerce capacidades reais de
transformación. Nalgúns eidos de traballo (notoriamente cando se orde-
na o territorio) precísase valorar que os sectores privados (constructoras,
inmobiliarias, comerciantes, empresas de transporte...) mobilizan recur-
sos e exercen unha influencia moi tanxible, o que Iles reserva unha cota
efectiva de poder sobre o desenvolvemento territorial. Polo tanto, debe-
rá estudiarse a forma en que a súa participación nos procesos de trans-
formación urbana poida responder con garantías aos requerimentos
democráticos (busca do interese xeral-social)8.

As anteriores implicacións concordarían cos postulados de teorías
que basean as súas propostas "modernizadoras" do funcionamento da
Administración Pública en conceptos como o 'goberno relacional', a
'gobernabilidade' (do inglés governance) ou o 'capital social' (Taylor,
1996; Font, 2001; Blanco et ai" 2002). As novas formas de gobernar pro-
postas desde estas liíias de traballo parecen converxer nun certo espa-
cio compartido coas propostas que, desde a busca de democracias par-
ticipativas 'de base', están a desenvolverse en moi distintos lugares do
mundo (Villasante, 1995; Blackburn et ai., 1998).

A aposta pola participación cidadã como estratexia "modernizado-
ra" da Administración Pública está baseada en dúas interpretacións. A

8. Non podemos aqui concreta r de forma máis precisa a forma de articular esta participaci6n e estas garantias. Xa
expuxemos na primeira parte que os procesos participativos se desenvolv~ como 'exploraci6n' das potencialidades
das situaci6ns concretas e dos grupos implicados para conseguir cambros. Neste sentido, as garantias non virán mar-
cadas só pola forma en que se regulen (normativamente) os procesos, sen6n pola combinaci6n de estratexias, de

alianzas e de creatividade que poidan desenvolverse neles.
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primeira ten relación coa incapacidade da Administración de gobernar
"sen" a participación social. A segunda busca demostrar cómo as distin-
tas organizacións sociais e cidadãs que participan na definición e segui-
mento das políticas públicas, mobilizan recursos de 'conecemento' e
'creatividade' engadidos aos que a propia Adminsitración pode mobilizar
por si mesma, polo que contribúen a facer análises máis completas e
matizadas e propostas máis creativas e operativas, incidindo positiva-
mente sobre a eficacia e eficiencia da acción de goberno.

A argumentación da imposibilidade de gobernar "sen" participa-
ción, está ligada á concepción dos sistemas sociais como sistemas com-
plexos. Efectivamente, cada vez máis análises revelan que o goberno
local non ten capacidade para xestionar por si só esta complexidade
(Alford e Friedland, 1985; García, 1995). Necesita, para iso, da implica-
ción e colaboración doutras administracións e de colectivos cidadáns
máis ou menos organizados. É dicir, de accións cooperativas, colaborati-
vas, de traballo en redes e de novas institucións que coordinen eses con-
xuntos relacionais.

A participación, en tanto que proceso no que se conseguen dina-
mizar os recursos creativos da poboación, toma relevancia como estra-
texia de mudanza dalgunhas das dinámicas que máis están a ameazar
aos espacios locais e ás súas capacidades de responder de forma xusta e
igualitaria ás necesidades sociais, tanto da poboación actual, como das
xeracións futuras. Estamos a falar: a) do esgotamento de recursos (ener-
xías non renovables, deforestación, etc.); e b) da uniformización cultural
(esgotamento das respostas da comunidade local aos novos problemas,
desde e con base en cada realidade social, cultural, identitaria, etc.). O
modelo de desenvolvemento territorial deberá, neste sentido, garantir
que os ecosistemas que creemos se sosteflan e que as nosas comunida-
des teflan capacidade de aprender, contribuír e avanzar (Villasante,

2002).

As dúas dimensións lévannos á busca de procesos de transforma-
ción social e territorial que sexan procesos de rexeneración (nun caso de

Participación Cidadá e Desenvolvemento Local no Eixo Atlántico:
Monforte e Chaves



~., ,.,.
..

i
;

68

rexeneración enerxética e noutro caso de rexeneración de información).
Non se propón, polo tanto, atender exclusivamente a unhas metas fixa-
das (en forma de índices de calidade de vida), senón de atender e traba-
Ilar esas capacidades de rexeneración. A dinamización e a creación de
espacios de participación social contribúe a esa rexeneración informati-
va. Será no contraste de visións e perspectivas (dos problemas e das

I1 pos!b!es solucións e as~iracións...) desde e ent~~ distint~s colectivos
l SOCiaiS, onde se asentara o traballo de construcclon de conecemento e
i de proxecto.
I

1

I 3.2 Oué ten que contemplar unha política para ser participativa

1
II Córrese o perigo de que os responsables políticos preocupados

conscientemente por esa necesidade de 'xestionar a complexidade con
outros', rematen por reducir a súa estratexia a 'facer participar ao maior
número de axentes no meu proxecto', ou a un mero exercicio de busca
de lexitimidade (cara á opinión pública) para 'as minas políticas'.

Un dispositivo que persegue conseguir o refrendo a unha política
ou poder xustificar unha actuación no feito de ter contado coa opinión
de moitos colectivos ou sectores, non desenvolve realmente un proceso
de participación cidadã. Este proceso implica un maior afondamento na
'cesión de poder' e tamén reporta maiores posibilidades de éxito, desde
os distintos puntos de vista trazados ata aquí: maior capacidade de
goberno e de rexeneración das capacidades comunitarias para confron-
tar novas situacións. Mesmo, as experiencias que coriecemos sinalan que
os representantes políticos que apostan decididamente pola participa-
ción social tamén obterien maior éxito na re-construcción da confianza
da cidadanía, cada vez máis deteriorada nas actuais democracias repre-
sentativas. Pero para iso cómpre mirar máis alá da mera lexitimación a
curto prazo:

a) a un proceso a longo prazo de cambio de cultura política,

b) de fomento da cidadanía responsable dos asuntos de interese
xeral,

c) de promoción da creatividade comunitaria,
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d) de promoción de novos modelos colaborativos de relacións

entre axentes

e) e dun novo modelo de toma de decisións cooperativa.

Non se trata, polo tanto, de ensaiar mecanismos lexitimadores,

senón de buscar os instrumentos de implicación da cidadanía nas cues-

tións de interese público. Para iso, o primeiro paso será abrir cara a ela

a cuestión central: os temas para tratar, a axenda de traballo (Pindado

et ai. 2002). O feito de que sexa a iniciativa dun goberno local quen dea

impulso a un proceso participativo non significa que sexa ese goberno

quen deba marcar os temas de traballo e o calendario. Para situar o eixe

de traballo na participación hai que partir dos problemas sentidos polos

cidadáns, significativos para eles. Polo tanto, unha abordaxe integral e
, participativa debe partir dun diagnóstico conxunto de cáles son os pro-

[ blemas.
~

Como cabe esperar, as experiencias de democracia participativa

impulsadas desde a Administración non formulan a dinamización da

participación de distintos colectivos, entidades, sectores e persoas par-

ticulares como un mecanismo substitutivo dos propios de goberno na

democracia representativa. En efecto, mesmo nas experiencias de orza-

mentos participativos, que son algunhas das máis profundas neste ámbi-

to, será o Pleno municipal, formado polos representantes políticos, quen

teria a competencia de aprobar a proposta de orzamento construída pola

comunidade.

Concibir a democracia participativa como 'alternativa' ao sistema

representativo ou concibila como o seu 'complemento' (en tanto que

profundización democrática que non substitúe ás institucións nin aos

procesos actualmente lexitimados) é parte dun debate moi vivo entre os

sectores que traballan nesta liria. Tamén nós, quen asinamos este texto,

mantemos dúas posturas ao respecto difíciles de conciliar. Sen embargo,

aceptamos algúns puntos de acordo que nos permiten avanzar: a) nas

experiencias que coriecemos conviven ambas lóxicas (de forma máis ou

menos conflictiva); b) son lóxicas distintas e que, polo tanto, poden ser-

vir para construír proxectos diferentes e mesmo diverxentes.
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Deternos un pouco nestas diferencias axudaranos a seguir clarifi-
cando qué ten que ter unha política para ser participativa.

a) Fronte ás cuestións de lexitimidade, na participación interésa-
nos a 'creatividade social: Que as decisións se tomen de forma demo- i

crática é unha das dimensións que coidar, pero en moitas experiencias
as enerxias vertidas nesta dirección esquecen que tamén se debe coidar
que as decisións sexan realmente transformadoras, factibles e que inci-
dan positivamente no territorio, na súa habitabilidade e na súa sostibi-
lidade. A creación de redes sociais, de novas formas de encontro e de
aprendizaxe, a dinamización de espacios onde poidan expresarse as
minorias e onde se Iles dean repostas aos problemas globais desde a cul-

~ tura local... constitúen, pois, unha das materias máis central e, ao tempo,
~
~ menos desenvolvida na maior parte dos procesos participativos.

-'"

ff b) Fronte á representatividade numérica, interésanos a achega de
-~ perspectivas e subxectividades desde todo o abano de posicións sociais:
.,

~f que estean vinculadas ao proceso cantas máis perspectivas diferentes,
;~ mellor, independentemente do representativas que poidan ser numerica-
5~ mente cada unha delas. Tratariamos de vincular a distintas institucións
~"
-~ e entidades, distintos sectores económicos, distintos campos de coíiece-
:~:' mento, distintos sectores da poboación (mulleres, xente mOla, maiores,
';; desempregados, persoas do núcleo urbano, persoas da periferia, etc.).
;:- Dentro das lóxicas dificultades que reviste esta dimensión, semella en
; todo caso positivo abrir o proceso a todos aqueles colectivos e puntos de

c~

~3 vista que sexan relevantes para os temas sobre os que participar (unha
'relevancia' aberta, asemade, á experiencia pasada, ás especiais afec-
cións con respecto ao obxecto de planificación ou xestión, aos intereses
e inquedanzas demostrados, etc.) e pertinentes para que o proceso poida
ir facendo camiíio e cidade (unha 'pertinencia' consensuada en función
da duración prevista do proceso, das relacións de afinidade ou de oposi-
ción existentes entre os actores, da necesidade de diferenciar e indivi-
dualizar procesos participativos con cada colectivo, etc.).
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As técnicas participativas deben adaptarse a esta diversidade, coi-
dando de que a súa aplicación non produza a exclusión do proceso dal-
gúns dos sectores sociais. Paio tanto, deben ser diversas, conxugando
distintos espacios onde cada persoa se sinta cómoda (polos ritmos, pala
linguaxe, paio respecto mutuo) e disfrute e se enriqueza desde a súa par-

ticipación.

Finalmente, queremos insistir na importancia de dotarse dunha sis-
tematización e un desenvolvemento de metodoloxías participativas. En
primeiro lugar, o desenvolvemento dun proceso participativo é moi esi-
xente nos seus obxectivos: persegue ser educativo, transformador de
relacións, aberto e diverso, diferente en cada experiencia... En segundo
lugar, existen moi poucos ámbitos de referencia onde se vivan experien-
cias de organización e de relación social homólogas. En consecuencia,
pódese deducir que os dispositivos para este tipo de participación non
son case nunca espontáneos nin necesariamente doados de idear e de

porier en práctica.

Nas experiencias que coriecemos, a contribución de técnicos dina-
mizadores da participación, coriecedores das dinámicas de traballo en

tal leres, de comunica-
ción social e de investi-

gación participativa
constitúe unha fortaleza

J para o proceso e garan-
t te, en gran medida, a

súa sostibilidade. Sen
embargo, raras veces é
valorado este papel
palas institucións, que
dificilmente contratan a

persoas especializadas
nestas tarefas.

Na reunión de Monforte
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3.3 Cómo desenvolver un proceso participativo no deseno

e xestión dunha política pública

Imos dar algúns trazos de carácter técnico e necesariamente xeral ,

que precisarían ser adaptados a cada realidade concreta. Por exemplo, i
traballar en concellos que abranguen un territorio moi extenso, con

baixa densidade poboacional e con alta dispersión en múltiples núcleos

poboacionais distantes condicionará algunhas eleccións básicas. Este
sería o caso de concellos como Chaves e Monforte tratados noutro capí- I

tulo deste libra. A realización de tal leres de traballo pode presentarnos f

dificultades de elección do lugar de encontro: se eliximos o núcleo urba-
no é moi posible que reduzamos a participación das entidades situadas

nas parroquias rurais; se pretendemos dar os primeiros pasos parroquia

por parroquia é moi posible que non atopemos suficiente contraste de

perspectivas en cada reunión e tamén tenamos dificultades para situar
as análises e propostas considerando a globalidade municipal (indo máis

alá de problemas moi concretos e particulares de cada lugar). Nun caso

así cumpriría, pensamos, empezar por achegarse a aqueles colectivos

Icon máis dinamismo e capacidade de articular propostas e de vertebrar

socialmente para, a partir do seu primeiro' impulso, ir acadando cotas de I
participación cada vez máis amplas e diversas.

Na nosa práctica en distintos procesos participativos atopámonos i
con condicionantes deste tipo que nos obrigan a adaptar e redesenar

estratexias. Con todo, algunhas suxestións parécennos orientadoras e

útiles, polo que seguiremos a secuencia de deseno e programación I
dunha política para ir introducindo en cada paso as recomendacións que '

poidan facela participativa. Esta secuencia iníciase cunha fase de diag-

nose, trázanse uns obxectivos xerais, priorízanse as linas de traballo,

establécense obxectivos específicos e programas para cada unha das

linas, impleméntase a programación, faise un seguimento e unha avalia-
ción e vanse incorporando elementos correctivos e de adaptación a

novas realidades que requiren novas diagnoses, novos programas... nun

li!! bucle que permite ir avanzando.
11"
':
';
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I Moitas veces, en intentos tímidos en exceso, tense incorporado
- unha dimensión participativa a só algunhas partes deste ciclo. Por exem-

plo, cando se realiza un diagnóstico participado para conecer cáles son
as problemáticas sentidas pola poboación, pero despois é a

~ Administración, ela soa, quen desena e desenvolve as linas de traballo
\ para superar estas problemáticas. Por exemplo, tamén, cando, de forma

I illada, se convocan foros ou reunións abertas para presentar e recoller
r suxeitións sobre un plan xa desenado. Estes, e outros moitos, venen a ser
f meros momentos de participación que non contribúen á consecución
l dun proceso de aprendizaxe e experimentación colectiva, das caracterís-
I ticas do que vimos defendendo neste texto.

Participación no diagnóstico socioterritorial

A participación no diagnóstico cumpre un papel fundamental no
f cambio de modelo de relación entre axentes que inicialmente se desco-
r necen entre si e poden proxectar mutuamente imaxes cargadas de pre-

xuízos distorsionados e simplificadores. Elaborar un diagnóstico común
significa tomar en conta as perspectivas e necesidades doutros axentes
ou colectivos de poboación: significa, en primeiro lugar, conecelas (o que
pode contribuír a desmontar prexuízos) e, en segundo lugar, integralas
como problemas que resolver (o que contribúe ao cambio de estratexias
competitivas por estratexias de cooperación na toma de decisións).
Significa tamén debatelas, cuestionalas e poner así mesmo en cuestión
os presupostos de partida. Neste proceso debe operarse o tránsito de
'pensar nos propios intereses' persoais ou corporativos, a integrar en
cada aproximación á realidade os 'intereses xerais'. Este proceso de
'aproximación' dase mantendo a autonomía de cada parte: non é, polo
tanto, un modelo que busque a comunión entre os distintos, senón un
modelo de relación e de traballo en rede, onde a autonomía de cada
grupo é preservada en favor da creatividade, a liberdade e a iniciativa.

Entre as posibles metodoloxías e técnicas que facilitan que todas
! estas transformacións se operen, sinalamos as tres seguintes:

tc
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1) Despersonalización dos discursos ou argumentos. Trátase de evi-
tar que a nosa opinión sobre unha proposta ou un argumento estea

mediada por quen o propón ou argumenta. Se queremos centrarnos no

contido das reflexións e non no xogo de alianzas ou inimizades estable-
cidas previamente entre os actores e que condicionan a quén se Ile dá a

razón e a quén non (independentemente do que digan), podemos empre-
gar técnicas que despersonalizan as ideas e as ponen a circular nun

espacio común. En talleres presenciais convén conseguir esta 'distancia'
a través do traballo en pequenos grupos heteroxéneos que escriben as

súas ideas e as plasman nun panel común á vista de todo o mundo pero

no que xa non se sabe 'quén dixo qué'. Noutras fórmulas non presenciais
como os cuestionarios a varias voltas (baseados na técnica Delphi) é

positivo que cada participante desconeza quen son as outras persoas que

están achegando opinións e visións ao proceso.

2) Ref/exión colectiva para a producción de cofiecemento. A segun-

da cuestión que nos parece importante sublinar, a respecto dun diag-

nóstico participado, é a constatación de que non interesa conecer o que
pensa, quere ou espera cada quen nun momento dado e de forma está-

tica, senón abrir un proceso de ref/exión co/ectiva que axude a pensar,
querer e esperar en base a máis información, máis contraste, máis cone-

cemento e máis implicación.

Afondando nesta idea, as técnicas para a diagnose deben priorizar
os elementos conversacionais sobre as enquisas individuais É necesario

insistir na cuestión das metodoloxias xa que son moitos os casos nos que
se aborda a cuestión da 'participación' da cidadania non organizada a

través do dispositivo da enquisa, afondando na asimetría entre quen 'fai

as preguntas' e quen só pode 'responder cando se Ile pregunte9'. Noutra
lóxica, existe a experiencia de dispositivos pensados para xerar debate

nos espacios de relación máis próximos. Nesta lina, desenvolveuse nun

concello1O a 'entrevista familiar', consistente en trasladar tres preguntas-
provocación sobre o territorio a cada familia, a través dos escolares.

9. Para un maior afondamento nestas e outras incoherencias entre a participaci6n e ast~cnicas estatlsticas, consul-

tar: Villasante et ai., 2002; Ibállez, 1991; e o capítulo metodol6xico de Lorenzo et ai., 2001.

10. Trátase do conceito de Sant Fetiu de Uobregat, na província de Barcelona, no que se está a desenvolver un pro-
ceso participativo -Sant Feliu Cidode en Congres<>- onde se combinan diferentes espacios para a participaci6n: talle-

res presenciais, a entrevista familiar e a participaci6n por via electr6nica (internet).
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iCada nena e neno dos colexios levou á súa casa estas preguntas para I

que, entre toda a familia as debatesen e as respondesen, remitindoas de
novo ao equipo dinamizador a través do colexio. Son tamén interesan- J:'

tes as experiencias que permiten superar a instalación nos 'intereses til
particulares' (en tanto que realidade significativa máis cerca na) por
unha visión de conxunto máis próxima á idea de 'interese xeral'. Por
exemplo, as visitas das organizacións duns barrios a outros barrios, para
valorar as necesidades presentes en cada un deles e establecer criterios
de priorización en común.

3) Conformación dos grupos de traballo en relación á diversidade de
axentes. A terceira nota ten relación co proceso de achegamento entre
os distintos axentes. Desde diversas experiencias parece recomendable
traballar inicialmente con grupos homoxéneos, para facilitar a comuni-
cación, a liberdade de expresión e evitar algunhas asimetrias de posición
ou prestixio que median na dinámica dun grupo, xeralmente silenciando
ao colectivo menos favorecido ou prestixiado. Despois desta fase, onde
as persoas van conecéndose e familiarizándose cos debates e as distin-
tas técnicas, pásase aos grupos mixtos ou grandes plena rios onde se
verte e articula o traballo de todos.

Por suposto, para a elaboración dun diagnóstico hai un momento
de apertura (recadar distintas opinións, argumentos, perspectivas, etc.) e
outro de peche (na que se recolla e sistematice a diagnose común sobre
os problemas de habitabilidade agora e de sostibilidade no futuro do
noso municipio). Aqui é interesante que todo o mundo coneza os resul-
tados da (auto) investigación, cál é o diagnóstico, polo que é de intere-
se articular unha devolución desta información a todas as persoas que
participaron e ao conxunto da cidadania. A devolución consiste nunha
presentación do traballo para a súa apropiación e debate.

Construcción de propostas de intervención

A elaboración de propostas ten tamén unha fase de apertura onde
toma especial relevancia a capacidade de articular dispositivos creativos
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e mobilizar á maior variedade de entidades e persoas. Como en calque-
ra proceso de planificación, trátase de buscar propostas de acción que
garden coherencia cos achádegos do diagnóstico, é dicir, que tenan
potencialidade real para responder aos problemas 'máis sentidos' e, ao
mesmo tempo, que poidan apoiarse nas capacidades e recursos detecta-
dos. Sinalar a necesidade desta coherencia, cuestión que, en principio, é
consabida, é unha forma de manter unha postura vixiante respecto das
'solucións preestablecidas': efectivamente, en determinados contextos
temporais (marcados por linas de financiamento europeo abertas ou
polo reconecemento público de experiencias noutras localidades), a
cuestión da busca de respostas desde as propias características endóxe-
nas da localidade atállase coa traslación de modelos foráneos. Estes
modelos poden ser bos referentes ('boas prácticas'), pero precísase da
súa re-construcción e re-invención, crítica e propositiva, desde as carac-
terísticas socioculturais e económicas de cada territorio.

As técnicas de creatividade baséanse na potenciación da suxestión
mutua e a non censura, como condicións que permiten ir máis alá das
formulacións habituais, dos eixes e esquemas establecidos ou reconeci-
dos. A traducción destes principios metodolóxicos (extraídos do traballo
en grupos pequenos'1) a un proceso participativo amplo, precisa da aper-
tura e dinamización de espacios de construcción colectiva: talleres pre-
senciais, a recollida e devolución de suxestións a través de internet, a
petición de propostas ás organizacións activas, equipos de estudio, etc.

O resultado desta apertura debe posibilitar un peche: a concreción
das propostas polas que finalmente se decide apostar. Neste caso as téc-
nicas que se articulan son as de comunicación (que se conezan e com-
prendan as distintas alternativas), debate (na busca de criterios de elec-
ción dunhas ou outras) e toma de decisións (buscando os elementos de

I consenso e establecendo, no seu caso, sistemas de elección ou votación
I consensuados e axeitados).
1

I
,I Entre os criterios de elección das propostas é importante atender á
"I
::: súa viabilidade e ao impacto (positivo ou negativo) que poida ter a súa
i; 1
::
i' i, 11. Para traballar as t~cnicas con grupos: Vargas ~t ai., 1993; lor~nzo ~ Martln~z, 1998.

1'1,li,

fi'
!'

Ii! 'I '

1"
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aplicación sobre outros ámbitos. No proceso búscanse propostas con
potencialidade real de ponerse en práctica 12. Por iso convén incorporar

í conecemento e criterios profesionais e técnicos. Estes profesionais (de
t distintas disciplinas, segundo os temas que estean a abordarse) deben
r asumir un papel facilitador na análise das propostas (cáles son viables,

cáles non, cáles deben incorporar algúns axustes, cáles viabilizarse a
partir da consecución de recursos públicos doutros niveis administrati-
vos, etc.), deben funcionar como asesores, traductores dos termos legais

t ou técnicos a linguaxes comprensibles pola maior parte da xente, etc.

Implementación

En principio, nunha estrate-
xia participativa, a aplicación das
linas de traballo debe reservar un
papel activo a distintos axentes
sociais ademais da propia
Administración. Sen embargo, as
distintas formas en que se foi
experimentando o reparto de
papeis entre a propia
Administración e as organizacións
do terceiro sector en distintas
políticas (sociais, de axuda ao

desenvolvemento, culturais, etc.)
está dando lugar a un fondo
debate en torno ás repercusións Grupo de traballo vecinal

destas prácticas de 'coxestión': a
perda de autonomía das organizacións sociais fronte ás institucións, as
súas mutuas relacións de competencia por recursos públicos, a incorpo-
ración das organizacións nunha estratexia desde o ámbito público de
privatización e precarización da prestación dos servicios, etc. (Gutiérrez,

1995; Morán, 1998).

12. Non poder d=nvol~r na práctica as propostas aprobadas teria, con probabilidade, un efecto desmotivador para
moitas das persoas e entidades que tiveran participaran.
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Abordar os termos do debate excede o propósito deste texto. Por
outra parte, resulta difícil abstraer modelos de implementación sen ter
unha concreción da política da que se trate. Conformarémonos con sina-
lar que, sexa cal sexa a 'titularidade' da execución das políticas, o pro-
ceso participativo debe ser fiel aos obxectivos e aspiracións marcados,
salientando ademais que as organizacións ou institucións que as desen-
volven deben ser moi permeables ao seguimento e a avaliación que
desde esa propia comunidade se exerza.

Avaliación e seguimento

Xa subliriamos suficientemente a importancia de entender a parti-
cipación cidadã na súa dimensión de proceso conflictivo e educativo. Os
espacios para o seguimento e avaliación das políticas ideadas conxunta-
mente xogan aqui un papel relevante. Dúas cuestións deben estar suxei-

tas á avaliación e ao seguimento:

a) O impacto das lirias desenvolvidas. Por unha banda, os elemen-
tos de medición poden ser espacio de debate. Por outra banda hai que
revisar cunha perspectiva global as definicións Iniciais e globais da efi-
cacia das políticas e dos seus efectos sociais independentes dos obxec-

tivos marcados.

b) A propia dimensión participativa do proceso. A autorreflexivida-
de crítica de quen participa deberá atender, pois, á adecuación das
metodoloxías adoptadas, ao alcance real da participación conseguida, ao
grao de incidencia no establecemento de novas formas de relación e

decisión, etc.

Cambio de modelo de relacións e de cultura da toma de decisións

Ata aqui demos conta, sumariamente, de todas as fases dun ciclo
participativo con fortes vínculos e estímulos institucionais. Pero ficou
fóra da nosa atención a mirada a máis longo prazo: cara a sostibilidade

e o afortalamento dos procesos participativos.

..

1 Participación Cidadá e Desenvolvemento Local no Eixo Atlántico:

j Monforte e Chaves

1



79

Para esta sostibilidade, na consecución da implicación dos distin-
tos axentes, do exercicio da súa corresponsabilidade diante dos asuntos
públicos, perseguiriamos tres obxectivos:

a) Que, co paso dos ciclos, a participación aumente (porque se
chegue a máis diversos colectivos sociais, porque se acaden maiores

graos de creatividade...).

b) Que o proceso xere confianza (de cada axente en si mesmo, nos
outros e no propio proceso).

c) Que aumente a capacidade de análise e proposta do conxunto
da comunidade.

Para conseguilo, as máis salientables dimensións a coidar no pro-
pio proceso serian:

a) Na xeración de confianza é fundamental que as opinións se
recollan sen ningún tipo de discriminación excluinte: as persoas que par-
ticipan terien que poder seguir a pista das súas achegas.

b) Débense coidar escrupulosamente a transparencia informativa,
a recollida dos acordos, os procedementos para chegar a eles (evitando
o silenciamento, a manipulación, traballando en procesos de busca de

consenso, etc.)

c) E, sobre todo, é importante que os compromisos adquiridos se
cumpran, que se vaia facendo tanxible o efecto do esforzo e dedicación
de cada quen na mellora das condicións de vida no territorio.

As suxestións para provocar prácticas participativas na diversidade
urbana foron, ata aqui, orientadas ás iniciativas dos gobernos locais. Na
mesma liria e tamén con perspectivas e técnicas adaptadas, poderiamos
referir cómo impulsar procesos participativos desde as organizacións
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sociais (a experiencia do Plan Comunitario do Casco Vello de Viga ser-
viunos para ilustrar posibilidades disto) e mesmo cómo traballar partici-
pativamente desde unha función técnica: como urbanista, educador
ambiental, xeógrafo... (Quesada et ai, 2002).

En todo caso, os procesos participativos para a ideación e desen-
volvemento de políticas públicas requiren de cada quen (Administración,
organizacións sociais e técnicos de distintas disciplinas) un cambio de
paradigma e de estratexia de relación. Este cambio e esta propia estra-
texia, máis alá das pautas que aquí expuxemos como guieiro, vanse con-
figurando no propio xogo conflictivo e colaborativo entre eles e cos gru-
pos sociais non organizados.
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