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En aquest text volem abordar un tema re-
current en la teoria revolucionària: la re-

lació entre moviment i institució, entre pràcti-
ques socials i institucionalitat pública. I ho fem 
no per a reproduir l’eterna polèmica que oposa 
els aparells de l’Estat a la política autònoma, 
sinó per a postular la possibilitat d’una nova 
institucionalitat públic-comunitària.
 
El nostre punt de partida no és el saber pel sa-
ber, o una mera voluntat d’erudició.  Partim del 
treball pràctic realitzat durant més de set anys 
entorn dels béns comuns urbans i del munici-
palisme radical. Una tasca col·lectiva que es 
nodreix de molta recerca, de la implicació en 
les lluites i els debats en el si dels moviments 
socials, i de l’experiència de lidiar i conèixer 
per dins la màquina administrativa municipal.
 
Especial menció mereix l’oportunitat haver 
participat en l’elaboració i desenvolupament 
de les polítiques de participació ciutadana du-
rant el primer mandat de Barcelona en Comú 
entre el 2015 i 2019.  Des d’allà, i amb la impli-
cació de molta gent1, hem assumit el repte de 
coproduir una política pública de promoció 
dels comuns urbans que desenvolupi un pro-
totip conceptual i normatiu per a la col·labo-
ració públic-comunitària a Barcelona. Un repte 
titànic que connecta amb demandes històri-

Amb la implicació 
de molta gent, hem 
assumit el repte 
de coproduir una 
política pública 
de promoció dels 
comuns urbans 
que desenvolupi un 
prototip conceptual 
i normatiu per a 
la col·laboració 
públic-comunitària 
a Barcelona.

“
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ques i reivindicacions de pràctiques comunitàries de llarga tradició a la ciutat. Aquesta tasca ha tingut 
com a resultat més tangible el programa Patrimoni Ciutadà d’Ús i Gestió Comunitària (Ajuntament de 
Barcelona, 2017)2.
    
Des del principi ens hem proposat innovar en la relació entre l’Administració i les iniciatives comunitàries, 
basant-nos en la necessitat de reconeixement del dret a la gestió i l’ús comunitari d’allò públic per part de 
la ciutadania. A partir de tramar noves relacions entre dins i fora de les institucions sorgeix la possibilitat 
d'inventar una altra pràctica institucional. No caminen sols. Redistribuir poder públic i enfortir el poder 
popular són principis  incrustats en la història dels moviments municipalistes més transformadors. La 
nostra posició multifacètica adoptada en aquests últims anys, amb una pota en la institució i una altra al 
carrer o als moviments socials, exemplifica molt bé aquesta concepció del municipalisme i pren el relleu 
de procesos anteriors.

A partir d'una recerca prèvia sobre els comuns urbans i dels principis d’una política del comú, hem tre-
ballat en el terreny del dret i en el confús món de les normatives. Som conscients que no és una tasca 
senzilla, però també que no partim de zero.  Vivim en una ciutat també produïda per pràctiques comu-
nitàries que sostenen i gestionen recursos i generen espais de transformació social que aporten valor 
públic. Una forma de proveir serveis orientada a la satisfacció de necessitats a partir de l'arrelament a 
una comunitat, a formes de governança democràtiques i participatives, i en la no generació d'afany de 
lucre. Un valor tant explosiu i disseminat socialment com invisible per les mètriques del public manage-
ment. Una riquesa impossible de desenvolupar per l’Administració pública o el mercat privat. Ens referim 
a pràctiques com els equipaments de gestió comunitària de l’Ateneu Popular 9 Barris o el Centre Cívic 
Orlandai; els horts urbans autogestionats; els centres socials com Can Batlló; les organitzacions sindicals 
i cooperatives entorn de necessitats bàsiques com l’accés a l’habitatge, l’educació o la cultura, etc.

Hem recollit així una demanda històrica del teixit veïnal i hereva del municipalisme barceloní, en la que es 
defineix la implicació de la ciutadania en la gestió d’equipaments i serveis públics a través d’un marc de 
col·laboració amb l’Administració local. El Programa Patrimoni Ciutadà es basa en tres elements principals:

1. La cessió de béns patrimonials i el reconeixement en la gestió de serveis de caràcter públic 
per part del teixit veïnal i associatiu. 

2. El reconeixement de les pràctiques de gestió comunitària en un marc legal i conceptual que 
queda fora de la lògica mercantil. 

3. El respecte a l’autonomia de les pràctiques i a les formes de governança i decisió de cada 
projecte.
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Lluny d'idealitzar aquesta política, l’objectiu d’aquest text és aportar la nostra experiència en la produc-
ció d’un marc que canviï els rols i relacions entre l’Administració i les pràctiques d’acció col·lectiva. Al-
hora, esperem que fomenti en altres indrets la col·laboració públic-comunitària a partir de la cessió de 
recursos, reconeixent altres maneres de gestionar allò públic.
 
Som molt conscients que aquesta és una humil aportació i que respon a un context concret: el barce-
loní. Però pensem que pot contribuir a reflexionar sobre els reptes del nou municipalisme i a aportar 
petites experiències que demostren que altres maneres de fer són possibles. Creiem que les institucions 
públic-comunitàries són una manera de tornar a pensar la teoria i la pràctica del comunisme en el segle 
XXI. Pot semblar una sentencia exagerada, però ho afirmem sense rubor amb la convicció de poder de-
fensar-la i amb el desig de poder discutir-la políticament.

Més endavant, explicarem el perquè de la política de Patrimoni Ciutadà. Abans cal anar als orígens i al 
llegat que recull aquesta política pública. Hem estructurat aquest informe en cinc apartats. En el primer 
situem els conceptes de municipalisme i de béns comuns urbans així com la seva relació i articulació. 
Són dues qüestions centrals del programa de Patrimoni ciutadà, ja que sedimenten el seu subsòl polític 
i social. A continuació descrivim com ha estat la relació entre l'Administració i els actors socials i econò-
mics per al desenvolupament i gestió dels serveis públics. El tercer apartat està dedicat a analitzar com 
s'ha construït el model de gestió pública en el cas concret de la ciutat de Barcelona, i en el qual s'exposen 
dos casos concrets de gestió ciutadana. Finalment, en el quart apartat, expliquem què és el Programa 
de Patrimoni Ciutadà, com funciona i quines han estat les seves principals contribucions, amb el Balanç 
Comunitari i el conveni de Can Batlló.
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Cada forma de democràcia necessita les seves pròpies institucions. La democràcia sempre ha de por-
tar un cognom, i la que defensem i volem produir és municipalista i radical: això és, republicana, on 

la política no és monopoli dels palaus de la representació.

El municipalisme radical i transformador no és  l’acció pública del nivell local de l’Administració de l’Estat, 
tal com plantegen visions de caràcter liberal. És un procés de transformació democràtica de la vida polí-
tica que inclou les institucions locals, però les desborda. No és necessari partir d'una posició ideològica 
determinada per reconèixer el paper que han jugat les pràctiques polítiques i socials en el desplegament 
de la democràcia municipalista. Només cal recordar el paper que ha tingut el moviment obrer i veïnal. 

El Municipalisme radical, per tant, no 
es redueix a una qüestió de represen-
tació, de gestió pública honesta o de 
bon govern, en el sentit de més soci-
al i a favor dels drets de les majories. 
L'objectiu d'apoderar-se de l'Estat lo-
cal és el de canviar la manera de fer 
política; democratitzant-la, obrint-la 
a la ciutadania i als moviments soci-
als. Si alguna cosa defineix el muni-
cipalisme transformador és la supe-
ració d'aquesta disjuntiva excloent 
entre la política centrada en l'Estat 
i la política des de l'autonomia. La 
discussió no és si autonomia o ins-
titució.L'objectiu compartit entre la 
pota institucional i la pota social del 
municipalisme és tensar, entrar en 
conflicte i aprofitar les institucions 
públiques per posar-les al servei del 
canvi social. Més complicat i realista 
que idealitzar l'autonomia com a autoconstitució dels de baix i autogestió pura, és assumir que no existeix 
un enfora de l'Estat i el mercat capitalista i que la política emancipadora ha d'entrar en relació i en conflicte 
continu amb totes dues esferes.

L'objectiu compartit entre 
la pota institucional 
i la pota social del 
municipalisme és tensar, 
entrar en conflicte i 
aprofitar les institucions 
públiques per posar-les al 
servei del canvi social.
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És en aquest sentit que des del moviment municipalista es defensa l'escala local de la política com aque-
lla més propera a la ciutadania. Els entorns urbans són especialment adequats per a revertir la lògica de 
la democràcia representativa i crear dinàmiques i espais de democràcia directa i popular, ja que poden 
facilitar la construcció d'estructures d'autoorganització, de presa de decisions i d'intervenció política que 
actuïn fora de l'esfera exclusivament públic-institucional. Desestatalitzar la cosa pública implica crear 
nous marcs d'articulació entre les institucions municipals i els comuns urbans.

Els comuns urbans són institucions d’acció col·lectiva que s’activen en el govern de recursos com l’ener-
gia, l’aigua, el territori, la cultura, les cures i en definitiva tot el que és necessari per a la reproducció 
social. S’articulen i se sostenen gràcies a  diferents formes d'agregació ciutadana que dissenyen les seves 
pròpies respostes a problemes socials des de la solidaritat i la cooperació sense estar determinades per 
les lògiques de l'Administració pública i del mercat3. 

Són experiències i iniciatives ciutadanes de naturalesa molt diversa i que tenen una enorme potència cre-
ativa i productiva, conformant-se com a contrapoders necessaris, i com a una important font de riquesa 
i utilitat social per a les nostres ciutats. No es pot pensar, per tant, el municipalisme sense interpel·lar 
als comuns urbans, ni aquestes pràctiques d’institucionalitat col·lectiva poden activar la transformació 
social sense articular-se amb el municipalisme.
 
Aquesta aliança entre municipalisme i comuns urbans s’explica també com una forma de superar les 
seves limitacions. El municipalisme ha d’incloure la dimensió del moviment social capaç d’establir me-
canismes de contrapoder per subordinar alguns aspectes de l’agenda institucional i contrarestar les oli-
garquies locals. El govern local per si sol no és prou poderós per afrontar el capitalisme contemporani 
i és absolutament necessària una font de poder conquerit per la ciutadania organitzada. Sense espais 
d’autonomia comunitària per a equilibrar les asimetries de poder que es donen en l’esfera productiva i en 
la vida urbana, difícilment es poden revertir les desigualtats i les relacions de dominació que van instituir 
i que constitueixen el capitalisme urbà. 

Afirmar que la relació entre moviments i govern local només porta a una síntesi integradora on tot és 
Estat o a la cooptació a través de xarxes clientelars, és una anàlisi incompleta. L’Estat i així mateix els 
governs locals, són una relació social, un producte històric de les confrontacions de classe que aglutina 
les conquestes i també les derrotes dels moviments transformadors. A ningú se li escapa que l’Estat és 
una forma d’organització centralitzada, basada en una autoritat sobre un territori i una població definida 
i amb una llarga trajectòria històrica basada a garantir els circuits de capital amb coerció i violència. Però 
alhora, l'Estat és fruit de la relació dialèctica i conflictiva entre l'organització que pretén monopolitzar el 
poder i la societat civil a la qual reclama obediència. 
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L’experiència ens diu que la capacitat d’actuar des de les institucions ha aconseguit arribar més lluny 
quan existeix una societat mobilitzada. I que s’avança menys, quan es dóna un municipalisme tancat en 
la via institucional, sense moviments, sense conflicte, sense obertura del debat. Amb les seves debilitats 
i contradiccions s’està forjant una política de diferents aliances capaces d'acompanyar i empènyer els 
principals conflictes existents en l’àmbit local, com per exemple l'emergència habitacional, la lluita con-
tra el canvi climàtic, o els processos de remunicipalització. Avaluar aquests processos des d’una mirada 
funcionalista, on tota pressió, exigència o conquesta d’aquests moviments és funcional a la dinàmica 
Estat-capital, no només és menystenir la intel·ligència col·lectiva que empeny el canvi, sinó obviar fets 
històrics on el poder social ha assolit fites emancipadores. 

El principi polític del comú s'identifica com a projecte en la possibilitat de construcció d'institucions d'au-
tonomia i de contrapoder, molt lluny de la noció liberal de la societat civil o dels “checks and balances” 
de la política actual. La condició fonamental d’allò comú s’identifica amb una política no estatocèntrica 
que va més enllà de la delegació i la representació, a partir de la construcció i l’arrelament d'institucions 
i de poder col·lectiu fora de l’Estat, tot i que no necessàriament en contra. Vindria a ser una versió actua-
litzada de les tesis del poder dual 4, un terme de rellevància en la història de la teoria revolucionària que 
fa referència a una política no centrada en l'Estat.
 



12

Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària

1    2    3    4    5índex

3
Podem crear 
institucions 
públic-
comunitàries?



13

Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
Podem crear institucions públic-comunitàries?

1    2    3    4    5

3

índex

El moviment municipalista té un repte 
important al davant: recuperar les insti-

tucions públiques i construir una nova insti-
tucionalitat que es basi en una clara aliança 
públic-comunitària, que ampliï els marges de 
la democràcia local. 

En altres paraules, l’aposta municipalista cons-
titueix un experiment per a la creació d’una 
nova institucionalitat democràtica. Remet al 
somni leninista de prendre el control i el poder 
estatal, però no com un fi, sinó com un mitjà 
per afavorir el desplegament dels comuns ur-
bans: és a dir, formes d’autogovern per part de 
la comunitat. Es tracta de fer que aquesta ges-
tió comunitària operi com a principi d'una nova 
institució de la societat. Com a alternativa real 
al govern de l'Estat burocràtic i al mercat globa-
litzat neoliberal basat en el principi capitalista 
del benefici incessant. En aquestes intersecci-
ons, l'Estat (o l'Ajuntament en aquest cas) no és 
un monòlit opressiu, hostil i extern als comuns, 
sinó un aparell heterogeni i contradictori.

És possible 
construir 
institucions públic-
comunitàries 
que produeixin 
relacions amb 
noves normes o 
regulacions formals 
sense determinar o 
limitar l'autonomia 
de l'acció 
comunitària?

“
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El municipalisme porta doncs associat nous reptes: com superar el model tradicional de govern representa-
tiu i de delegació de poder que ha dominat les democràcies liberals durant els darrers dos segles? Com anar 
més enllà de les formes de governança participativa? És possible construir institucions públic-comunitàries 
que produeixin relacions amb noves normes o regulacions formals sense determinar o limitar l'autonomia 
de l'acció comunitària? Poden els governs locals crear les condicions favorables pel desenvolupament dels 
comuns urbans? És possible una democràcia basada, ja no només en la participació, sinó en la mobilitza-
ció, l'autogovern i en l'organització del conflicte? 

Des d’aquesta perspectiva, creiem que hi ha camí per recórrer en la relació entre institucions locals i co-
muns urbans. I que el repte que planteja el nou municipalisme té a veure en com fem minvar els parte-
nariats públic-privats, que han suposat la despossessió de recursos públics i de drets universals, en pro 
d’aliances públic-comunitàries. Amb noves formes de cooperació i nous paràmetres que no responguin a 
una lògica mercantil i d’eficiència econòmica, sinó a una lògica de responsabilitat social, proximitat, pre-
servació de les comunitats i dels recursos locals. A favor d’un marc que afavoreixi la democràcia directa de 
la seva ciutadania i respecti l'autonomia de les comunitats i projectes. 

La gran paradoxa és que la democràcia directa ja existeix a les nostres ciutats. Això no obstant, és un privilegi 
atorgat als grans oligopolis i a les elits financeres que, sense control democràtic però amb delegació directa 
del poder, dominen els punts clau d’entrada i sortida de mercaderies i controlen els espais de valorització 
del capital. El repte no és només invertir l’equació, i allà on estan AGBAR, CISCO o Blackstone posar coope-
ratives, empreses públiques i sistemes confederats de control públic i comunitari. El repte ara és garantir i 
facilitar l’existència d’espais autogestionats i amb autonomia que puguin generar les seves pròpies formes 
de valoritzar el treball i la funció pública, que deleguin poder a institucions públiques sota control ciutadà i 
que, en conjunt, puguin colpejar més fort quan el capital torni prometent redistribució a través del mercat.
 

3.1. Públic-privat versus Públic-comunitari
Des de fa dècades les ciutats estan experimentant amb formes de col·laboració públic-privades. La pro-
mesa d’aquest tipus de col·laboracions és  integrar algunes de les suposades bondats del mercat en el 
funcionament del sector públic, com l'eficiència enfront de la burocràcia.

Alhora, i en el marc d'un procés de progressiva externalització de la gestió de serveis, sobretot en els àm-
bits social-assistencials, educatius o sanitaris, amb una gran tradició a Catalunya, l'Estat també ha pro-
mogut experiències de concertació i col·laboració amb ONGs i l'anomenat Tercer Sector. Aquest sector, 
format per entitats i empreses que prenen forma de cooperatives d'iniciativa social, associacions o fun-
dacions, es defineix per un perfil assistencialista que posa el focus en l'atenció de casos individualment i 



15

Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
Podem crear institucions públic-comunitàries?

1    2    3    4    5

3

índex

que pot arribar a adoptar biaixos excessivament tecnocràtics. En bona part, això és conseqüència d'haver 
de competir en concursos públics amb empreses privades. 

En els dos casos, el sector públic assumeix un paper merament d'administrador i client de serveis, que 
seran gestionats pel sector privat, empreses o entitats socials, amb o sense ànim de lucre, les quals bus-
caran optimitzar els seus resultats sobre la base de les economies d'escala i els criteris quantitatius d'alts 
volums de gestió aconseguits. Això es pot explicar pel propi marc normatiu de contractació pública (tot 
i les noves regulacions de contractació pública socialment responsable) que fomenta la creació de mer-
cats oligopolistes; és a dir, serveis dominats per un petit nombre de grans empreses o grans entitats 
socials que realitzen la prestació de serveis públics. D’aquesta manera, s'està ofegant i expulsant a coo-
peratives i entitats socials, petites i mitjanes, que estan desapareixent.

L'arribada a aquest àmbit d'empreses multiservei, en molts casos a causa de la transformació de grans 
empreses del sector de la construcció que han trobat una sortida a la crisi immobiliària en la contractació 
pública, també en l'àmbit del servei a les persones, ha suposat una pèrdua de capacitat de proveir serveis 
públics per part de les entitats del tercer sector. Aquestes empreses multiservei acostumen a fer-se amb 
les licitacions de serveis a les persones amb ofertes molt més econòmiques, en bona part basades en una 
precarització dels treballadors i treballadores.

Per últim, trobem el model de cooperació públic-comunitari, una tendència creixent en àmbits com entre 
d’altres, l'habitatge, les cures o la cultura. Les administracions actuen de forma conjunta amb la ciutada-
nia activa promovent la creació de valor públic, posant l'accent en altres elements més enllà de la mera 
eficiència econòmica, com són la proximitat, l’arrelament i l’apoderament de les comunitats.
 
Així doncs, no es tracta d'externalitzar o subcontractar serveis públics, sinó d'una forma de regulació 
social i de governança on les comunitats se situen  al centre de l'acció política, com alternativa al mercat 
i a l'Estat. Aquest model trenca amb el de prestació de serveis, introduint fórmules de governança amb la 
població usuària i destinatària del servei/equipament sense mediacions privades o semiprivades. Aques-
ta divisió entre persones empleades i usuàries és precisament la que pretén abolir el model de gestió co-
munitària a partir de garantir l'accés universal mitjançant la participació directa dels usuaris i usuàries en 
la gestió del recurs. Les comunitats, i per tant la ciutadania, compleixen funcions públiques i es coordina 
amb l'Administració pública quan és necessari.
 
Mentre que el punt fort o la principal promesa de la gestió directa és la igualtat, i el de la gestió indi-
recta és l'eficiència, la base de la gestió comunitària és la participació. Així, les persones passen de ser 
usuàries passives d'un equipament o un servei, a ser-ne copartícips i copropietàries. Passem d'una 
lògica clientelar a una lògica ciutadana. La ciutadania ja no és considerada com a client o usuària o 
simple receptora de serveis de l'Estat, sinó que és reconeguda com a actor clau en el tractament i gestió 
directa dels béns comuns.
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Els governs realitzen tota mena d’intervencions per ajudar als mercats a funcionar. Construeixen infraes-
tructura, proporcionen proteccions legals, promouen el comerç, donen subsidis i fins i tot compren bons 
de deute privat, entre d’altres beneficis. Sovint totes aquestes accions no inclouen ni una sola contra-
partida pública que no passi pel dogma del trickle down, que a aquestes altures no passa de ser l’acudit 
d’una ment guillada. Aquesta relació subordinada de l’Estat funciona en una direcció inversa en les col-
laboracions públic-comunitàries. De fet, el sobrecontrol i la impossibilitat d’entendre el retorn social de 
les pràctiques comunitàries es dóna de manera tàcita, ja que la cooperació entre allò públic-institucional 
i l'entramat comunitari no està desenvolupada ni en l'àmbit de les normatives o els mecanismes legals ni 
en l'hàbitus institucional. 

Igualtat/Ciutadania

Comunalització Privatització

+
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Actualment l'Administració pública codifica les activitats comunitàries com si fossin  privades, assig-
nant-lis sovint un valor de canvi. La norma no està preparada per codificar el valor d'ús dels processos 
comunitaris. Alhora, els marcs jurídics i contractuals tenen dificultats per capturar o encabir aquesta re-
alitat. Veiem com el sector públic està dissenyat per otorgar poder  al sector privat i sap relacionar-se 
amb el Tercer Sector i amb l'àmbit d'organitzacions no governamentals (ONGs). Ara bé, amb l'entramat 
comunitari i associatiu tot es torna realment complicat.

En conclusió, no existeix un marc jurídic específic per a fórmules de gestió comunitària o públic-comuni-
tària, i per això sovint se les situa dins de la gestió indirecta privada. A nivell jurídic, la gestió comunitària 
ha de conviure amb un corpus legislatiu europeu, espanyol i català, regulador de la contractació pública 
i de les subvencions, que limita notablement el marge de maniobra. L’excepcionalitat, la falta de coneixe-
ment de la normativa i la manca d’una definició clara pot portar a que els tècnics municipals tinguin reti-
cència a l'hora d’aplicar-la per por a possibles demandes judicials i per aversió al risc o a allò desconegut.
Davant d'aquesta limitació, l'Administració s'ha dotat a voltes de regulacions pròpies i singulars per 
abordar aquesta realitat. És el cas de Barcelona, on la Carta Municipal contempla la possibilitat de la 
Gestió Cívica. Aquí es contempla la participació ciutadana en la gestió de serveis públics sempre i quan 
la dimensió participativa sigui nuclear i consubstancial a la prestació del servei. És a dir, la fórmula de 
col·laboració públic-comunitària en relació amb la gestió de serveis públics sota el marc actual de Gestió 
Cívica pivota, no sobre la llei de contractes, sinó sobre la normativa de participació ciutadana. No es pot 
contemplar per tant com una externalització de serveis, sinó com una modalitat diferenciada en la qual 
la ciutadania s'organitza i participa al voltant d'un recurs o servei.

Barcelona fa dècades que experimenta amb formes de gestió comunitària de béns i serveis públics com 
la Gestió Cívica d'equipaments, i les polítiques de foment de la gestió ciutadana de solars buits, espais 
verds o edificis de valor històric o social. Però fins l'arribada del Programa de Patrimoni Ciutadà mancava 
un marc robust de política pública de gestió públic-comunitària.

Actualment, un dels debats que s'està tenint en la proposta de Llei d'Economia Social i Solidària és la 
necessitat de generar marcs diferenciats entre l'anomenada iniciativa mercantil i el sector sense lucre. 
Del que es tracta és que les regles de joc de la relació de l'Administració amb el sector amb afany de lucre 
es regulin segons les normes de contractació pública, com les concessions o els contractes de serveis. 
D’altra banda, per relacionar-se amb les entitats sense afany de lucre, s’haurien d’aplicar els instruments 
no contractuals, com poden ser l'acció concertada, la gestió delegada o altres modalitats regulades per 
la legislació autonòmica o local, com és el cas de la Gestió Cívica.

En el següent apartat s’exposen alguns dels elements que han configurat el model de governança a Barce-
lona a partir del cas concret de dues experiències il·lustratives: la gestió d’equipaments socioculturals i els 
Centres de Planificació Familiar. Dos casos de referència que evidencien que Barcelona ha tingut l’oportu-
nitat d’apostar per un model de gestió més democràtic i participat dels recursos i béns municipals. 
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Un dels elements destacats del model Barcelona és la concertació i el reconeixement mutu dels rols i 
interessos entre l’Administració local i el sector privat-mercantil. Una concertació que determina els 

continguts de les actuacions municipals, feta amb el control de l'execució i de la gestió dels serveis, i que 
desdibuixa la separació entre allò públic i el sector privat.
 
Aquesta influència de les elits i cor-
poracions privades en les decisions 
públiques es reflecteix institucional-
ment en configuracions administrati-
ves i jurídiques com les associacions 
públic-privades, els consorcis o les 
empreses de capital mixt. Exemples 
d’aquesta integració del capital pri-
vat en l’arquitectura institucional n’és 
l'Autoritat Portuària del Port de Barce-
lona, la creació de la qual ha suposat 
el traspàs de qüestions cabdals per 
la ciutat al capital privat. També ho 
és Turisme de Barcelona, un consorci 
públic-privat dissenyat per destinar 
diners públics al benefici de la marca 
Barcelona i al foment de l’economia 
de serveis a través del negoci turístic. 
Es tracta de fórmules mixtes tant en-
ginyoses com opaques que permeten 
el traspàs de recursos al sector privat 
sense concurrència ni transparència. 

Sens dubte, un cas paradigmàtic el trobem en el servei de provisió d'aigua potable. Sota el model 
d'externalització de serveis, AGBAR s’ha fet amb el monopoli de la gestió del cicle de l'aigua, amb un 
contracte fraudulent i del qual obté beneficis anuals milionaris a costa de la factura de la gent que viu a 
Barcelona. La recent iniciativa per impulsar una consulta ciutadana per la remunicipalització de l'aigua 
a Barcelona ha tret a la llum la necessitat de revisar la gestió dels recursos municipals5.

Una altra aliança 
hauria pogut definir 
la governança 
urbana de Barcelona, 
perquè la ciutat 
comptava i compta 
amb les bases per
fer-ho possible.

“
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Tot aquest model és el producte de marcs, normatives, ordenances i legislacions que faciliten i consoliden 
la bona entesa entre les administracions locals i les empreses mercantils. No obstant això, una altra aliança 
hauria pogut definir la governança urbana de Barcelona, perquè la ciutat comptava i compta amb les bases 
per fer-ho possible. A la ciutat hi ha alguns exemples que ens recorden que hi ha una forma alternativa de 
governar els recursos públics.

Des de fa dècades, a Barcelona es van desenvolupant noves formes de gestió pública a través de la partici-
pació ciutadana: múltiples experiències que donen cos a l'anomenada democràcia participativa en forma 
d'òrgans, processos, debats i consultes.  Es tracta d’una governança participativa que sorgeix en resposta al 
moviment veïnal i a la demanda de més implicació ciutadana, però que ha degenerat en una arquitectura 
sobredimensionada i complexa, extremadament burocràtica. Una amalgama poc operativa que ha conduït 
a un progressiu esgotament de les expectatives dipositades en la democràcia participativa de la ciutat. 

Són moltes les crítiques que han anat rebent aquests mecanismes formals: la inflació d’òrgans i l’excés de 
burocràcia; la falta d’incidència sobre la presa de decisions; la lentitud i els límits per tractar els temes que 
més preocupen en cada moment a la ciutadania; l’exclusió de grups socials que no poden invertir temps o 
que no tenen recursos per participar en espais formals, etc. Una arquitectura hipertrofiada, que ha servit 
per a canalitzar dissensos, mediar el conflicte i institucionalitzar la participació política. Passant així d'una 
participació col·lectiva, autònoma i de creació de consciència de cultura democràtica, a una participació 
més individualista i clientelista.

És paradoxal que, segons avançava la crisi de la governança participativa, hàgim viscut un gran nombre de 
mobilitzacions ciutadanes, de pràctiques d'autogestió i d'organització social autònoma. O tal vegada no 
és una paradoxa, sinó que aquestes pràctiques ciutadanes han seguit la seva pròpia lògica, lluny dels me-
canismes formals que les institucions han promogut. A Barcelona, aquesta ha estat la tònica: en els últims 
anys hi ha hagut molta participació ciutadana, però no ha passat per les formes de governança dissenyades 
per les institucions.

Aquesta desconnexió entre institució i pràctiques socials, que ha portat noves cares al capdavant d'alguns 
governs locals, exigeix una pas més enllà per a desenvolupar formes més ambicioses d'entendre la partici-
pació ciutadana i deixar enrere el paradigma participatiu. I és just aquí on proposem recuperar una hipòtesi 
que sempre ha estat en els fonaments de la democràcia i del municipalisme transformador: entendre la 
participació com a autogovern. De nou, ha estat el poder social organitzat el que ha empès l'ampliació de la 
democràcia directa i un municipalisme centrat en els drets d'ús i no en els de propietat. 

A continuació fem un recorregut pels orígens de la gestió d’equipaments socioculturals des dels anys setanta 
que, prenent com referència els ateneus populars, obrers i llibertaris, han sigut els precursors de la xarxa de 
centres cívics i han assentat les bases per al sorgiment de fórmules ciutadanes de gestió com la Gestió Cívica. 
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4.1. Del moviment ateneístic a la xarxa
  de Centres Cívics 
Bona part dels equipaments socioculturals de titularitat pública a la ciutat de Barcelona (centres cívics, 
casals, biblioteques o centres de producció i difusió artística) són el resultat de la pressió i la lluita del 
moviment veïna, i de la militància a través d'organitzacions artístiques i culturals que reivindicaven es-
pais de sociabilitat, oci i cultura. Així, casos com el Tradicionarius, la seu del Teatre Lliure a Montjuïc, el 
Festival Grec o molts dels centres cívics oberts a inicis dels 80 —com Cotxeres de Sants o Golferichs— són 
fruit de demandes ciutadanes.
 
No obstant això, en els inicis la seva configuració i el seu règim de gestió no responia totalment als prin-
cipis i reivindicacions que guien les demandes veïnals, que més enllà de la dotació d'equipaments dema-
nen poder de decisió i gestió sobre els recursos públics. Tenint com a referència les cases del poble o els 
ateneus populars, obrers i llibertaris, el moviment veïnal dels 70 reivindica uns equipaments de proximi-
tat com a eines de participació descentralitzada i d’empoderament col·lectiu.

La resposta del govern local és la creació de la xarxa de Centres Cívics, una versió institucionalitzada i 
amb una participació fortament normativitzada i un model propi de gestió cultural de proximitat inspirat 
en els models europeus dels anys setanta: els centres cívics italians, les “Maisons de Culture” franceses, 
els centres comunitaris britànics i les universitats populars alemanyes.  La xarxa de Centres Cívics de Bar-
celona és un model inspirat pel municipalisme keynesià i promogut per l’agenda socialdemòcrata que 
defensava la necessitat de generar infraestructures socioculturals als barris després d’anys d’escassetat 
generalitzada durant el Franquisme.
 
El discurs de la participació ciutadana s'estructura en clara oposició al de l’autogestió: participar en ac-
tivitats i serveis però amb poca capacitat d’incidir en el disseny i direcció d'aquests.  La inauguració del 
primer Centre Cívic es rep entre protestes del moviment veïnal, ja que significa renunciar al model dels 
ateneus i a una gestió comunitària dels equipaments municipals. De totes maneres, en les Normes de 
Funcionament dels Centres Cívics de 1984  s'aconsegueix incloure la figura de la Comissió o Ateneu d'ac-
tivitats socioculturals oberta a la participació d’entitats, usuaris i representants del teixit associatiu del 
barri d'influència del Centre Cívic. 
 
En una primera etapa, els Centres Cívics parteixen d’un procés d’institucionalització, que busca afavorir 
l’accés a un nou servei a tots els barris de la ciutat. Tot i que aquesta institucionalització és considerada 
per part del moviment veïnal com una forma de desactivar el conflicte social6. 
 
En un segon moment, la institucionalització dels equipaments passa per un procés de professionalització 
i privatització: la gestió directa municipal dels equipaments és substituïda per la seva externalització a 
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empreses de serveis. El 1998, de 38 Centres Cívics existents, el 8% són de gestió empresarial, el 79% de 
gestió municipal directa, el 8% de gestió compartida o cogestió i tan sols el 5% de Gestió Cívica. El 2014, 
sobre 51 equipaments, el 63% ja són de gestió empresarial, el 22% de gestió directa, i la resta alguna va-
riant de la cogestió o Gestió Cívica (veure Figura-I)

Figura I: Evolució de les formes de gestió dels centres cívics

Font – Elaboració pròpia a partir de Sánchez Belando (2015).7

 
Per altra banda, els equipaments passen de ser inicialment espais per donar respostes socials i culturals 
als barris i gestionades per les mateixes comunitats, a convertir-se en una especialització en l’àmbit cul-
tural com a mecanisme clau de l’urbanisme emprenedor. S'ha de considerar que, en un primer moment, 
els Centres Cívics són gestionats des de l’àrea de Participació Ciutadana. El 2012 l'Ajuntament emfatitza 
el gir cultural d’aquests equipaments passant-ne la gestió a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i als 
Districtes. 
 
Durant aquest període es produeix una doble transformació del model original. Primer, com denuncia el 
moviment veïnal, es prioritza un model de participació de dalt a baix, desconnectat de les expectatives 
veïnals d'autogestionar centres socioculturals amb suport públic. Després, als noranta, es produeix una 
reconfiguració de la política cultural  que suposa abandonar els objectius de democràcia cultural i realit-
zar un gir que afavoreix a estratègies de ciutat-empresa.
 
A partir d'aquí, el camí cap a un model públic-comunitari no és senzill. El 2009, es crea la Plataforma de 
Gestió Ciutadana de Barcelona8, que reivindica un desenvolupament normatiu i suport polític de la Ges-
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tió Cívica contemplada en l’article 34 de la Carta Municipal de Barcelona i l’article 12 de les Normes Regu-
ladores de la Participació Ciutadana de 2002. En aquell moment la Gestió Cívica ja està reconeguda, però 
no hi ha un desenvolupament normatiu ni un impuls polític decidit, fet que produeix una gran diversitat 
de situacions i una manca de suport a aquest model de gestió. 
 
El resultat d’aquest procés negociador desemboca finalment en l’aprovació el març de 2015 del model de 
Bases de la Gestió Cívica d'Equipaments, per activitats i serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona 
(BOPB, 23 d’abril 2015). En aquest document s’explica el marc conceptual i es detalla el marc legal de 
referència i el procediment i requisits de les entitats susceptibles de ser gestores d’equipaments públics 
en aquesta modalitat.   
 
Actualment a la ciutat hi ha més de 70 serveis i equipaments que són gestionats per part d’entitats sense 
ànim de lucre sota el model de Gestió Cívica: espai públic, verd urbà i horts urbans, equipaments espor-
tius i culturals, etc. Un model de gestió que no hagués estat possible sense aquelles primeres reivindica-
cions veïnals ni l’empeny de les comunitats en seguir mantenint projectes autònoms capaços de proveir 
serveis de manera democràtica, arrelada i solvent. Ara, amb la Gestió Comunitària, entrem en un nou 
cicle. Un nou pas endavant on ciutadania i institució pública han de produir un nou escenari, un nou codi 
que pugui donar cobertura i garanties a una forma de gestionar recursos que ja existeixen i que, al mateix 
temps, es pot fomentar més i millor.

Aquesta tensió entre participació institucionalitzada i més autonomia i autogestió també la trobem 
en altres casos, com en els Centres de Planificació Familiar. Mobilitzacions que van també en aquest 
doble sentit: per un costat, reclamen més centres de planning en tots els barris a càrrec de la Seguretat 
Social; per l'altre, la garantia respecte a la inclusió dels principis feministes de l'autogestió en els nous 
centres oficials. 

4.2. Els Centres de Planificació Familiar  
Els Centres de Planificació Familiar (CPF) impulsats als anys 70 i 80 pel moviment feminista  són un dels 
primers serveis públics concebuts i gestionats per les vocalies de dones de les associacions veïnals i grups 
feministes locals. Aquests centres ideats des d’una cosmovisió feminista i no mèdica, busquen acompa-
nyar de forma gratuïta a les dones en el seu desenvolupament sexual. Hi treballen voluntàries, amb la 
col·laboració de metges i metgesses o ginecòlegs i ginecòlogues que realitzen consulta algunes hores a 
la setmana juntament amb les “consultores”: dones dels barris o del moviment feminista que reben for-
mació en reproducció i sexualitat perquè posteriorment fossin elles les que atenguessin a les dones que 
s’apropen al servei. 
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El primer CPF de Catalunya s’inaugura el 1977 al Prat de Llobregat. També hi ha el centre gestionat per 
DAIA, format per  persones de l’àmbit sanitari (llevadores, metgesses, psicòlogues) que de forma volun-
tària atenen a les dones dels barris. Durant els anys 70 i 80  comencen a crear-se aquests centres a moltes 
poblacions espanyoles, esdevenint institucions municipals i finalment incorporant-se a la xarxa pública 
sanitària.  

Amb l’aprovació de la llei que despenalitza els anticonceptius, els ajuntaments veuen amb bons ulls 
aquesta iniciativa i ràpidament la inclouen en la seva cartera de serveis. Les creadores del CPF insisteixen 
en la no professionalització sanitària dels CPF i en conservar la proximitat, per tal de preservar un espai 
de confiança per tractar la sexualtat femenina: un tema tabú per a moltes dones crescudes en la dictadu-
ra franquista i amb una manca de llibertat i d’educació sexual. 

S’inicia així un debat entre l’Administració local i el moviment feminista. L’Administració vol institucio-
nalitzar els centres i replicar-los en tots els Districtes de la ciutat. La institucionalització, però, tot i que 
permet estendre i multiplicar el servei, requereix un grau de professionalització que xoca amb l’adn dels 
CPF originals. El moviment feminista insisteix a salvaguardar la figura de les consultores i preservar l’au-
tonomia en la gestió, i defensa que l’objectiu principal del servei és l’educació sexual, un àmbit en el qual 
ni metges ni infermeres han rebut formació. 

A excepció d’alguns CPF, la majoria han passat a ser gestionats directament per l’Administració, i alguns 
d’ells han conviscut temporalment amb la cogestió entre les associacions de dones i vocalies i l’Ajunta-
ment. Aquests últims, però, han estat finalment professionalitzats quan els CPF han passat a dependre de 
l’Agència de Salut Pública. Aquest fet obliga als CPF a comptar amb personal acreditat, a prescindir de la 
figura de les consultores i a constituir-se sobre la base d’una estructura jerarquitzada de treball en la qual 
el metge i especialista cobren més rellevància. 

La institucionalització ha permès la professionalització de les treballadores, la millora de les condicions 
laborals i l’extensió del servei, al mateix temps que ha suposat el desapoderament dels grups feministes 
i de les dones dels barris responsables de la seva gestió fins aleshores. Per part del moviment feminista 
i les seves precursores valoren que la sobre institucionalització ha acabat amb l’essència del que havia 
de ser un espai de dones, d’escolta, de compartir, autogestionat i d’empoderament del propi cos. Perquè 
entenen els CPF, no com un centre sanitari, sinó com una eina per a les dones a descobrir i viure la seva 
sexualitat de forma lliure i plena.
 
En resum, si agafem l’exemple que ha succeït amb la gestió dels equipaments socioculturals a la ciutat de 
Barcelona, o experiències com els Centres de Planificació Familiar, observem l’existència de tres corrents 
de democratització institucional municipalista. 
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La primera corrent és un municipalisme de concertació Públic-Privada i assistencialista, en la qual la ciu-
tadania està lligada al consum i recepció de béns i serveis que ofereix l’Estat,  a través d’una estreta col.
laboració amb el sector privat. 

La segona seria un municipalisme participatiu, que va viure el seu punt àlgid durant l’Administració mu-
nicipal de la dècada dels noranta i dos mil, i que implica la col·laboració entre l'Estat i la societat civil 
organitzada a partir d’espais de participació reglats. 

La tercera es refereix a el municipalisme del bé comú, on es recupera una demanda que sempre ha estat 
present i que està pendent: entendre la participació com a autogovern. Una demanda que ha quedat 
congelada per la por de l'esquerra institucional al contrapoder ciutadà i que s'ha volgut actualitzar en 
aquest nou cicle municipalista de la mà, especialment del programa de Patrimoni Ciutadà, que passem 
a detallar a continuació. 
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El programa Patrimoni Ciutadà és 
un full de ruta, un marc concep-

tual i normatiu per consolidar, donar 
suport i impulsar la gestió ciutadana 
dels recursos públics percebuts per 
la comunitat com a béns comuns.

 Parteix de la lògica que allò públic 
(patrimoni municipal) pot esdevenir 
allò comú (patrimoni ciutadà) a partir 
del reconeixement del seu valor per a 
l'ús ciutadà, afavorint que la col·lec-
tivitat pugui exercir drets, desenvolu-
par ciutadania i construir autogovern.

El programa 
Patrimoni Ciutadà 
és un full de ruta, 
un marc conceptual 
i normatiu per 
consolidar, donar 
suport i impulsar 
la gestió ciutadana 
dels recursos públics 
percebuts per la 
comunitat com a béns 
comuns.

“
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Els objectius d’aquest programa són: 

Tot i que el programa ha estat impulsat des de la Regidoria de Participació i Territori de l’Ajuntament de 
Barcelona, el nucli de l'estratègia proposada ha recaigut en la sinèrgia i col.laboració entre activistes amb 
un peu a l’Administració, activistes comunitaris, persones amb perfil tècnic provinent del món cooperatiu 
i juristes amb sabers experts en dret administratiu. Una política pública dels comuns urbans no té sentit 
si és construïda només des de la part tècnica administrativa o desde la teoria política. 

En aquest sentit, partim d’un itinerari històric i de les experiències de moviments anteriors, de la tradició 
dels Ateneus i les experiències d’okupació, i de les diverses creacions institucionals i jurídiques que han 
desafiat la governança participativa i l’ordre instituït amb la seva lògica propietària.

El programa, per tant, busca acompanyar l’agenda dels moviments socials i respondre a algunes de les 
demandes que s’estan produint des dels espais comunitaris. Entre d'altres, des d’experiències concretes 
com l'Assemblea de Can Batlló o l’espai Germanetes, o espais de coordinació com la Xarxa d’Espais Co-
munitaris (XEC) o la Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona.

Donar major cobertura a l’Administració 
local per democratitzar la cessió de pa-
trimoni a projectes sense ànim de lucre, 
i consolidar l’ús de la fórmula de Gestió 
Cívica. Aportant una major cobertura 
als tècnic municipals i acompanyant als 
marcs normatius existents que ja la fan 
possible. Permeten reglamentar i dotar 
d’eines i protocols més clars a les noci-
ons d’autogestió, comunitats i demo-
cràcia directa en la gestió de recursos, 
que figuren en la Carta Municipal de 
Barcelona i en les recentment aprova-
des Normes de Participació Ciutadana 
(2017). 

Crear i implementar un nou 
marc conceptual, normatiu i 
administratiu per a la col·la-
boració públic-comunitària. 
Que englobi totes les dife-
rents polítiques i pràctiques 
sota les que es desenvolu-
pa la gestió participativa de 
recursos i espais públics a 
Barcelona, de manera que 
protegeixi l’autonomia i doni 
sostenibilitat als projectes 
comunitaris. Facilitant el seu 
ple desenvolupament i incen-
tivant i acompanyant nous 
projectes amb recursos de 
titularitat pública.

Reconèixer el llegat i 
present de la gestió 
comunitària de béns 
i serveis públics a la 
ciutat de Barcelona. 
Posant en valor allò 
col·lectiu i reconei-
xent-ne el retorn so-
cial que generen.

321



29

Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
El programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitària

1    2    3    4    5

5

índex

La XEC9 ha tingut un paper principal mitjançant una relació amb tècnics, similar a la que es va donar en 
l’elaboració dels contraplans populars de la Transició (com el contraplà de la Ribera), on el personal tèc-
nic-administratiu es va posar a disposició del veïnat per a la construcció del planejament urbanístic als 
barris. En aquest cas, el pes ha recaigut en saber com utilitzar les normatives municipals i les eines legals 
per aconseguir el reconeixement legal i protegir la causa dels béns comuns.
 
A continuació es descriuen els principis bàsics del Programa. S'explica també quina és l'estructura orga-
nitzativa adoptada que materialitza la seva posada en pràctica. Finalment, s'exposen dos dels resultats 
del Programa: el Balanç Comunitari i el conveni de Can Batlló. Aquests dos casos recullen l'essència de 
què vol ser aquesta política dels béns comuns, a partir de la generació de nous pactes i noves mètriques 
que responguin a un nou concepte de participació ciutadana que, més enllà dels mecanismes institucio-
nals, assenti les bases d'una corresponsabilitat real i cedeixi poder a les comunitats organitzades.

5.1. Principis de Patrimoni Ciutadà
Tres elements o principis bàsics organitzen aquest programa i defineixen a la pràctica aquest model 
d’institucionalitat públic-comunitària basat en la col·laboració constructiva i tensa entre les institucions 
municipals i les iniciatives ciutadanes. 

1. Un pacte o acord de cessió que defineix un marc de col·laboració entre les institucions muni-
cipals i les iniciatives ciutadanes. 

2. Un ús tàctic i contrahegemònic del dret, innovant en l’aplicació de la norma per tal d’ampliar 
el camp d’allò possible, buscant les escletxes i generant nous conceptes. 

3. Una nova manera de fer i ser institució que sàpiga conjugar espais d'autonomia social amb la 
funció pública. 

5.1.1. Un pacte de cessió com a marc de col.laboració
 
Patrimoni Ciutadà es basa en un pacte de cessió d’espais com edificis, locals i solars, a entitats sense ànim 
de lucre per desenvolupar-hi projectes comunitaris.  

Un acord que defineix un marc de col·laboració de responsabilitats i drets entre les institucions munici-
pals i les iniciatives ciutadanes. Un pacte que estableix una relació d’horitzontalitat entre el teixit associa-
tiu i l’Administració. I un repartiment de responsabilitats entre l'Estat i la societat, en la qual els moviments 
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socials i administradors públics estableixen canals de diàleg i d’aprenentatge mutu. Una interacció que es 
va forjant en la pràctica a partir de la resolució dels conflictes.  

L’element interessant és que no es tracta d’un acord de cessió convencional, sinó del reconeixement d’un 
ús per part de la comunitat, i de la capacitat d’aquesta de governar-se a partir de les seves pròpies regles. 
Això deixa clara la direcció del procés: l’Ajuntament no cedeix el patrimoni públic o ofereix la prestació 
d’un servei públic ja definit i preempaquetat a plataformes cíviques sinó que garantitza que certs recursos 
puguin esdevenir recursos comuns.
 
Una qüestió fonamental a destacar és que part de la col·laboració es basa en el fet que el municipi segueix 
finançant algunes partides pròpies de les seves funcions, com pot ser el manteniment de l’edifici, el cost 
de les assegurances o de l’electricitat. Aquestes despeses públiques es justifiquen mitjançant el reconeixe-
ment del valor social no monetari generat. Per tant, un element cabdal és que l'Administració no abando-
na les seves responsabilitats. No es tractaria de afaborir nomès experiències amb recursos suficients per 
dur a terme una iniciativa autònoma. 

Això hauria d’implicar una major força social i reconeixement institucional per a les organitzacions ciuta-
danes, ja que es doten d’una aliança i pacte amb l'Estat. Amb la col·laboració es persegueix doncs, eixam-
plar les possibilitats. 

No està resolt, però, el dilema de si en la pràctica això suposa ampliar o reduir els marges d’actuació, ja 
que la política autònoma es situa sota els constrenyiments de la política institucional.  La paradoxa, on se 
situa la clau d'aquest dilema, és que si bé les pràctiques autònomes es caracteritzen pel seu dinamisme 
i l'agilitat de canviar segons la conjuntura, l'Administració necessita produir normes estàtiques, que són 
reactives als canvis a curt termini. Una possible forma d'ajustar aquesta divergència és que el marc regula-
tori estigui sota el control tant de les comunitats com de l'Ajuntament i que s'estableixin canals de diàleg i 
debat continu. Aquesta és una de les apostes de Patrimoni Ciutadà. 

5.1.2. Ús contra hegemònic del dret

El programa de Patrimoni Ciutadà parteix de la premissa que és possible hackejar la normativa per gene-
rar nous marcs que vagin d'acord en canviar la concepció d’allò públic cap a una mirada més comunitària. 
Que és possible generar normatives que siguin emancipadores per les comunitats locals, que les recone-
guin, fomentin i aportin recursos, però que respectin l’autonomia d’aquests projectes. En aquest sentit, 
s’ha intentat anar més enllà de la llei que obliga als col.lectius que gestionen comuns urbans a adoptar una 
forma jurídica i tenir un NIF per tal d'entrar en un pacte de col·laboració amb el municipi. Una estructura 
jurídica que es considera contrària a l’horitzontalitat dels comuns i que va en contra de la fluïdesa de la 
seva composició social, que canvia sovint de membres, i de modes de funcionament.
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Des del principi del procés hem partit d’un ús tàctic i contra hegemònic del dret, innovant en l’aplicació de 
la norma per tal d’ampliar el camp d’allò possible, buscant les escletxes i generant nous conceptes. Una 
tasca materialista per vocació, que consisteix a desactivar el dret com a expressió del procés del capital 
i col.locar el tecnicisme jurídic al servei de les lluites. Sense caure en un fetitxisme legalista, però sense 
perdre la possibilitat de construir eines jurídiques i tensant-les amb el dret produït per les comunitats10. 

Ho hem fet influenciats per l’experiència Italiana, on s’ha anat fent un ús polititzat i activista tant del dret 
públic com del privat com a instruments de canvi institucional. Per exemple, la utilització del concepte cons-
titucional de subsidiarietat horitzontal de la regulació de Bolonya, o la recuperació de l’ús cívic de Nàpols. 

Aquí, el fonament jurídic de Patrimoni Ciutadà ha recaigut fonamentalment en una aplicació innovadora 
de la disposició legal de La Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), que fa referència a la 
gestió del patrimoni,  i de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Davant del principi general de rendibilitat dels béns públics i de visions exclusivament economicistes del 
patrimoni públic que defensen la noció del major i millor ús, es tracta de valorar altres qüestions d'interès 
públic. Enfront l'ús mercantil, es tracta de posar en valor l'ús cívic i comunitari. 

La LRBRL estableix que els ajuntaments són l’Administració pública d’àmbit territorial més propera a la 
ciutadania i disposen de recursos i serveis orientats a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. Aquesta provisió es pot fer de forma directa per l’Administració local (un exemple podrien ser les 
oficines locals d’habitatge); o de forma indirecta per l’externalització de serveis públics (com en el cas 
del servei de recollida de residus domiciliaris). La decisió sobre la forma de gestió d'un servei públic és 
totalment discrecional i la decideix el Ple de la corporació. Des de l'aplicació de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) aquesta decisió ha d'estar motivada a favor de la forma més 
sostenible i eficient. L'elecció s’ha de justificar, per tant, amb informes jurídics i econòmics que acreditin 
que la forma escollida és la més sostenible i eficient en termes de rendibilitat econòmica i recuperació de 
la inversió que les altres formes de gestió.  Però existeixen altres fórmules que sobre la base de la participa-
ció ciutadana permeten la gestió indirecta de serveis no obligatoris per part d’entitats sense ànim de lucre. 
Aquest seria el cas de la Gestió Cívica.
 
La Gestió Cívica va sorgir com a resposta a una realitat ja existent a la ciutat. Parteix d’un supòsit: allò 
que motiva la gestió d’un servei no és el servei en si mateix, sinó la participació ciutadana, i reconeix que 
en aquells equipaments on ja existeix una comunitat organitzada arrelada al territori, es pot establir una 
cessió i conveni per a la gestió de l’equipament de proximitat. És fruit de la innovació jurídica que estira 
la Carta Municipal11 i no està sotmesa a la Llei de Contractes del Sector Públic. No és per tant una exter-
nalització de serveis, sinó una altra forma de proveir-los en la qual la participació ciutadana n’és l’objecte 
principal. Suposa una mena d’excepció en la legislació que permet mantenir els operadors mercantils al 
marge dels serveis complementaris.
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La promoció de la Gestió Cívica ha avançat de forma poc pautada i incremental i sense una estructura 
estable de coordinació entre les àrees que disposen d’equipaments de Gestió Cívica (com Acció Comu-
nitària, ICUB12, Ecologia Urbana, Esports). Així mateix ha passat  entre àrees i Districtes. D’altra banda, 
la manca de coneixement de la normativa i d’una definició jurídica clara, ha generat certa reticència a 
utilitzar-la en la gestió d’equipaments públics, especialment en l’adjudicació directa. No ajuda el fet que 
aquesta queda al marge de la Llei de Contractes del Sector Públic, la qual suposa un dels principals es-
culls per al desenvolupament d’una gestió comunitària de serveis municipals, ja que no permet posar 
criteris d’adjudicació en base l’existència o no de lucre, l’arrelament territorial o la responsabilitat social 
i ambiental de l’empresa licitadora. Alguns ajuntaments, amb el desenvolupament de guies de contrac-
tació pròpies, ja han intentat incorporar clàusules socials i mediambientals com a criteris ponderats en 
les licitacions municipals. Així i tot, la pràctica diu que els criteris econòmics acaben primant per sobre 
de qualsevol altre i que les administracions locals no tenen eines reals per dur a terme una política de 
contractació responsable que afavoreixi els criteris socials, ambientals i redistribueixi recursos a un teixit 
productiu local, responsable i de proximitat.
 
Per altra banda, la cessió de sòl sí que està a l’abast i voluntat de l’Administració local i ha estat una pràcti-
ca habitual a la ciutat. La Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques preveu la cessió municipal a 
entitats socials i privades13 sempre que es justifiqui o bé la seva funció pública, o bé el retorn en espècies 
del que l’Ajuntament se’n benefici quan recuperi el bé cedit, apel·lant a “l’interès general”.  El tipus de bé 
(demanials, patrimonial o comunal), la durada dels anys, la fórmula i rusticitat de la cessió, i l’existència o 
no de gratuïtat, marquen la necessitat de més o menys consens polític per a  la seva aprovació. Fins ales-
hores la cessió del patrimoni s’havia fet amb una falta de criteris públics i compartits. 

A Barcelona, la inexistència d’un cens del patrimoni municipal sumat a una opacitat i falta de valentia polí-
tica ha tingut com a conseqüència una política de cessió que podríem dir que s’ha fet, majoritàriament, en 
relació amb dos criteris: la discrecionalitat o la força veïnal. A voltes ha comportat també malbaratament de 
recursos públics i, no poques vegades, inseguretats jurídiques. És el cas de Can Batlló. Al 2011, la resposta 
tardana del govern municipal a la pressió veïnal va derivar en un contracte signat per l'aleshores alcalde 
Xavier Trias que va acabar sent paper mullat. Si ve de facto ha servit perquè el veïnat no fos desocupat, en 
termes legals, el document no tenia validesa jurídica perquè la cessió administrativa no s'havia efectuat 
realment. Com veurem més endavant, però, la situació jurídica de Can Batlló ha canviat radicalment.
 
En resum, l’esquema legal de Patrimoni Ciutadà s’ha basat en una aplicació particular de la Llei Regula-
dora de les Bases del Règim Local (LRBRL) que s’ha combinat amb una jurisprudència sorgida desde la 
base, a partir de l’experiència del moviment de l’Economia Social i Solidària i que ha donat peu al Balanç 
Comunitari, un sistema d'avaluació que no admet la reducció a la lògica de la sobirana Estatal ni a les 
mètriques del mercat. Aquest ha sigut l’esquema legal que ha permès formalitzar les cessions i reconèixer 
l’experiència d’autogovern a espais com Can Batlló. 
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5.1.3.  Una nova manera de fer i ser institució 

El principal repte que es planteja el programa Patrimoni Ciutadà és, en definitiva, com garantir els princi-
pis comunals (autonomia, autogovern, drets d’ús, gestió democràtica) alhora que es garanteix la funció 
pública del recurs o servei (accessibilitat, universalitat, transparència, control públic).

El Programa busca fer compatible la garantia de drets a través d'instruments públics amb la gestió comu-
nitària de recursos. Se separa la propietat patrimonial o la infraestructura, que continua sent propietat 
pública, del seu ús i gestió comú, que es duu a terme mitjançant formes d’administració directa en as-
semblees obertes i accessibles, arrelades a un territori que actua alhora com a espai de referència, legiti-
mació i de control. Això apunta cap a una concepció no naturalista dels béns comuns, segons la qual tots 
els béns públics es poden convertir en béns comuns si les comunitats els gestionen com a tals. 

Cal destacar, però, que no es tracta d'una autonomia entesa com una simple transferència de responsa-
bilitats, sinó d’autonomia pel que fa a la capacitat de presa de decisions.  Parlem de Patrimoni Ciutadà 
d'ús i gestió comunitària, perquè es parteix de la concepció que l'ús dels béns comuns és inseparable del 
dret a decidir i a governar. La suma d'autonomia i protagonisme ciutadà ofereix un context propici a la 
interrupció de relacions de dependència o assistencialisme, tan comuns en l'aplicació de les polítiques 
públiques.  

No es tracta per tant de generar normativitat amb l'objectiu de controlar, cooptar o domesticar  l'acció 
cívica, o per a diferenciar entre bons i mals “okupes”, sinó per a proporcionar un marc habilitador per a 
l'expansió d'una política democràtica radical i antagonista que doni als actors comunitaris un punt de 
suport en el poder institucional. 
 

5.2. Convertir el Patrimoni públic
  en patrimoni ciutadà
El patrimoni municipal pot esdevenir patrimoni ciutadà quan la ciutadania se n’apropia i en fa un ús 
amb fins d’interés general. Perquè això succeeixi requereix que l’Administració obri el patrimoni a l’accés 
públic; defineixi uns criteris clars i transparents de cessió que responguin a interessos col·lectius; i acom-
panyi i faciliti recursos a la ciutadania per a fer-ho possible.

El Programa Patrimoni Ciutadà es defineix en bona part per la posada en marxa d’una nova estructura 
institucional capaç de fer front a una governança democràtica de col·laboració públic-comunitària. Per 
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a fer-ho efectiu, el Programa es dota d’un seguit d’eines de governança interna estructurades al voltant 
de la Taula de Patrimoni Ciutadà, i acompanyada de protocols i renovació de circuits que fan possible la 
implementació del programa en totes les àrees i districtes de l'Ajuntament. 

A continuació es detalla l’estructura i governança del Programa. Seguidament, i abans de plantejar els 
reptes que planteja aquesta nova institucionalitat públic-comunitària, es mostra el detall els casos del 
Balanç Comunitari i del conveni de cessió a Can Batlló.
 

EquipamentsLocals

VerdSolars

ACOMPANYAMENT
A LES COMUNITATS

Espai de Governança Participada

Programa Patrimoni Ciutadà
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Taula de Patrimoni Ciutadà: òrgan col·legiat amb perspectiva comunitària 

La Taula de Patrimoni Ciutadà és l’òrgan que regula i centralitza el procés de gestió i ús del patrimoni 
municipal des d'una perspectiva comunitària. És un òrgan administratiu col·legiat  entre àrees i Districtes 
que a partir dels criteris del Balanç Comunitari, adjudica locals i solars municipals a projectes comunitaris. 

La Taula és el mecanisme municipal sobre el qual gira tota la política de Patrimoni Ciutadà. És per tant un 
òrgan que promou el seu desenvolupament i que vetlla per l’aplicació d’uns criteris d’adjudicació com-
partits, clars i transparents. 

La Taula està coordinada per les àrees de participació i de patrimoni de l’Ajuntament. Tota adjudicació de 
patrimoni a projectes sense ànim de lucre passen per aquest òrgan col·legiat.  Així i tot, per fer efectiva la 
cessió de patrimoni es necessita de validació política final. Aquesta pot dependre, des d’un decret d’alcaldia 
a l’aprovació en el Ple municipal, depenent del tipus de bé i de les condicions i característiques de la cessió.

Oficina Tècnica del Patrimoni Ciutadà: acompanyament a les comunitats 

L’Oficina Tècnica de Patrimoni Ciutadà és concebuda com un recurs municipal per a l’acompanyament a 
entitats i projectes  comunitaris a fer el pas de la gestió ciutadana a la gestió comunitària. En aquest canvi 
de mirada d’allò públic, algunes entitats i projectes necessiten d’un acompanyament que els hi faciliti 
informació,  formació i suport per a l’impuls i desenvolupament de projectes de caràcter comunitari.

L’Oficina té també l’encàrrec de fer el seguiment del cens municipal en la missió de treure’n el màxim ren-
diment, actualitzar el seu estat i cercar nous locals per a donar resposta a les demandes actuals i futures. 
Actualment aquesta oficina es cogestiona pel Consell d’Associacions de Barcelona dins el marc de la ges-
tió del centre de Servei a les Associacions Torre Jussana.

Cens i Catàleg del Patrimoni Ciutadà: transparència i accés al parc municipal

Per obrir el patrimoni municipal a fins ciutadans, és imprescindible disposar de la informació actualitzada 
del patrimoni públic i fer-la accessible. El Catàleg de Patrimoni Ciutadà es concep com un espai d’infor-
mació pública a l’abast de tothom amb l’objectiu de facilitar l’accés i el coneixement sobre quins recursos 
formen part del programa i en quines condicions el patrimoni municipal és cedit. 

Fins ara l’Ajuntment no disponia de cap cens dels béns patrimonials de propietat municipal cedits a enti-
tats sense ànim de lucre, ni a d’altres agents socials i econòmics. Patrimoni Ciutadà ha impulsat la creació 
d’uns cens i d’un programa informàtic associat, que ha de facilitar una imatge global dels locals i solars 
públics municipals, i que posteriorment ha de conformar el Catàleg de Patrimoni Ciutadà, obert i accessi-
ble per a tot la ciutadania.
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Espai de governança participat per la creació de una nova institucionalitat 
comunitària

El programa requereix d’una governança entre institució i ciutadania per dotar de control ciutadà, segui-
ment i governança democràtica el programa Patrimoni Ciutadà.   

L'objectiu és crear un espai compartit per a la transparència, participació i seguiment del Programa, on 
revisar els criteris del Balanç, apel·lar quan es detectin males praxis, així com anar abordant totes les 
qüestions que vagin sorgint.

L’òrgan de governança és un espai que encara no està en funcionament. Per aquest motiu, la definició 
concreta de les seves funcions, objectius, composició i funcionament resta pendent de detallar entre ad-

ministració i actors i projectes de la gestió comunitària de Barcelona. 

5.3. El Balanç comunitari:
  noves mètriques per a nous valors
Quan parlem d’una aliança públic-comunitària que implica el desenvolupament d’un servei i el traspàs de 
recursos públics a gestors privats-comunitaris, és important poder rendir comptes de la gestió d’aquests 
recursos comuns. És important tenir criteris perquè es pugui comprovar que no estem davant d’un meca-
nisme d’externalització sinó de projectes de caràcter comunitari. S’ha de poder avaluar la funció pública 
que exerceix el projecte de cara a protegir el model públic-comunitari de l’arbitrarietat, el corporativisme 
i el clientelisme, les formes d'intermediació dominants en la relació Estat–societat civil.
 
Però igual d’important és avaluar, com definir què és el que es vol avaluar i quins són els agents avalua-
dors. Des de fa temps, les pràctiques de gestió comunitària expressen la necessitat de disposar de noves 
mètriques que permetin valorar-les i avaluar-les de forma òptima. 

En aquest sentit el Balanç Comunitari és innovador perquè permet avaluar l’impacte comunitari dels 
projectes, més enllà dels resultats econòmics, exclusivament quantitatius i curtterministes als que es-
tem habituades. Aporta una nova mètrica que permet valorar l’arrelament territorial, la corresponsa-
bilitat social, la gestió democràtica, la participació ciutadana, l’orientació a les necessitats humanes, el 
compromís amb la comunitat i el retorn social.  El Balanç Comunitari permet alhora que el mecanisme 
sigui incompatible amb els processos de desregulació i privatitzacions, almenys per a alguns elements 
bàsics, com ara:
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● Obertura i accessibilitat als espais de presa de decisió i d'autogovern
● Impedir qualsevol ús exclusiu o creació de lucre privat d’un bé públic
● Provisió pública d'espais i finançament als actors amb pocs recursos

El Balanç recull una demanda històrica de les pràctiques de gestió comunitària i permet el control sobre 
l’avaluació. Canvia la lògica de la fiscalització administrativa per la lògica de l’autoavaluació, en la que 
l’exercici avaluatiu no té com a únic objectiu donar resposta a la justificació administrativa, sinó a la mi-
llora dels propis projectes.
 
Però perquè això succeeixi, és imprescindible que el Balanç sorgeixi de les mateixes comunitats (ente-
nent que són pràctiques que les administracions tenen dificultats en comprendre) i que es sentin recone-
gudes en els paràmetres de mesura. És per això que s’ha creat un grup de treball que ha acabat definint 
els criteris i indicadors de la gestió comunitària. 

També és fonamental canviar el sentit habitual que pren l’avaluació. S'observa una tensió en si l'ava-
luació ha de venir des de dalt o utilitzar mecanismes d'autoavaluació dels mateixos projectes seguint 
l'esperit del Balanç Social. La proposta del Balanç Comunitari és apostar per una opció intermèdia que 
respongui a les necessitats tant de l'Administració (fiscalitzar, acompanyar i assessorar) com d'entitats 
(rendició de comptes, externa i interna, eina de millora del projecte) i alternar els dos mecanismes. 

Per un costat, l'avaluació per part del personal tècnic de l'Ajuntament tenint en compte les necessitats de 
l'Administració en el procés de definició de la idoneïtat del projecte i la regulació a l'accés als concursos, 
així com per fer un seguiment del pacte.

Per l'altre, aplicació de l'autoavaluació per part de la mateixa entitat a partir del Balanç Comunitari. Els 
mecanismes interns de control són funcionals tenint en compte que en les dinàmiques comunitàries hi 
ha contrapesos interns importants. Alhora, les entitats venen reclamant un mecanisme d'autoavaluació i 
control com a eina de rendició de comptes a l'administració i les persones membres i usuàries de la seva 
comunitat. La proposta és que aquest instrument de control de qualitat sigui gestionat amb rigor des 
d'una institució neutral, com la Xarxa d’Economia Social (XES).

La innovació d’aquesta eina, per tant, no només és la mètrica, sinó el procés d’elaboració i el seu model 
de governança actual. Per primera vegada l’Ajuntament s’ha sotmès al control i voluntat de les comuni-
tats, facilitant els recursos i cedint-los l’eina de gestió. 

Hi ha un gran repte al davant que serà definidor d’aquesta nova mirada, i que fa referència a la forma 
de governança del Balanç. I és que el perill rau en el fet que el Balanç es converteixi en una mètrica més 
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dins la burocràcia administrativa. Cal innovar en altres formes de governança que permetin compartir 
responsabilitats i compromisos posant a l’abast els mecanismes de seguiment, balanç i control de la ges-
tió pública. L’avaluació dels béns comuns, tant la seva potència comunitària com la seva funció pública, 
ha de ser conjunta. Repetirem els mateixos errors de sempre si desposseïm als moviments del control 
d'aquestes eines. 

Com es mesura el Balanç?
 

Fer diagnosis
del sector

(Auto)Avaluar
els projectes

IMPACTE I
RETORN SOCIAL

ARRELAMENT
AL TERRITORI



39

Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
El programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitària

1    2    3    4    5

5

índex

El Balanç Comunitari parteix del Balanç Social de la XES i es materialitza en un aplicatiu informàtic dispo-
nible al web del Mercat Social de la XES. La proposta actual de Balanç està concebuda com una primera 
versió que ha d’anar modificant-se amb el temps a partir de la pràctica i les necessitats de cada context. 

L’eina del Balanç Comunitari té per objectiu disposar d’indicadors (quantitatius i qualitatius) capaços de 
mesurar els valors que es pretén impulsar des de la gestió comunitària. Els indicadors estan definits en 
quatre àmbits denominadors de qualsevol procés comunitari:

 
● Arrelament territorial. Els projectes han d’orientar-se a les necessitats del territori i en quina 

mesura contempla activitats amb els diferents actors del territori: associatiu, social o cultura.
 
● Impacte i retorn social. Els projectes han de respondre a l'interès comunitari i/o està orientat 

al bé comú; quin és l'impacte comunitari i les externalitats positives previstes; i si hi ha o no be-
neficiaris externs al projecte, etc.

 
● Governança democràtica. Els projectes han d’establir quins són els mecanismes per a fer 

possible una governança interna democràtica; quins canals de participació previstos; i el grau 
d’obertura i accessibilitat del projecte. També es valora el grau de transparència i els espais de 
rendició de comptes. 

 
● Cura de les persones, els processos i l’entorn. Els projectes han d’evidenciar un compromís 

amb els principis i valors ètics fonamentals de qualitat laboral i compliments dels Drets Humans 
i la promoció de la diversitat; el grau d’igualtat de gènere i paritat valorant l‘existència d’un 
projecte que incorpori la perspectiva de gènere i diversitat, i el compromís amb els valors de 
sostenibilitat ambiental i d’estalvi energètic. 

Atenint-nos a que hi ha diferents dimensions dels projectes, es va elaborar una versió bàsica per a aquells 
projectes més petits i una versió completa per a projectes més grans.

La versió bàsica està composta per 31 preguntes que es converteixen en 25 indicadors, i la versió comple-
ta de 84 preguntes i 55 indicadors. 

El Balanç està pensat perquè es puguin incorporar itineraris que recullin les especificitats de col·lec-
tius o àmbits sectorials i que, a partir d’una base compartida, es puguin afegir indicadors específics 
per a cada realitat. Per exemple la incorporació d’indicadors de cultura comunitària pels equipaments 
culturals de proximitat. 
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Una vegada realitzat el Balanç es produeix un informe final estandarditzat així com arxius d’anàlisi de 
dades que permeten la seva agregació per a realitzar avaluacions sectorials, territorials i per programes.
 
Per últim, permet la possibilitat de contrastar l’autoavaluació incorporant qüestionaris externs per tenir 
en compte, i la valoració d’agents del teixit comunitari, així com la base social dels projectes, usuaris/
àries i treballadors/es. 

5.4. Conveni de cessió a Can Batlló
 
El conveni de cessió a favor de l’Espai comunitari i veïnal autogestionat de Can Batlló del recinte industri-
al Can Batlló ha suposat la cessió de més de 13.000 metres quadrats per a un període de 50 anys als veïns 
i veïnes del un projecte comunitari en el barri de La Bordeta de Barcelona.   

Les novetats d’aquest conveni són diverses. En primer lloc, la concessió a partir del càlcul del retorn soci-
al d’un projecte comunitari. En aquest cas el Retorn social (i al contrari del Balanç comunitari) tenia com 
a objectiu quantificar en termes econòmics què suposa el retorn social de Can Batlló, a partir de mesurar 
el cost municipal si l’Ajuntament fos el responsable del desenvolupament de tots els serveis que actual-
ment es realitzen. 

Segons els càlculs, el retorn social de Can Batlló suposa 1,4 milions d’euros anuals per a la ciutat. És a dir, 
per cada euro que les institucions públiques aporten, Can Batlló en genera quatre.
 
La quantificació del retorn social és el que va permetre que l’expedient fos aprovat per la intervenció de 
patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. La normativa recull que les concessions són possibles quan hi 
ha en rèdit (econòmic o en espècies) per l’Ajuntament. Seria el cas per exemple de les cooperatives d’ha-
bitatge, en les que l’Administració cedeix el sòl, ja que en un futur obtindrà un edifici construït .

En aquest cas, es va poder justificar que el “rèdit” que l’Ajuntament percep per a aquesta cessió és un 
guany social que el projecte comunitari aporta a la ciutat i al barri de La Bordeta. Aquest és un fet sense 
precedents a l’Ajuntament i que va haver de ser treballat conjuntament amb els serveis jurídics de Patri-
moni. Aquest procés va suposar també un canvi de mirada i percepció dels tècnics municipals, que atre-
vint-se a tensar les convencions , van incorporar una perspectiva i unes possibilitats fins ara no valorades. 
El conveni de Can Batlló va ser elaborat en una comissió tècnica, política i veïnal que va durar gairebé dos 
anys. En aquesta comissió es van definir un per un els punts del conveni, d’acord també amb la normativa 
actual. El conveni recull que l’Ajuntament es fa càrrec de les despeses de subministraments i seguretat de 
l’espai públic, així com de les obres de gran rehabilitació encara no executades en les naus noves cedides. 
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Per altra banda, Can Batlló es responsabilitza de contractar les assegurances de responsabilitat civil, del 
manteniment ordinari i del desenvolupament de les activitats del projecte. 

El conveni recull una comissió de seguiment paritària entre Administració i representants de Can Batlló, 
que és l’encarregada d’acordar les futures obres, els topalls de consum de subministraments i totes les 
qüestions que vagin sorgint. El conveni preveu també que en cas de desacord entre les parts, es constitu-
eixi una comissió externa que deliberi sobre la qüestió i prengui una decisió. Aquest és un punt novedós 
també del conveni, ja que segons la normativa en cas de desacord l’Ajuntament és qui exerceix el vot de 
qualitat que li permet desempatar. 

Aquesta no és una qüestió menor, ja que si parlem de corresponsabilitat i de reconèixer-se entre iguals, 
l’Ajuntament ha d’assumir que no pot finalment exercir el seu poder passant per sobre de les voluntats veï-
nals. Caldrà elaborar nous diàlegs i comunicacions que permetin arribar a acords de manera conjunta, res-
pectant i mirant a l’altre com a corresponsable i garant també dels recursos públics i d’interessos comuns. 

Però el conveni de Can Batlló no hauria estat possible si no tingués el suport polític i veïnal necessari. 
Sense poder social i una força prèvia és difícil ser una part negociadora que permeti una cessió tan fa-
vorable, o contraintuïtiva. La cessió no és un simple tràmit administratiu, sinó que requereix també de 
l’aprovació final en el Ple Municipal i, per tant, del suport dels grups polítics. Aquest és un fet fonamental 
quan parlem de col·laboració públic-comunitari. La legitimitat dels projectes, i per tant, el suport polític 
ampli, només s’aconsegueix amb la pràctica diària i les externalitats positives que genera el projecte cap 
a l’entorn i la societat.
 
Segurament a Can Batlló no li era imprescindible un conveni, perquè avui dia la seva legitimitat no està 
qüestionada. No obstant, el conveni de Can Batlló és important per a tota la ciutat perquè estableix un 
precedent i genera marcs d’oportunitat perquè altres projectes d’índole més petita tinguin possibilitat 
també de créixer i desenvolupar-se. El conveni de Can Batlló és valuós per sí mateix, però també com a re-
ferent per a que altres el facin servir com a eina negociadora. Marca el camí on guanyar drets no significa 
perdre autonomia. Tot i que, com ja sabem, els drets han de ser sempre defensats i per això calen comu-
nitats organitzades que mantinguin en comú allò públic, lluny de les mans del capital i de l’especulació. 
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1 El Programa Patrimoni Ciutadà ha estat desenvolupat conjuntament amb col·lectius i activistes, juristes, personal tècnic 
municipal i cooperativistes. No voldríem oblidar-nos a ningú, però a qui segur que no podem deixar de destacar és a les 
nostres companyes de viatge: Iolanda Fresnillo, Col.lectiu Ronda, i especialment el treball incansable de la Xarxa d’Espais 
Comunitaris de la XES, amb la Mariona i l’Enric al capdavant.

2 Tot i ser impulsat des de la Regidoria de Participació, ha suposat un treball intern a l’Ajuntament comptant amb la col·labo-
ració d’una diversitat d’àrees (educació, joventut, esports, etc.) però especialment de la Direcció d’Economies Comunitàri-
es, els serveis de Patrimoni de l’Ajuntament i el programa de Cultura Viva.

3 Recuperar la idea del comú o el comunal és recuperar pràctiques socials que han tingut gran rellevància en la nostra història 
i que, com ens recorda David Algarra en el seu llibre “El comù català. La història dels que no surten a la història(2015) han 
sigut ocultades per les elits nacionalistes. Pràctiques com el control de la comunitat sobre serveis públics com els banys, 
la taverna, l'escorxador o la fleca, o sobre mitjans de producció com el molí, els forns, o els ponts i que estan lligades a una 
producció institucional pròpia: la figura jurídica del Comunal (prats i muntanyes, boscos y garrigues);  el paper de les assem-
blees com espai de democràcia popular, com es representa en la figura del Consell Obert medieval; el dret consuetudinari 
d'usos i costums o la figura del treball comunitari, és a dir, el treball voluntari dedicat a tasques necessàries de la comunitat.

4 El concepte de poder dual apareix amb força a finals dels anys seixanta i principis dels setanta en el pensament marxista 
crític llatinoamericà com a nucli clau per a la reflexió sobre la necessària teorització de l'Estat. Fa referència a l’obra "el po-
der dual" de Vladimir Lenin, que afirma que la qüestió més important en una situació revolucionària és tractar la qüestió 
del poder estatal. El problema de "què fer amb l'Estat" estava vinculat a una situació de "doble poder", que Lenin descriu 
com una "situació" d'antagonisme que no hauria de durar molt de temps, i que té a veure amb la impossible convivència 
de dues formes: l'Estat i el proto-(no)-estats dels soviets. Així, les velles qüestions que van compondre la problemàtica del 
doble poder es transposen al present sota la discussió respecte als comuns i a l'Estat.

5 El Moviment Aigua és Vida, amb el suport de més 40 entitats, va presentar el febrer de 2018 més de 23.000 signatures per 
portar a consulta ciutadana si l’aigua a Barcelona ha de ser gestionada de forma pública i democràtica, tal com preveia el 
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona aprovat el 2017. Des de l’anunci de la iniciativa, AGBAR 
ha interposat desenes de recursos jurídics per a impedir la celebració del referèndum. Actualment la consulta encara no 
s’ha pogut celebrar perquè el Reglament està anul·lat cautelarment a l’espera de la resolució dels recursos presentats.

6 Jordi Bonet, un politòleg i activista que ha teoritzat sobre el moviment veïnal, descriu aquest procés de la següent manera: 
“de la mateixa manera que les propostes de participació ciutadana per irrupció que aparegueren per reivindicar un servei o 
per frenar una operació urbanística, aquestes seran substituïdes per una participació on és l'ajuntament qui convoca a les 
entitats; la creació de serveis autogestionats per part de les organitzacions veïnals serà substituïda per la promoció de les 
entitats del tercer sector, afavorint l'externalització dels serveis públics i utilitzant-les per frenar la contestació social”. Cita 
extreta de l’article publicat a Papers: Regió Metropolitana de Barcelona l’any 2014 ”La participació ciutadana en l'urbanis-
me: potencial i límits”.

7 Belando, M. V. S. (2015). Las Políticas culturales de proximidad en el paradigma de la ciudad creativa: el caso del programa 
de centros cívicos en la ciudad de Barcelona. Política y Sociedad, 52(1), 125-152.

8 La Plataforma de Gestió Ciutadana acull un grup d’entitats que gestionen o volen gestionar equipaments públics, des del 
teixit social del territori. Es crea al 2012 per a impulsar i potenciar la gestió ciutadana d’equipaments i  desenvolupar un 
marc normatiu i una homogeneïtzació dels criteris a l’hora d’aplicar aquest model en tots els districte de la ciutat.

Notes
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9 La Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC) és una plataforma que agrupa a espais i projectes gestionats de manera comunitària a 
partir de la necessitat d'intercanviar coneixements i recursos en diferents àmbits, com ara el finançament, el cooperativis-
me o la cultura.

10 El dret no és monopoli de l’Estat. Les comunitats produeixen formes organitzatives, institucionals, fins i tot jurídiques pròpi-
es, que poden quedar sedimentades com a llegat sobre els territoris (memòria, xarxes, arxiu). Això és el que Maxime Leroy, 
historiador i sociòleg francès, anomena en el seu llibre “El costum obrer” (1913) com a “dret proletari” és a dir el conjunt de 
regles escrites o verbals que reglamenten la vida, la sociabilitat proletària. Leroy recopila les formes institucionals creades 
pel proletariat francès des de mitjans del S.XIX, un ordre jurídic proletari creat en i per la lluita o, com deia Proudhon, un 
ordre jurídic de la vida en comú, una societat pròpia amb institucions que emanen de l'exercici del poder dels desposseïts 
o dels dominats. Un ordre que no és estatal i que de fet  neix negant el poder estatal i s'organitza contra ell.

11 Artícle 34 de la La Carta Municipal de Barcelona  “Les entitats, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim 
de lucre poden exercir competències municipals o participar en nom de l’Ajuntament en la gestió de serveis o equipaments 
la titularitat dels quals correspon a altres administracions públiques. La Gestió Cívica de competències municipals es pot 
utilitzar per a les activitats i els serveis susceptibles de gestió indirecta, té sempre caràcter voluntari i no lucratiu i s’adjudica 
mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o semblants.”

12 Institut de Cultura de Barcelona.

13 D'acord amb l'article 49 del Decret 336/1988, com estableix l'article 75 del mateix «els ens locals poden cedir en precari l'ús 
de béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin 
de destinar a fins d'utilitat pública o d'interès social, sempre en benefici d'interessos de caràcter local.»
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