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El Congrés La construcció del territori: geografia, identitat i usos polítics se celebrà 
a Banyoles els dies 23 i 24 de novembre de 2018 a l’Auditori d’aquesta ciutat, sota 
l’organització de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), 
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
(CECB) i l’Ajuntament de Banyoles. El Congrés va comptar amb el suport de les 
Diputacions de Girona, Lleida i Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Institut 
d’Estudis Catalans, la Fundació Privada Mútua Catalana i la Fundació Josep Irla. Cal, 
doncs, en nom de la Coordinadora, agrair l’aportació de totes aquestes institucions, 
així com de les persones que les representaven, i de totes aquelles altres persones que, 
a títol individual, contribuïren a la seva organització i el seu desenvolupament.

Aquest congrés fou l’onzè que organitzava la Coordinadora, des del primer realitzat 
l’any 1994 a Lleida sobre Moviments socials i dinàmica associativa, i aquestes Actes 
assoleixen el volum 10è de la col·lecció de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana dins l’editorial Cossetània, després que les corresponents al primer 
congrés es publiquessin en quatre volums per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

El congrés donà a conèixer i debaté treballs geogràfics, socials, històrics, jurídics, 
científics i tècnics al voltant del fet que, des del segle xviii, bona part d’Europa viu un 
seguit d’ordenaments territorials orientats a adaptar les necessitats de la construcció 

Presentació

L’XI Congrés de la CCEPC: 
complexitats, fronteres i identitats

Ignasi Cuadros Vila | Oriol Fort Marrugat
Geògraf. Centre d’Estudis del Bages i CCEPC | Humanista i gestor cultural 

Centre d’Estudis Molletans i CCEPC
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de l’Estat amb el territori. En el cas de França, aquestes construccions s’iniciaren cla-
rament amb l’aparició dels departaments; i a Espanya, l’establiment de les províncies 
ha tingut conseqüències profundes en el sistemes de comunicació social, econòmic 
i polític, tant en l’àmbit local com nacional, un fet que s’ha anat arrossegant fins als 
nostres dies i que no sembla a prop de ser modificat. S’oferia una bona ocasió per 
replantejar la relació que existeix entre la geografia, la identitat i la política pel que fa 
a les representacions del mateix territori, i de quina manera s’ha projectat, ordenat i 
construït al llarg dels anys.

Mantenint aquesta visió sobre la construcció del territori, l’XI Congrés de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana definí tres àmbits de participa-
ció: La construcció de les personalitats territorials; Ordenar (i administrar) el territori, 
canviar la societat; i Identitats territorials i representacions polítiques: societat i cultura. 
Així doncs, el congrés s’estructurà en aquests tres àmbits temàtics definits i s’adreçà 
tant al col·lectiu de membres i col·laboradors dels centres i instituts d’estudis o d’asso-
ciacions afins, com a tota la comunitat científica i tècnica organitzada al voltant de les 
universitats, altres institucions acadèmiques o institucions i col·lectius professionals.

El congrés es desenvolupà al llarg dels dos dies referits, amb la participació d’un 
centenar de persones inscrites i amb el seguiment per part de nombroses persones 
més a través de l’emissió en streaming. Aquesta trobada cultural, acadèmica, científica 
i associativa comptà amb la presentació de trenta-un treballs, dels quals vuit foren 
ponències o conferències encarregades per a l’ocasió, vint comunicacions presentades 
per part dels inscrits als tres àmbits convocats i tres relatories de comunicacions dels 
àmbits corresponents.

Cal remarcar, com és habitual en els nostres congressos, una gran varietat d’espe-
cialitats representades, amb força diversitat d’aproximacions a les temàtiques dels tres 
àmbits definits, un alt nivell acadèmic dels continguts i unes aportacions, dels ponents, 
comunicants i assistents, amb capacitat analítica, sentit crític i també propostes sobre 
la temàtica tractada al congrés. Volem subratllar que els debats —que es desenvolu-
paren, majoritàriament, a continuació de les sessions de ponències i comunicacions  
dels tres àmbits— tingueren un destacat nivell d’argumentació i implicació per part 
dels participants.

Conseqüentment amb això, en publicar les Actes volem fer arribar a les persones 
que participen en les activitats dels centres d’estudis, als col·lectius acadèmics, científics 
i tècnics i a tot el públic interessat, les riques i contrastades aportacions formulades 
al congrés. Així, i fent una mirada tant cap endins com cap enfora del nostre àmbit, i 
citant el pròleg a les actes d’un altre congrés podem afirmar que: «Els centres d’estudis 
locals estableixen un vincle entre la recerca formal, realitzada a la universitat, i la no 
formal. Es tracta d’un nexe que permet l’enriquiment recíproc, en tant que la universitat 
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Presentació

proporciona el marc teòric i el rigor metodològic que necessiten els estudiosos locals i 
aquests aporten unes dades i uns resultats d’interès per als professionals.»1

És per totes aquestes raons que a partir del congrés les nostres activitats resulten 
potenciades. En aquest sentit, aquest congrés, un cop ja tancat amb l’edició d’aquestes 
Actes, vol obrir vies de continuïtat i de nova projecció a través d’altres projectes i ini-
ciatives. Una d’aquestes és el que hem anat anomenant Congrés obert, el qual sorgeix, 
des de fa una dècada i mitja, de la voluntat de fer arribar la presentació de les Actes a 
les seus dels centres i instituts d’estudis que hi puguin estar interessats, amb la carac-
terística que, a més de l’estricta presentació del volum editat, cada centre pot optar 
a sol·licitar una conferència impartida per part dels ponents o conferenciants que hi 
participaren, o per una altra persona, si es troba convenient, tot versant la conferència 
sobre les temàtiques i qüestions tractades i sorgides al Congrés.

Finalment, ens complau agrair la participació de totes aquelles persones que, tre-
ballant com a membres del comitè científic i organitzador, ponents, conferenciants, 
relators, comunicants o simplement assistents, feren possible la realització d’aquest  
XI Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i el seu desen-
volupament amb un resultat reeixit, tant pel que fa al vessant acadèmic com en tots els 
altres aspectes de l’esdeveniment. A totes aquestes persones, moltes gràcies. 

1  Jaume Busquets i Fàbregas (2006), «Els centres d’estudis locals: una mirada des de l’era de la globalit-
zació», a Ignasi Cuadros i Vila (dir.), Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana, Actes del V Congrés 
de la CCEPC, Valls, Cossetània Edicions, p. 7-12.
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conferència inaugural

Governar el territori en temps  
de complexitat
Quim Brugué Torruella

Universitat de Girona

En aquesta ponència ens proposem abordar els reptes de governar el territori en 
moments d’alta complexitat; és a dir, quan en aquests territoris conflueixen lògiques 
i dinàmiques plurals, diverses i, sovint, contradictòries. El territori ja no és l’objecte 
d’estudi d’aquells que dominen certes variables geològiques o geogràfiques sinó que, 
inevitablement, ha d’incorporar mirades ambientals, econòmiques, socials, polítiques, 
educatives, etc.

Per tractar aquesta temàtica, en primer lloc, ens referirem als dos grans models 
clàssics que s’han usat per explicar el desenvolupament territorial, sobretot des de la 
perspectiva de l’economia regional. En segon lloc, incorporant una mirada més propera 
a la ciència política, ens referirem al govern de la complexitat a partir de la introduc-
ció de dues idees bàsiques: les xarxes i la deliberació. Finalment, voldrem il·lustrar les 
principals idees a través d’algun exemple concret.

Punt de Partida: els models de desenvoluPament

Els models de desenvolupament, com ja hem anticipat, ha estat conceptualitzats 
des de l’economia regional i s’ocupen de les raons que expliquen perquè uns territoris 
estan més desenvolupats (econòmicament) que d’altres. Es tracta, per tant, d’identificar 
aquells factors que expliquen el major o menor nivell de desenvolupament d’un territori 
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i, així, a partir d’aquest coneixement, ser capaços d’incidir (de governar) el creixement 
en un territori determinat (Blakely, 1994; Furió, 1996).

La resposta més clàssica a aquest interrogant s’emmarcava en l’anomenat model 
funcional que, de manera molt simplificada, afirmava que el nivell de desenvolupament 
assolit per un territori s’explicaria per la seva posició en una jerarquia donada d’espais. 
És a dir, l’espai està jerarquitzat en funció de l’efecte d’aglomeració econòmica, de 
manera que la distància respecte aquesta aglomeració explicaria els diversos nivells  
de desenvolupament. D’aquesta manera, si ets un espai central on es concentra l’activitat 
industrial i laboral, estaries en la cúspide de la jerarquia territorial; mentre que si et situes 
en un cercle de proximitat podries aprofitar els efectes de difusió de la concentració 
econòmica i esdevenir un territori ubicat de segon nivell. En canvi, si et trobes allunyat 
i desconnectat d’aquests espais d’aglomeració industrial, se’t consideraria un territori 
perifèric i marginal, poc desenvolupat econòmicament. Cada territori té una posició 
funcional i cada funció disposa d’una categoria més o menys avançada en termes de 
desenvolupament econòmic.

Una derivada d’aquest model funcional clàssic és que situa la responsabilitat en 
relació amb el grau de desenvolupament del territori fora del mateix territori. Hi ha 
dinàmiques estructurals que assignen posicions jerarquitzades a cada espai i, per tant, 
són aquestes dinàmiques les que expliquen les diferents situacions i no les capacitats 
o les habilitats desplegades per cada territori. No es tracta de territoris que es mostren 
més o menys competitius que d’altres, sinó que la seva competitivitat els ve donada 
per raons geogràfiques i històriques que expliquen la seva funcionalitat. Una ubicació 
propera a vies fluvials o zones de frontera ben connectades poden explicar una aglo-
meració industrial. No és cap mèrit ni del territori ni de les persones que l’ocupen.

En aquesta situació, però, els territoris en situacions menys avantatjoses poden 
disposar també d’expectatives de desenvolupament, però amb unes característiques 
molt concretes. En destacarem tres que ens semblen especialment interessants:

En primer lloc, des de l’òptica del model funcional existeix una única trajectòria de 
desenvolupament: l’aglomeració industrial. Només si aconseguim que un espai sigui 
capaç d’atreure activitat industrial i, per tant, també els treballadors per executar-la, 
podrem progressar en la jerarquia territorial. La piràmide jeràrquica ens ve donada i, 
per tant, si volem escalar-la hem de pujar uns graons ja clarament definits.

En segon lloc, per aconseguir atreure aquesta activitat industrial cal disposar del capi-
tal físic necessari per tal que els productes i les persones puguin circular adequadament. 
Amb d’altres paraules, només si es disposa de bones infraestructures de comunicació 
—carreteres, ferrocarrils, aeroports, ports, etc.— serà possible propiciar l’efecte aglo-
meració que ens ha de permetre escalar en la jerarquia del desenvolupament territorial.

Finalment, en tercer lloc, la construcció d’aquest capital físic requereix de grans 
inversions i aquestes, òbviament, només poden ser abordades des d’instàncies gover-
namentals molt solvents. El mateix territori no és capaç de mobilitzar els recursos 
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necessaris per impulsar el seu desenvolupament, de manera que haurà d’esperar que 
sigui objecte de grans inversions per part de l’estat o altres entitats supralocals. Aquest 
ser objecte d’un pla de desenvolupament que arriba des d’instàncies no locals va inspirar 
els clàssics Pols de Desenvolupament del franquisme, més tard etiquetats com a models 
exògens de desenvolupament.

Com pot deduir-se dels punts anteriors, el model funcional es correspon amb una 
economia industrial —que entra en una profunda i irreversible crisi a partir dels anys 
vuitanta— on les polítiques de desenvolupament econòmic resten clarament en mans 
dels governs centrals, allunyades dels actors del territori.

L’anomenat model territorial, en canvi, se situa en un context històric on s’està 
superant l’industrialisme i on cada cop queda més clar que la macroeconomia ha de 
deixar pas a la microeconomia. Usem de manera poc ortodoxa aquests termes per a 
referir-nos a la necessitat de traslladar les polítiques de desenvolupament del nivell 
estatal (macro) al territorial (micro). Des d’aquesta nova perspectiva, el nivell de des-
envolupament ja no depèn del lloc que una jerarquia donada li assigna a un territori 
sinó de la capacitat d’aquest territori —i, sobretot, dels actors que el conformen— de 
mostrar-se prou competitiu i emprenedor (Keating, 1998).

El grau de desenvolupament ja no és un accident geogràfic sinó el producte d’accions 
intencionades. I, és clar, la derivada més immediata és que ara els actors són respon-
sables del nivell de desenvolupament dels seus territoris. No poden excusar-se ni en 
trajectòries històriques ni esperar inversions externes. Han d’entomar la responsabilitat 
de governar ells mateixos allò que són i allò que volen ser en el futur. Els territoris ja no 
ocupen un lloc que els ve donat per raons funcionals sinó que l’ocupen en funció d’allò 
que hagin estat capaços de fer per aconseguir una determinada posició en competència 
amb d’altres territoris. Ells, els actors locals, porten les regnes i, en conseqüència, en 
són responsables (Goetz & Clarke, 1993; Bagnasco & Le Gales, 2000).

El model territorial, conceptualment oposat al funcional, també provoca una canvi 
radical en la manera de pensar i dissenyar les polítiques de desenvolupament:

D’entrada, s’obren alternatives al model d’aglomeració industrial. La literatura fa 
referència a la necessitat d’identificar i aprofitar els avantatges comparatius de cada 
territori i, d’aquesta manera, definir trajectòries de desenvolupament pròpies i espe-
cífiques. Aquest nou enfocament trenca amb la dependència geogràfica i històrica del 
model anterior, obrint possibilitats de desenvolupament en espais fins ara considerats 
com a condemnats a ocupar una posició marginal (Alden & Boland, 1996; Allen  
[et al.], 1998).

En segon lloc i com a derivada del punt anterior, les diverses trajectòries de des-
envolupament poden buscar el suport del capital físic que proporcionen les grans 
infraestructures, però també poden aprofitar-se del capital humà i del capital social 
disponible en el territori. De fet, aquest serà en seu principal actiu. El desenvolupament, 
d’aquesta manera, es posa en relació amb les persones que habiten un territori o, més 
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concretament, al seu capital formatiu i a la seva capacitat d’emprenedoria. I també, 
molt important destacar-ho, depèn del capital social: les dinàmiques relacionals, la 
capacitat de col·laborar i de treballar plegats per uns objectius compartits.

Finalment, cal subratllar el contrast quant a qui posseeix el protagonisme de les 
estratègies de desenvolupament. Mentre que en el model funcional aquest protagonisme 
s’ubicava fora del territori, en nivells supralocals, ara es recupera la noció de desenvo-
lupament endogen (Garofoli, 1992; Romer, 1994) i, per tant, el protagonisme del 
mateix territori. Davant dels antic Pols de Desenvolupament apareixen els Districtes 
Industrials típics del nord d’Itàlia (Scott, 1988). També apareixen amb força tot un 
conjunt d’iniciatives al voltant d’allò que s’ha anomenat el màrqueting territorial (Bailey, 
1989; Ward, 1998; Ashworth & Voogd, 1990).

Darrere el contrast entre el model funcional i el model territorial hi trobem dues 
mirades: una mirada que simplifica funcionalment els usos del territori i una altra que 
assumeix la seva complexitat. La primera considera el territori com a donat, mentre la 
segona el pensa com un espai obert on poden desplegar-se projectes diversos. La mirada 
funcional, si se’m permet la simplificació, expressa la lògica d’una societat industrial, 
mentre que la territorial s’ubica ja en un món postindustrial.

Aquest trànsit no només és històricament inevitable sinó que, des de diferents pers-
pectives, pot resultar positiu per almenys dues raons. D’una banda, atorga possibilitats 
de desenvolupament a tots els territoris, independentment de la seva geografia i la seva 
posició històrica. Aquesta mena de democratització del potencial de desenvolupament 
ha estat font de trajectòries innovadores i ha permès a territoris aparentment perifèrics 
explotar oportunitats fins recentment menyspreades. D’altra banda, la desvinculació de 
les circumstàncies estrictament geogràfiques no només situa els diversos actors en una 
nova i central posició sinó que, a més a més, implica que el desenvolupament és cosa 
de tots. Només mobilitzant els diversos actors i establint estratègies de col·laboració 
dins el territori s’aconseguirà ser competitiu en el món exterior (Duffy, 1995; Oatley, 
1998; Sassen, 2000).

Tanmateix, totes les monedes tenen una cara i una creu. I en el cas del model terri-
torial de desenvolupament, aquesta creu es manifesta també a través de dos aspectes: la 
lògica guanyadors-perdedors i les dificultats de governar les xarxes territorials (Benko 
& Lipietz, 1997). Ambdós aspectes requeririen d’un estens tractament, però ara ens 
podem limitar a apuntar el seu significat més genèric. Així, d’una banda, el fet de 
responsabilitzar als actors del territori dels seus nivells de desenvolupament significa, 
d’entrada, que han de construir projectes que competeixin amb d’altres territoris i, tot 
seguit, que en funció dels resultats obtinguts seran responsables d’haver impulsat un 
projecte guanyador o un projecte perdedor (Vázquez Barquero, 1999; Simmie, 2001). 
Amb un agreujant, les posicions funcionals dels models clàssics, en no ser responsabilitat 
del mateix territori, no es traduïen en guanyadors-perdedors sinó en rics —per la seva 
ubicació més que pels seus mèrits— i pobres —també per la seva ubicació i no pels seus 
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demèrits. Sense voler entrar ara en aquest debat, només cal esmentar que és pitjor ser 
perdedor —per raó d’una mala gestió del potencial del territori— que ser pobre —per 
pures circumstàncies geogràfiques. Els primers han d’aprendre a espavilar-se, mentre 
els segons són objecte legítim de solidaritat territorial.

D’altra banda, la capacitat d’un territori de dissenyar i implementar un projecte 
territorial és molt dependent d’allò que hem anomenat governança; és a dir, de la ca-
pacitat d’articular els múltiples actors locals —amb interessos complementaris i també 
contradictoris— en un projecte compartit des del treball en xarxa i la col·laboració 
(Harvey, 1998). Hem parlat fins l’avorriment de la governança i del treball en xarxa 
com les condicions d’èxit per al desenvolupament territorial, però sabem poc sobre 
com passar de les paraules als fets; com passar de la retòrica a la pràctica. Dedicarem 
el proper apartat a donar alguns tímids passos en aquesta direcció.

governança, o com governar la comPlexitat

Entre tots ho farem tot és una expressió catalana que podria sintetitzar prou ade-
quadament el significat d’un terme tant usat i abusat com el de governança. Mentre 
que seguint la lògica d’una posició per a cada funció, la tasca de govern corresponia  
a aquells que se situaven en la cúpula d’una piràmide jeràrquica, la governança passa a 
diluir aquesta simplificació i a considerar que les tasques de govern s’han de fer entre els 
múltiples i variats membres d’una xarxa. La governança és un govern descentrat, on les 
decisions no tenen un locus sinó que es construeixen a partir de contactes i relacions.

Acceptant aquest punt de partida, solem oblidar una segona expressió també molt 
catalana: entre tots ho farem tot, d’acord; però… el més calent és a l’aigüera. Com un 
gerro d’aigua freda, aquesta expressió ens recorda que allò que era la solució —fer-ho 
entre tots— es converteix en un problema quan volem dur-ho a la pràctica. Fer-ho entre 
tots, magnífic; però, com ens hi posem? Com resolem els moments de paràlisi? Com 
abordem les contradiccions? Qui assumeix la responsabilitat d’impulsar i desbloquejar? 
No existeix una resposta clara per aquests interrogants, però podem proposar dues línies 
de reflexió acadèmica que ens ajudaran a donar uns primers passos: la primera fa refe-
rència a les estructures de govern, mentre la segona ens trasllada a l’àmbit de les seves 
dinàmiques de funcionament (Kooiman, 1996; Pierre & Peters, 2000; Rhodes, 1997).

En primer lloc, les estructures governamentals —com ja hem anat avançant— muten 
des de les clàssiques formes piramidals, tancades i jeràrquiques, cap a articulacions en 
xarxa, obertes i flexibles. Aquesta diferència, que alguns autors han explicat a través 
de la metàfora del pas de l’àtom a la xarxa com el nou símbol de la ciència (Jönsson  
[et al.], 2000), té importants implicacions a l’hora d’entendre el funcionament del 
govern actual. Hi ha almenys tres dimensions a considerar:

D’una banda, les lògiques top-down s’han de complementar amb lògiques bottom-up. 
Ja no es tracta només d’una estructura descendent, on la cúspide piramidal trasllada 
instruccions precises que cauen en cascada cap a la base organitzativa, sinó que també 

 La construccio� del territori.indb   17 05/12/19   19:06



18

Quim Brugué Torruella

existeixen fluxos ascendents. L’estructura no només és jeràrquica sinó que ha d’escoltar 
les bases i, d’aquesta manera, modificar la clàssica unidireccionalitat de les relacions 
que s’estableixen (Goss, 2001).

D’altra banda, observant horitzontalment l’estructura governamental, la lògica 
de l’especialització ha de complementar-se amb la lògica de la transversalitat. No es 
tracta només d’introduir la bidireccionalitat dels fluxos ascendents i descendents, com 
afirmàvem en el punt anterior, sinó de generar nous fluxos horitzontals. L’aposta per 
la transversalitat, tan recurrent els darrers anys, suposa un autèntic desafiament per a 
una estructura de govern habituada més a distribuir competències sectorials que no 
pas a abordar conjuntament problemes substantius.

Finalment, també cal reconèixer que els límits administratius ja no s’ajusten a la 
complexitat dels problemes, de manera que caldrà traslladar-se del món de la delimitació 
de competències al del govern multinivell (Hooghe & Marks, 2001). Amb aquesta 
expressió es reconeix una realitat també molt reptadora per a les estructures de govern, 
ja que els insta a governar amb altres nivells governamentals.

Allò que tenen en comú els tres punts anteriors és la referència a unes estructures 
on les separacions deixen pas a les interaccions. Unes estructures menys murallades 
i més poroses. Unes estructures on, per tant, les dinàmiques de funcionament es ve-
uen profundament afectades per la sobtada aparició de relacions i interaccions abans 
inexistents (Börzel, 1998). Aquest era el segon punt al qual volíem referir-nos i que 
ens introdueix en un escenari on apareixen conceptes fins ara desconeguts com els del 
diàleg i la confiança. La idea, de fet, és molt senzilla: si hem de treballar plegats, caldrà 
que en parlem i si, a més a més, volem que aquest diàleg sigui constructiu, necessita-
rem articular-lo des de posicions de confiança mútua. Només una breu referència a 
cadascun d’aquests dos aspectes:

D’una banda, el diàleg era un ingredient innecessari en les dinàmiques governa-
mentals clàssiques. L’objectiu era que cadascú desenvolupés la seva feina amb la mà-
xima eficiència, concentrat i sense perdre el temps conversant amb altres. En canvi, ara 
proposem que la complexitat exigeix guanyar temps entrant en diàleg amb els altres. 
Un diàleg que genera el coneixement polièdric que avui necessitem per abordar amb 
intel·ligència problemes d’alta complexitat. A nivell conceptual aquest tema ha estat 
tractat des de l’òptica de la racionalitat deliberativa (Fisher, 2003; Hajer & Wagenaar, 
2003), mentre que a nivell pràctic han estat constants les referències a diferents formes 
de participació ciutadana (Parés, 2009; LAAAB, 2018).

D’altra banda, la confiança és el ciment que permet mantenir junts els diferents 
en un marc de diàleg i/o intercanvi d’arguments. No ha estat un terme usat a l’hora 
d’entendre les formes de govern, però és imprescindible quan ens movem cap a la gover-
nança. Sense construir-la pacientment, tot allò que venim exposant es converteix en un 
castell de sorra. Es tracta d’un factor intangible, però sense capacitat per a gestionar-lo 
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difícilment avançarem en la tangibilitat d’una governança que ens permeti abordar la 
complexitat dels reptes de la nostra societat (Child & Faulkner, 1998; Zeldin, 2014).

Després de revisar alguns dels reptes i de les idees al voltant de les noves formes 
de governar la complexitat, dedicarem el darrer punt d’aquest capítol a il·lustrar-ho 
amb algun exemple. El debat teòric és dens i abstracte, de manera que poder mostrar 
alguns exemples sembla imprescindible per tal de donar cos a una retòrica que podria 
resultar excessivament acadèmica.

de la teoria a la Pràctica: dos exemPles

Atès que l’interès d’aquest volum se centra en el govern del territori, proposem 
dos exemples que hi estan vinculats. El primer té a veure amb la forma de planificar 
un entorn urbà, mentre que el segon es refereix a la decisió, ara d’escala nacional, 
sobre on ubicar les presons. El cas de la planificació urbana presenta una complexitat 
derivada de la multidimensionalitat d’una política que ha de tenir en compte aspectes 
molt diversos, com ara urbanístics, socials, econòmics, ambientals, etc. El cas de les 
presons, en canvi, deriva la seva complexitat d’allò que la literatura ha anomenat els 
problemes NIMBY (Not In My Back Yard); és a dir, les resistències que certs equipa-
ments o infraestructures desperten entre una ciutadania cada cop més exigent, més 
organitzada i més sofisticada.

Per valorar el contrast entre la simplicitat i la complexitat en l’àmbit de la política 
urbanística, resulta útil revisar els enfocaments de dos referents del món de l’arquitec-
tura: Le Corbusier i Jane Jacobs. El genial arquitecte francès representa el gran profes-
sional que disposa de les respostes urbanístiques als problemes urbanístics. Aquestes 
respostes poden ser d’una gran sofisticació tècnica i expressar les habilitats d’un tècnic 
i un artista excepcional, però són simples perquè no es nodreixen d’altres perspectives. 
Le Corbusier interactua amb la seva disciplina, però no és capaç d’incorporar altres 
veus que, des d’altres sensibilitats, podrien enriquir les seves propostes urbanístiques.

Un exemple molt conegut d’aquesta manera de fer el trobem en el disseny de la 
ciutat de Brasília, obra d’Òscar Niemeyer, un deixeble de Le Corbusier. Expliquen que 
aquest arquitecte brasiler mai va posar els peus a la ciutat que estava dibuixant, doncs 
el seu era un projecte fet a ull de falcó o, si es prefereix, dibuixat des de la torre d’ivori 
d’un professional molt reconegut. Des de la seva talaia, Niemeyer pensava la ciutat com 
a arquitecte i només com un arquitecte, composada d’espais destinats a determinats 
usos i de línies que permetien circular d’un punt a un altre. Una talaia, però, que li va 
impedir parlar amb la ciutadania, interactuar amb experts en dinàmiques econòmiques 
urbanes, escoltar a pedagogs coneixedors dels efectes de l’ús de l’espai en la formació 
dels joves o incorporar la visió de treballadores socials assabentades de les lògiques de 
marginalització i exclusió territorial. La seva visió com a arquitecte era, doncs, tant 
excepcional com simple.
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Jane Jacobs, una urbanista molt activa a Nova York durant els anys seixanta, re-
presenta una posició alternativa; una forma d’entendre la seva feina que incorpora 
de manera natural la complexitat. Per a Jane Jacobs no tenia cap sentit planificar una 
ciutat des dels despatxos dels arquitectes —per brillants que aquests o aquestes fossin. 
Un ciutat, argumentava, reclama ser dissenyada a partir de la immersió en les seves 
dinàmiques quotidianes, de la interacció amb les persones que la usen i de la capacitat 
d’escoltar les expectatives i les frustracions que la ciutat desperta en una àmplia varietat 
d’actors. La ciutat, en definitiva, no era només un disseny arquitectònic sinó, sobretot, 
un espai educatiu, un entorn de seguretat, un model de desenvolupament econòmic o 
un procés d’exclusió social. Només si incorporem totes aquestes perspectives (i altres), 
s’aconseguirà passar d’una planificació professionalment eficient al disseny intel·ligent 
d’una ciutat capaç de tractar amb la complexitat del nou mil·lenni.

El territori, en aquest cas urbà, és un espai de trobada i, per tant, de complexitat. 
Ordenar-lo des de la voluntat de simplificar i distribuir els seus usos és avui una quimera 
impossible de gestionar. Ens cal, en canvi, governar-lo entre tots, des de les converses 
i les relacions que es produeixen en aquest espai híbrid i polièdric.

El segon exemple fa referència al Pla d’Equipaments Penitenciaris que va aprovar el 
govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2005. Aquests Pla es va aprovar després de 
gairebé dues dècades de bloqueig en la construcció d’aquests equipaments. Un bloqueig 
derivat de les mobilitzacions per part d’actors locals que, per raons diverses —eco-
nòmiques, de seguretat, ambientals, relacionades amb el preu de l’habitatge, etc.—, 
no acceptaven aquestes instal·lacions en els seus territoris. És important destacar que 
no es tractava de resistències davant les presons sinó davant les presons a prop de casa 
meva —un clàssic problema NIMBY.

Aquest bloqueig de gairebé dues dècades s’explica, sobretot, per un model de pla-
nificació dels equipaments territorials que es basava en una explosiva combinació 
d’oportunisme, tecnicisme i opacitat. Oportunisme perquè les ubicacions proposades 
no responien a criteris de planificació penitenciària sinó a conjuntures políticoparti-
distes locals, a possibilitats derivades de la baixa capacitat de resistència i mobilització 
d’algun territori o a la disponibilitat eventual d’alguna parcel·la. Tecnicisme perquè 
només des dels despatxos es prenien les decisions, tot i que, com es deriva de la lògica 
oportunista, aquest tecnicisme fos molt feble. De fet, no és senzill respondre només 
amb criteris tècnics sobre quina és la millor ubicació per a una presó. I opacitat perquè, 
considerant-se aquest un tema polèmic, s’optava per cert secretisme i molta discreció. 
La combinació d’aquests tres ingredients confegia un còctel molt difícil d’empassar 
per part de la ciutadania.

Davant d’aquesta situació, el 2004 es va optar per —usant els termes d’aquest capí-
tol— assumir tant la complexitat del problema com la necessitat de governar-lo des de 
les relacions i el diàleg. No podem ara entrar en detalls d’aquest procés (Brugué, 2017), 
però sí que podem constatar com aquest nou enfocament va permetre desbloquejar la 
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política i planificar 5 nous centres penitenciaris, 4 dels quals ja estan en funcionament. 
La clau no va ser ni aprofitar-se d’alguna conjuntura ni blindar la decisió tècnicament 
ni aconseguir esquivar el debat públic. La clau, més aviat, va estar en donar la volta 
a aquesta situació: partir de criteris clars i acordats políticament sobre quines carac-
terístiques definien un territori adequat per a un equipament penitenciari, obrir el 
diàleg amb els diversos actors implicats —veïns, comerciants, mitjans de comunicació, 
ajuntaments, etc.— i, sobretot, treballar des de la màxima transparència.

En definitiva, tornem a insistir-hi, es tractava d’acceptar que estàvem davant d’un 
problema complex i que, conseqüentment, només es podia abordar des de les rela-
cions, el diàleg i la confiança. Aquest va ser un cas d’èxit, la qual cosa no significa que 
tothom estigués content amb la decisió final. Significa, més aviat, que es va aconseguir 
dissenyar un Pla d’Equipaments Penitenciaris que va incorporar diferents sensibilitats 
i que va poder ser assumit —que no és el mateix que ser acceptat amb entusiasme— 
per uns col·lectius socials que van entendre el procés de presa de decisions i que van 
percebre que les seves resistències eren escoltades i entomades. Governar la complexitat 
territorial és això, entendre que no es poden maximitzar interessos sectorials ni cercar 
solucions tècnicament neutres. Cal parlar, escoltar i, arribat el moment, prendre una 
decisió que mai satisfarà les màximes expectatives de tothom. Aquesta és la gran virtut 
de l’acció de governar. També la gran dificultat.
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