
Pla i seqüència de les relacions ajuntament-població (1/2)                                                        per Jordi Ferrer Fontanet 
 

Pla i seqüència de les relacions 
ajuntament-població (1/2) 

Ens manca un projecte de ciutat més ambiciós o bé el model municipalista 
del 1979 està esgotat? 

 

Converses de bar en tamborets corcats 

Hi ha converses meravelloses. D’altres, sorprenents. Fins i tot 
n’hi ha de reveladores, com aquesta que fa temps vaig mantenir 
amb una persona llavors a l’equip de govern que de manera “ben 
natural” em va expressar quines eren les seves prioritats en 
política local: “una suma de les vicissituds de la ‘casa gran’ i d’allò 
que passa en els ‘graners’ electorals del meu partit”. El demés 
que hi pogués haver li interessava i no ho menystenia però si que 
ho considerava activitat ordinària o problemes causats per petits 
desajustos del sistema que amb tota seguretat podia atribuir-se 
a dinàmiques socials, econòmiques i culturals heretades. És a dir, 
la política la feia allà on el poder es treballa i allà on treballa el 
poder: votes & policies. La gestió la deixava per a qüestions a les 
que ben poca cosa s’hi podia fer més enllà d’encomanar-se al bon 

fer de l’administració pública. Si us consola fem com en Sabina i “supongamos que hablo de 
Madrid” i no de Sant Feliu ni de cap altra ciutat catalana, però tampoc passa res en reconèixer 
que sí, que és d’aquí. És clar, de primeres, flipes. I flipes perquè no hi havia escarafalls sinó 
normalitat. Molta normalitat. Després, quan acumules converses i observes la ciutat amb el lliri 
ben plantat al jardí i no a la mà, corrobores que això és bastant més generalitzat del que et 
semblava i que si bé no és molt virtuós si que pot arribar a ser molt professional. De fet, parlo 
de reproducció social del poder i de corporativisme, tan és si parlem del polític que prioritza “als 
seus”, del funcionari només interessat per "lo seu”, i del ciutadà insidiós “amb lo d’ell”. Totes 
tres actituds corquen les potes de fusta que sostenen la població. I quan veus que això pot 
respondre a una inèrcia, a un esgotament del model municipalista, comproves com les paraules 
van prenent sentit fins articular alguna cosa semblant a això: 

Política + administració + ciutadania = població. Una equació senzilla per mostrar tant les tres 
potes que sostenen allò col·lectiu com per vindicar el pes de la col·lectivitat al parlar de projecte 
de ciutat. Si fem el símil amb un tamboret estaríem parlant de les tres potes (política, 
administració, ciutadania) que sostenen una superfície (la població entesa com a terme 
municipal) que té un gruix (la població entesa també com la gent que hi viu, que hi ha viscut i 
que hi viurà i la seva capacitat de generar acció i pensament). Sense les tres potes estaríem 
davant d’un assentament poblacional que difícilment toleraria la complexitat i l’adversitat, 
mentre que si prescindim d’alguna d’aquestes potes la població se’n ressentiria fatalment. El 
tamboret al que li manca una pota declina, s’esberla i perd la seva funció bàsica, per la qual cosa 
deixaríem de reconèixer-lo com a tal: “un amasijo de carne con madera” que canta Silvio 
Rodríguez.  I al contrari? Si uníssim les tres potes però no les subjectéssim a cap superfície 
concreta, d’un material concret i d’un gruix adequat, tampoc tindríem un tamboret. Les tres 
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potes ben alienades i en equilibri sense una població a qui sostenir serien tres columnes. Si 
perdem de vista allò col·lectiu ens pot passar com qualsevol turista acalorat visitant Atenes, més 
encuriosit per identificar el Dòric, el Jònic i el Corinti de les columnes de l’Acròpolis que no pas 
mostrar interès en evocar -a partir del llegat arqueològic- la societat en un altre temps, el bressol 
cultural d’occident. 

 

Metrópolis: Projecte i subjecte de ciutat 

 Pot ser que a Sant Feliu patim de manca de projecte de ciutat i que 
com a conseqüència d’això sobrevalorem la importància dels 
poders fàctics? És a dir, d’una banda l’equip de govern sintetitza el 
relat dels constructors de democràcia i de ciutat a Sant Feliu i al 
Baix Llobregat (així tots els partits de govern ben contents), sense 
furgar massa en les diferències entre ICV i PSC, com sí es feia en 
èpoques psuqueres i socialistes hard. D’altra banda, el run-run 
crític amb “la ciutat” provoca que dediquem estona a malparlar 
dels polítics i la política local; que ja no ens sorprenguin 
xafarderies, irregularitats i el joc d’interessos político-
administratius que tot ajuntament genera; o bé, que ens lamentem 
de la poca participació ciutadana, de la insídia de ciutadans 

egòlatres o de les hores baixes d’un associacionisme mimat pel poder o acusat permanentment 
d’això. En definitiva, que mentre lamentem el corporativisme al que tendeixen les estructures 
de poder, estem generant un pòsit més de crítica que de proposta que els qui governen intenten 
contrarestar amb relat, obra i acció de govern. És a dir, reprenent el símil, l’oposició se centra 
en lamentar l’estat de les columnes i el govern respon que les columnes les van realçar fa 
quaranta anys enrere, que ara en fan el degut manteniment i que les dotaran de més brillantor 
i bellesa. Però aquesta dinàmica ja no pot amagar una evidència: la població, el factor clau 
d’aquesta equació no està sent degudament interpretada ni per l’oposició ni pel govern. 

Territorialment tenim els límits difosos amb les poblacions veïnes i el metropolitanisme avança 
(si t’interessa el tema mira aquest altre article), mentre les estructures municipals romanen 
intactes. El model de gestió tampoc varia massa d’un municipi a un altre i si un dia confonc l’OAC 
de qualsevol ajuntament amb l’oficina de “la Caixa” serà per dur les ulleres entelades: “Bon dia, 
agafi número i esperi el torn. Té cita prèvia?”. L’urbanisme i disseny urbà tendeixen a 
l’uniformització i vaja, sense generar grans passions la població accepta el canvi de tendències 
en l’ús de materials i l’estandarització de balcons i piscines (o banyeres XL en blocs de més de 
10 pisos d’alçada, que deu tocar a 1 centímetre cúbic per veí, però es veu que això de les piscines 
mola molt), mentre que en converses a peu de carrer les queixes són pel pladur massa prim o 
pels problemes de liquiditat i manteniment en despeses de comunitat. No tot és estructural ni 
conjuntural, hi ha el factor humà o personal, també. L’individualisme, la bretxa generacional i la 
diàspora de joves formats invisibilitzen en part, la desconnexió amb el projecte actual de ciutat 
que ens pot abocar a percentatges de participació més baixos en les properes municipals. I per 
últim, ens queda la identitat, la qüestió que escapa als plantejaments de la “liberal class” i 
d’urbanistes progres, poc curosos, a vegades, en l’observació del subsòl urbà, de les estratègies 
col·lectives i del silenci del qui no es queixa. Per tant, o bé manca un projecte de ciutat més 
ambiciós o bé el model municipalista del 1979 està esgotat. De fet, considero que patim les 
conseqüències d’ambdós fenòmens.  

http://www.fetasantfeliu.cat/opinio/100950/pisos-de-terme-persones-de-frontera-un-model-metropolita-sense-alternativa
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Si fem memòria (podeu refrescar-la en aquest enllaç) recordarem que  el programes electorals 
de les eleccions 2015 eren prims, molt prims, literalment i metafòrica. I és que administrar els 
mandats en el paradigma municipalista actual vol dir: programa de mínims per a resoldre 
problemàtiques de màxims i fer-ho amb recursos limitats i encomanar-te al bon fer 
funcionarial. Però és indestriablement aquest el destí de la política local en una ciutat 
metropolitana com aquesta? Professionalitat empresarial (funcionarial), semi-professionalitat 
política i amateurisme ciutadà? O si ho preferiu, estructura, conjectura (per bé que amb 
mecanismes de perpetuació de “polítics” en ens supramunicipals) i individualitat? Jo veig 
debilitat i esgotament en les tres potes descrites però sobretot manca reflexió profunda sobre 
la necessitat de dotar-nos d’un projecte de ciutat i ja posats, repensar el model de 
municipalisme i de relació ajuntament-població.  

 

La vida administrada a Pleasantville de Llobregat 

Welcome to Pleasantville de Llobregat, la ciutat tranquil·la a 12 
minuts de Barcelona sense semàfors, amb poca delinqüència i 
molts ‘mercadonas’. Amb aquesta descripció podria ser Sant 
Feliu, Cornellà o Esplugues, tan se val. Certament, una ciutat 
digne, compacta i equilibrada que com moltes poblacions veïnes 
sembla que avanci amb el pilot automàtic posat i a velocitat de 
creuer, direcció als llocs comuns de la vida administrada: vocació 
funcionarial, advocació del servei públic, invocació de l’eficiència 
i la tecnologia, revocació de la política i la ideologia. Et voilà, així 
és com el ciutadà-client viu en ciutats-prestadores de serveis, a 
poder ser silencioses i netes,  mentre que el polític es converteix 
en el gestor de les emocions i les passions humanes. A Sant Feliu 
en tenim un bon exemple d’això: L’afalac i l’insult? Al mur de 
Facebook de l’alcalde. La queixa i la proposta? Al mur de Facebook 

de l’alcalde. La pregunta de calat i la qüestió més nímia i supèrflua? Al mur del Facebook de 
l’alcalde.  

Les xarxes socials faciliten la discussió focalitzada i oberta, el que permet amplificar visions 
particulars a la vegada que el particular se sent molt més proper al polític (a l’alcalde, en aquest 
cas) amb qui hi pot interlocutar sense filtres ni barreres. Se superen barreres però el lloc de 
debat ja no és en una àgora, en un auditori, sinó que es fa en un mur. Un mur que separa la 
política de la comunicació política, que fomenta la figura del líder polític i que prescindeix dels 
intermediaris. D’individu a individu. El partit, la ideologia, la proposta a llarg termini, tot queda 
fora del relat presentista que és el diàleg polític-ciutadà via xarxes. El joc és aquest i cada 
vegada té més èxit i prèdica. La solitud del polític s’alimenta de likes. El nou ciutadà polititzat és 
una mena de follower prolífic en comentaris i polèmiques o bé un ciutadà emprenyat amb 
vocació de picapleits. A l’associacionisme se l’ha acorralat i despullat de tot virtuosisme i se 
l’acusa de comparsa subsidiària del poder. Els càrrecs de confiança en política també estan mal 
vistos per endollats i partidistes. D’altra banda, els partits estan farcits de funcionaris de partit 
(i públics, aussie), de la mateixa manera que la funció pública s’ha nodrit d’opositors 
professionals avessats a temaris que fan les delícies dels qui provenen del món jurídic i del dret. 
Reunir dues-centes persones a la plaça de la Vila o quaranta en un acte cultural ja no se sap si 

http://www.fetasantfeliu.cat/eleccionsmunicipals2015/?page_id=137
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és un èxit o un fracàs, en canvi passar de les 1000 lectures diàries es veu que ha de ser motiu de 
satisfacció. Signes dels temps, suposo. 

El concepte foucaultià de la vida administrada guanya vigència al constatar el gran consens 
polític a l’entorn de la gestió política de la vida, a la vegada que la individualitat (el cos-maquina 
segons Foucault) ha esdevingut norma i la mort ha deixat de tenir la dimensió pública i 
comunitària d’abans. De fet, Juanma Agulles vincula la vida administrada amb “el naufragio de 
lo social”, en el seu darrer llibre, curt i deliciós. També hi ha qui parla (l’antropòleg Manel 
Delgado, entre altres) de “ciutadanisme” per descriure la reforma ètica i estètica del capitalisme 
a través d’una “nova” manera de governar les ciutats basada en una major preocupació per les 
qüestions bàsiques de benestar social (diguem-ne tarifació social), major transparència 
(publicació sous i talla de calçotets dels càrrecs electes) i potenciar els canals i vies de participació 
de la ciutadania (e-govern). Poca cosa més enllà del ciutadanisme humanista de tall republicà i 
el paradigma de la gestió pública (a la francesa?) en les propostes programàtiques dels partits 
d’esquerres, en els de dretes i en els termes mitjos.  Una mena de social-liberalisme apte per 
tots els públics. Malauradament, no s’està treballant prou per evitar que la ciutat com espai 
social s’estigui difuminant o bé, directament, desapareixent. 

 La política municipal ara és i bàsicament només pot ser, això. Això i la gestió directa o indirecta 
dels serveis municipals, debat cíclic, ara en onada remunicipalitzadora, que a Sant Feliu és 
pràcticament inexistent. Així doncs, el biaix ideològic incideix relativament poc en les polítiques 
públiques i en la gestió política d’una ciutat com Sant Feliu. I això sense parlar del pes creixent 
d’organismes supramunicipals com l’AMB que mereix capítol a banda i en profunditat, però que 
exemplifica el traspàs de poders en matèria de planificació estratègica a un ens que respon a la 
lògica partidista i que empetiteix el vot dipositat a les urnes en unes municipals. No vull una web 
de transparència superguai, vull votar els meus representants per via directa i sobretot vull saber 
i poder incidir en les polítiques que es duen a terme.  

Per tot plegat, si analitzem el que es debat i s’aprova en un Ple municipal veurem que els partits 
aviat arriben a acords amb el fons de les coses i es discrepa (o es teatralitza la discrepància) amb 
l’establiment de prioritats, les formes i els tempos. I sí, cada vegada hi haurà més temes i més 
polèmica sobre qüestions extramunicipals, perquè són aquestes les que a dia d’avui, justifiquen 
que encara hi hagi democràcia representativa via partits i no un retorn a mètodes inseculars com 
ja pregonen algunes veus inquietants de l’Europa civilitzada.  

 

Qui estima a Gilbert Grape ? 

Meanwhile, a la plaça de la Vila, una gerència i un mínim equip de 
confiança ‘comanda’ la nau de l’ajuntament-empresa amb gairebé 
400 treballadors a bord, entre els quals un petit i curiós alt-
funcionariat local del que se’n sap poc però del que en sents a parlar 
bastant encara que no vulguis, sempre de manera encriptada i poc 
clara, com si hi hagués una mena de poder tel·lúric que els envolta i 
que es caracteritza tan per l’admiració adulativa d’uns com pel recel 
més primari d’altres. I així és com es manté viva l’intriga que sempre 
alimenten les conxorxes de palau i les mirades de reüll del poderós. I 
sí, els sous més alts de la “casa” són aquests i no els de càrrecs 
electes. Vivim en la CEOage, la plaga fomentada per les escoles de 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170311/42761691457/la-ciudad-como-espacio-social-esta-desapareciendo.html
http://www.viruseditorial.net/editorial/libros/435/la+vida+administrada/juanma+agulles
http://www.elnacional.cat/ca/cultura-idees-arts/manuel-delgado-ciutadanisme_116589_102.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20170227/42341871485/ensayos-cuestionan-democracia-van-reybrouck-contra-las-elecciones.html
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negoci i evidentment, a la principal empresa de la ciutat també hi ressonen aquestes lletanies 
empresarials. De fet en un ajuntament hi ressona de tot: el model funcionarial del tardo-
franquisme, les fidelitats  als partits i sindicats (amb episodis de dependències i traïcions 
included), la sobreestructura o la manca de recursos, l’ambició desfermada i la desgana 
indissimulada, juntament amb la meritocràcia, l’eficiència i les ganes de superació. La última 
tendència: passar del concepte de tècnics municipals al de servidors públics, un matís no innocu.  

Qui estima a Gilbert Grape ? (Lasse Hallstrom,1993) és una pel·lícula on Johnny Deep cuida de 
la seva mare amb obesitat mòrbida i del seu germà  amb certa discapacitació intel·lectual 
(meritòria interpretació d’un jove Leonardo Di Caprio). Sovint em ve aquesta pel·lícula al cap 
quan penso amb la necessària i poc agraïda feina dels tècnics i funcionaris municipals. Qui estima 
el tècnic de l’ajuntament? I sobretot, ¿com renoven energies per fer front al pes de l’enormitat 
de la mare? (entengui’s el símil de l’estructura mòrbida o pensada per perpetuar-se, i que mai 
s’aprima) i ¿com continuen estimant al germà ocurrent però dependent ? (entengui’s el símil 
amb el ciutadà que té queixes i té idees, tant se val si és el que va a fer tràmits a l’OAC, com al 
representant d’una associació que rep una subvenció). M’he preguntat moltes vegades com 
convindria reconèixer la tasca que fan, perquè s’ha de poder fer sense trencar l’equilibri 
professionalitat/ altruisme. A més, s’ha de buscar la manera que no s’envaeixi l’esfera del 
prestigi social: aquesta ha de ser la salvaguarda del voluntariat, de l’associacionisme, de la 
reivindicació col·lectiva, de la protesta subversiva o de l’altruisme vocacional però mai de la 
institució, ni del funcionariat ni dels càrrecs electes. Cal fer ciutat i no “marca ajuntament”.  Cal 
preservar l’esfera del prestigi no pel servidor sinó pel qui fa servei. De la mateixa manera que 
les associacions haurien de ser expressions de col·lectivitats organitzades democràticament i 
no-lucratives, enlloc de microempreses registrades com associacions per accedir al cobrament 
de subvencions. Cal posar les coses al seu lloc allà on convingui però vull agrair al tècnic que 
m’atén i m’ajuda i no el que em ven productes i em fa sentir com un client d’una empresa 
monopolística. 

 

L’ajuntament magnètic: històries d’atracció i repulsió 

La pregunta que em mou per escriure aquest article a mode de puzle 
i per etapes és saber si el model de gestió del món local ha col·lapsat 
i si hi ha una proporcionalitat ajuntament-ciutat. I no em refereixo a 
sí el número de treballadors ha de créixer o minvar. Tampoc vull fer 
cap crítica baldera al funcionariat ni una esmena a la totalitat de la 
funció pública, no va d’això, va de preguntar en veu alta sí s’ha 
pensat bé en quina dinàmica institució-població es vol promoure o 
conviure. El tema és gros i ho explicito d’entrada: vull abordar-ho a 
través de dos articles reivindicatius de la col·lectivitat i de la població 
(no només del bé comú, també dels mals que generem); de la direcció 
política; del retorn de la ideologia a l’espai que li correspon i del 
retiment de comptes amb qui el ciutadà ho pot fer millor: amb el 

càrrec electe, la baula dèbil del sistema, encara que majoritàriament s’argumenti en sentit 
contrari.  

I és que jo no vull ser client d’un ajuntament i no vull que em serveixin públicament, sinó que 
vull que la ciutat rutlli des d’un punt de vista social i comunitari, que el ciutadà contribueixi 
en diners i matèria gris al bé comú, que es faci més política i menys propaganda, que es treballi 
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més en equip i coordinadament, que siguem educats i respectuosos. Només així entendrem 
que el ciutadà no sempre ha de tenir la raó (no és cap client, reitero); que el funcionari pot 
estimar més a la ciutat i al projecte que se li encomana i no pas competir amb la societat civil 
per justificar la feina que fa; i que el polític pot liderar projectes i generar dinàmiques noves que 
evitin inèrcies i desganes. Això sí, fer les coses diferent té un risc i és que els resultats electorals 
poden ser inesperats. Recordeu la conversa en tamborets corcats de l’inici? Però el cert és que 
en un Ajuntament hi ha de tot. Com no hi pot haver de tot en una empresa amb persones 
d’edats, nivell de formació, funció, salaris i status laborals tan diferenciats? I és que quines altres 
empreses de més de 100 treballadors té Sant Feliu? Cap més. 

De fa d’anys i per anys, la principal empresa de Sant Feliu és i serà l’ajuntament. Què ens 
implica això com a població, primer, i com a ciutadans, en segon terme? Hi hem pensat prou? 
Vam passar del Sant Feliu pagès al Sant Feliu del tèxtil per després passar al Sant Feliu de les 
aixetes i ara, al Sant Feliu de l’administració pública o de l’ajuntament. No faig conya. La 
maquinària és gran i dóna de menjar a molta gent. No només hi ha la suposada dependència de 
les associacions a través de subvencions (política de finançament imposada en democràcia i no 
pas una característica intrínseca del món associatiu, recordem-ho) sinó que qui dóna vida a 
empreses locals via contractació i externalització de serveis i línies d’ajuda, és l’ajuntament. De 
fet, l’ajuntament concentra dependències del món associatiu en general i del cultural en 
particular, però també de l’empresarial, de l’educatiu, de l’esportiu i de la casuística del ciutadà 
particular que ja no necessita intermediaris per arribar directament a l’alcalde. Qui només hi 
vegi finançament interessat i compres de voluntats, s’equivoca. Qui, a banda de les crítiques 
o suport a la política contributiva de l’ajuntament hi vegi preocupació per l’alta dependència 
generada, l’encerta. Avui dia, sense l’armari dels desitjos (altrament dit, la nevera del Plensa) 
presidint la plaça de la Vila és l’edifici de l’ajuntament qui fa de mega-magnet de nevera que ho 
atrau tot. Vivim en una ciutat amb una alta dependència respecte l’ajuntament, i això que, si 
hem permeteu el sarcasme, el desplegament d’apps geolocalitzadores, càmeres i sensors encara 
no ha començat. 

I és que per últim, convé aturar-se i escoltar l’eco de la modernitat i el progrés, encara que sigui 
per empoderar al ciutadà o bé per oposar-s’hi amb fonament i argumentació. Ja hem vist a 
llampegar i tronar i tard o d’hora s‘esdevindrà la tempesta perfecta en la qual les ciutats, els 
ajuntaments i la política es transformaran. Ara es fan passos però hi ha la bretxa digital, la bretxa 
generacional i una aturada tècnica en el sí dels poders globals, que de moment estan contenint-
ne el desplegament massiu. Tecnopolítica i smart cities, interconnectivitat permanent i el negoci 
de les dades, condicionaran la relació administració-admnistrat d’ara en endavant i de manera 
creixent i contundent. Hi ha el perill de deixar la política pels visibles (la gent gran) i les polítiques 
(policies, en anglès), pels invisibles (empreses, interessos corporatius, etc.) que seran els 
implamentadors del nou patró de funcionament.  

Quan abordem aquesta mena de qüestions sovint recorrem a fixar-nos en les potes del tamboret 
i no el contemplem sencer. Potser si que la ciutat no va, però el model, el disseny del tamboret 
potser tampoc acaba de fer el fet. Qui vetlla per la construcció, gestió i estima col·lectiva de la 
ciutat? Qui promou una ciutadania menys individualista, uns partits menys cartelitzats i una 
administració pública redimensionada? Somnis i deliris a banda, la resposta la podem trobar en 
l’encaix o transformació de sis peces, però això serà en la segona part d’aquest article: 
“próximamente en sus pantallas”! 

 


