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3 idees força  

 

El paradigma de la Governança “és 
irremeiable” 
 

La creació d’espais de governança per la 
gestió de l’aigua i el territori “és possible” 
 

 Hem d’estar “vigilants” 
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 El paradigma de la Governança és 
irremeiable. Per què? Tres raons... 

 
DEFINICIÓ (Termcat): 

 
Manera de governar que es fonamenta en la interrelació 
dels organismes encarregats de la direcció política d'un 
territori i la societat civil, per         donar poder, 
autoritat i influència a la societat sobre les decisions 
que afecten la vida pública.  

 
 El paradigma de la Governança és 
irremeiable. Per què? Tres raons... 

 
Els òrgans encarregats 
de la direcció política 
estan en “crisi”... 

Institucionalització i 
participació en el govern 

del territori (Parés et al 2015) 
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 El paradigma de la Governança és 
irremeiable. Per què? Tres raons... 

 Els problemes són cada cop més “complexos” 

OBJETIVOS 

CLAROS 

 

Consenso político alto 

NO CLAROS 

 

Consenso político bajo 

MEDIOS 
 

CERTEZA 

TÉCNICA ALTA 

(certidumbre) 

 

PROGRAMACIÓN 

 

(necesidad de 

participación baja) 

 

NEGOCIACIÓN 

 

(necesidad de 

participación alta) 

 

MEDIOS 
 

CERTEZA 

TÉCNICA BAJA 

(incertidumbre) 

 

EXPERIMENTACIÓN 

 

(necesidad de 

participación alta) 

 

APRENDIZAJE SOCIAL 

 

(necesidad de 

participación muy alta) 

Tipus de decisions i rellevància de la participació (Subirats, 2006) 

 
 El paradigma de la Governança és 
irremeiable. Per què? Tres raons... 

 La societat més polièdrica 

Dificultats de Govern (Subirats, 2006) 
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 El paradigma de la Governança és 
irremeiable. Per què? Tres raons... 

 
EN CONCLUSIÓ.... 

 
 
 
 
 

 
“En una societat cada cop més complexa i plena 
d’interdependències, de canvis socials i tecnològics 
vertiginosos, de múltiples nivells de govern i en qual cap 
actor –ni tan sols el govern o l’administració- disposa del 
coneixement i de la informació suficient per afrontar els 
reptes actuals, convé preguntar-nos sobre com hem de 
prendre les millors decisions” 
 

Daniel Innerarity (2012) 
Què es això de la governança? 

 
 La creació d’espais de governança per a la 
gestió de l’aigua i el territori...és possible! 
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 Hem d’estar vigilants...tenim alguns 
reptes  prou importants 

 

 
 Hem d’estar vigilants...tenim alguns 
reptes  prou importants 

 
“La governança encara no ha codificat les normes i regulacions que 
mostrin o identifiquin en límits exactes de les arenes del poder” 
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 Hem d’estar vigilants...tenim alguns 
reptes  prou importants 

 
 

 

Eines que obren el camí per a 
convertir els espais deliberatius 
en espais de concertació 
“vinculants”  - Aspiren a 
construir un camí cap a 
transformació obligatòria de l’ 
Administració: no intenten 
convertir els protocols en normes 
legals vinculants però sí en 
acords implícits i explícits que 
puguin convertir-se en “dret 
sobrevingut” 

  . 
 

 
   

 
 

  

  

 
 Hem d’estar vigilants...tenim alguns 
reptes  prou importants 

  
“La governança implica l’abandó d’una concepció de poder 
“dura” –basada en els diners i les lleis- per fomentar-ne un 
altra en què l’estat promou marcs de negociació, cooperació i 
acord....però....el paradigma de la governança no és un procés 
d’elaboració de polítiques públiques neutre” 
 
 

“La participació en la presa de decisions polítiques es 
recodifica i es restringeix un dret inclusiu d’abast formalment 
universalista a una titularitat funcional (les que tenen el 
coneixement per fer-ho, les que són afectades, les que hi 
tenen un interès particular)” 

Eloi Martínez (2014) 
Desmuntar la governança? 
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Gràcies per la vostra 
atenció! 

 
xcarbonell.arc@mediacionambiental.com 

 
 


