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El Cabanyal, símbol del canvi?
Una prospectiva sobre la gentrificació al

Cabanyal

Des de fa uns anys, i més en concret des de l’última campanya
electoral, el Cabanyal és un dels focus dels programes electo-
rals de tots els partits polítics a la ciutat de València. Cada
setmana apareixen una mitjana de tres articles periodístics
sobre el barri, cada setmana els polítics en parlen. El nou go-
vern liderat per Compromís no ha tardat en posar-se mans a
la faena [1], i com era d’esperar, la policia serà peça clau en les
actuacions. Com ja sabíem, la derogació del pla de la prolon-
gació de l’avinguda Blasco Ibáñez no suposa la fi de la injus-
tícia social que es pateix al barri. Més bé, presenta un nou
escenari on quedarà clar qui són ciutadans de primera i ciu-
tadans de segona, és a dir, qui es podrà permetre seguir vivint
al barri i qui no. En aquest text intentarem donar unes pin-
zellades sobre aquest nou escenari que ens cau al damunt. In-
tentarem explicar com el nou govern ciutadanista no serà cap
pedra en el camí per a la reconversió urbana, per a una elitit-
zació del barri (gentrificació) de la mà de culturetes postmo-
derns, turistes i estudiants; tot lligat per una bona dosi de
mediació i pacificació social vestida de participació ciutadana.
El repte serà obtenir una experiència de lluita davant d’aquest
procés global i local, en pro d’un altre model de vida.
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[1] http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201507/04/policias-perso-

nal-limpieza-peinaran-20150704002006-v.html



Actors del conflicte i contextualització

Malgrat que ja fa temps que veiem el procés gentrificador
com alguna cosa quasi inevitable, és clar que les formes
d’aquest per desenvolupar-se han variat. De la mateixa ma-
nera, els actors que participen del conflicte també han variat.
És aleshores necessari veure els elements clau en aquest canvi
de formes –que no pas de contingut–. 

El principal element de canvi ha sigut la corporació
municipal. Durant més de 15 anys el govern de Rita Barberà
ha dut a terme el que podríem denominar “comportament
típic” d’una administració municipal en un procés de gentri-
ficació estàndar: tenint com a últim objectiu la revalorització
econòmica i la corresponent elitització del barri, han proposat
durant anys un procés de reconversió urbana basat en la co-
neguda ampliació de l’avinguda Blasco Ibáñez, la qual cosa
suposava l’expulsió –de facto– de milers de veïns. Lluny
d’arribar a aquest objectiu, la seua tasca s’ha quedat sols en
la primera fase d’aquest procés: un llarg període d’abando-
nament i degradació del barri basat en múltiples línies d’ac-
tuació com són la manca de neteja, de reparacions i
inversions en l’espai públic, la permissivitat en la instal·lació
i venda de drogues, la paralització i denegació de llicències
d’obres, la complicitat en el moobing immobiliari, l’assetja-
ment policial a aquells que viuen del carrer, etc. I cal dir que
ho han aconseguit. Ha sigut un període molt llarg en el qual
han aconseguit concentrar una gran bossa de pobresa provi-
nent tant d’altres zones suburbials de la ciutat com part del
sector immigrant més precari. Aconseguint també una presa
de posició un tant racista per part dels veïns i veïnes, rebut-
jant a la gent que viu en condicions precàries i no les causes
que ho provoquen. Aquest podríem dir que és l’esquema ini-
cial del procés gentrificador: concentració de pobresa i aban-
donament institucional per tal de crear un context propici i
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legitimat on oferir un pla de renovació urbana. En aquest pa-
norama, la pròpia degradació del barri té diverses conseqüèn-
cies: alguns veïns varen malvendre les seues cases a l’empresa
mixta municipal Cabanyal 2010 S.A. (ara Cabanyal-Canya-
melar S.A., encarregada de ser l’agent urbanitzador de l’antic
PEPRI), d’altres es mudaren de barri i d’altres (amb convicció
o sense) s’han quedat. Actualment hi ha centenars de cases
abandonades, tapiades i en procés de degradació. 

Podem afirmar que aquesta primera fase s’ha aturat
amb el canvi de govern. El govern de Joan Ribó ha aturat el
PEPRI elaborat pel PP i la prolongació de l’avinguda no es
produirà.

A partir d’ara l’estratègia canvia, les formes canvien,
i després explicarem com el contingut, al cap i a la fi, serà
semblant. 

En oposició al govern del PP, i com a agrupació veïnal
de major entitat, hi està la Plataforma Salvem el Cabanyal,
agermanada amb l’oficial Associació de Veïns del Cabanyal-
Canyamelar-Cap de França. La Plataforma Salvem el Caban-
yal (PSC) és la principal associació civil que s’ha constituït en
oposició als plans del PP al barri. Al nostre parer, ha pogut
tenir una actitud exemplar en els primers anys d’activitat
(presència i protesta al carrer, vagues de fam, tancaments,
activitats per a la recuperació de l’espai públic, etc.), però
aquesta activitat ha variat en els darrers anys: ja fa uns quants
anys que minvaren la presència al carrer per tal de centrar-
se en la batalla judicial (en la qual han tingut èxit), en tot mo-
ment s’han vinculat als partits polítics en l’oposició
(PSOE,UPyD, EU, Compromís, Ciutadans...) perquè feren
seues les reivindicacions de la Plataforma (és evident la in-
fluència de la PSC en la victòria de Compromís a les eleccions
locals del 24 de maig de 2015), inclús en determinats mo-
ments s’han unit a Si Volem (agrupació veïnal promoguda pel
PP per donar suport legítim als seus plans) per tal d’enfron-
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tar-se a la degradació de la manera més banal (tant amb la
demanda de major presència policial com de desallotjaments
de les cases municipals ocupades). Caldria fer una anàlisi en
concret del paper de la PSC en aquest conflicte, però en línies
generals podem dir que el seu objectiu principal ha sigut atu-
rar la prolongació. No ha sigut un col·lectiu amb intencions
d’aprofundir en les causes que generen els conflictes urbans
(Estat i Capital), sinó més bé han anat a l’una amb tot el pla-
taformisme de “Salvem”: en gran mesura actuen com a ele-
ment “frontissa” entre l’Estat i la societat, justificant la
necessitat de l’aparell estatal en la resolució de conflictes ur-
bans (i del territori). Si fins ara la PSC ha estat en una estra-
tègia defensiva, resistint a la prolongació, és ara quan
començarem a veure la seua pitjor faceta: per tal d’aturar la
degradació donaran carta blanca (a qualsevol preu) a tota
mena de propostes de reactivació econòmica del barri. En
nom del progrés, es donarà suport a tota mena d’activitats co-
mercials encaminades a la revalorització econòmica del barri.
Per desgràcia, la majoria social encara creu que els diners ho
arreglen tot. No es té la consciència de que tota reactivació
econòmica al si d’una ciutat significa l’enriquiment i l’extrac-
ció de plusvàlues per part d’una minoria benestant i aburge-
sada. En la ciutat capitalista no hi ha lloc per al repartiment
equitatiu entre els habitants i al Cabanyal hi ha un gran sector
de població que mai rebrà els beneficis d’aquesta esperada
revalorització econòmica.

A la PSC no podríem ni tan sols situar-la en el terreny
dels moviments socials amb una mínima intenció de canvi
social real (encara menys, anticapitalistes), més bé se situa
en el terreny d’un associacionisme civil que actua com a me-
canisme de control polític que controla els excessos del capi-
tal i que pretén que l’Estat, en aquest cas un govern
socialdemòcrata, complixca les seues reivindicacions, basa-
des en el model d’una ciutat capitalista més humanitzada

6



però igualment injusta i desigualitària. En aquest sentit no és
d’estranyar que també facen de control cap als moviments so-
cials més contestataris, condemnant les seues actuacions
quan surten dels marcs de la legalitat –ajudant a la divisió
entre violents i no violents- i legitimant el monopoli de la vio-
lència per part de l’Estat. Certament, un dels objectius omni-
presents d’aquest tipus d’associacionisme ciutadanista és
crear un clima aparent de protesta, però on realment sols cà-
piguen reivindicacions assumibles pel Sistema, on en cap mo-
ment tinguen autonomia suficient per poder qüestionar
l’existència d’aquest. I és que al cap i a la fi, els mateixos que
han dirigit aquests tipus d’associacionisme civil són els que
ara comencen a copar llocs en els partits polítics de l’esquerra
socialdemòcrata [2] .

Fins al nou canvi de govern les reivindicacions  de la
PSC ho han sigut principalment en l’àmbit urbanístic, donant
a entendre que la paralització de la Prolongació seria la victò-
ria suficient per resoldre el conflicte al Cabanyal. Però queda
palès que el problema al qual ens enfrontem és de caràcter so-
cioeconòmic i estructural: és la qüestió social, és la pròpia di-
nàmica evolutiva del capitalisme urbà la que crea desigualtats
socials, la que fa que hi haja ciutadans de primera i ciutadans
de primera i ciutadans de segona. Aquest és un fet que la PSC
no pot ignorar, i des de la seua “victòria” amb el canvi de go-
vern han començat una ampliació en les seues reivindicacions
[3]: ara el seu principal objectiu és acabar amb la degradació
física i social del barri mitjançant la revalorització econòmica.
Dues són les receptes per afrontar el problema del barri: els
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[2] Ací al País Valencià trobem els casos de Antonio Montiel, abans del col·lec-
tiu Per l’Horta i ara secretari general del Podem País Valencià i diputat a les Corts;
Jordi Peris, abans de Arquitectes Sense Fronteres i ara portaveu de València en
Comú i regidor València; Vicent Marzà, abans d’Escola Valenciana i ara Conseller
d’Educació;... al següent enllaç podeu veure una llista més completa: www.di-
recta.cat/una-generacio-forjada-als-carrers-entra-als-ajuntaments

[3] Per a més informació, cal mirar l’últim manifest de la PSC. En www.ca-
banyal.com/nou/manifest-de-la-plataforma-febrer-2015 .



Serveis Socials i la reactivació econòmica, és a dir, Estat i Ca-
pital. Creuen que encara hi ha lloc per a una economia solidà-
ria i equitativa dins del Capital i que l’Estat, mitjançant els
Serveis Socials, serà capaç de fer-se càrrec dels exclosos del
Sistema. Si des del nostre puny i lletra fem aquestes afirma-
cions sobre la PSC és perquè resulta evident: primerament,
ells mateixos (els seus dirigents) ens ho han fet saber en di-
versos debats públics [4], on ens han matisat que dins dels seus
plantejaments no entra el qüestionament de l’actual Sistema.
En segona instància, si es fullegen els seus manifests o decla-
racions als mitjans de comunicació es pot veure fàcilment com
insten als Serveis Socials de l’Ajuntament a augmentar els
seus pressupostos i a fer-se càrrec de la urgent situació de po-
bresa en la qual es troben molts dels habitants més desfavorits
del barri. I ací cal que nosaltres ens aturem i sincerament di-
guem que nosaltres, des d’una perspectiva llibertària o revo-
lucionària, tampoc tenim receptes màgiques per afrontar
aquesta situació. Però el que tenim clar és que sense una pers-
pectiva revolucionària de canvi de sistema no anem enlloc: si
la PSC volguera encarar el problema del barri de manera in-
tegral hauria de començar a qüestionar el model econòmic i
hegemònic actual (encara que fos en paraules), tenint en
compte que la partitocràcia és corresponsal al problema. 

Un altre fet que ens ha cridat l’atenció és que la PSC ha
començat a parlar de gentrificació. Però atenent a allò que es
diu en el seu últim manifest de 2015 [5] ens pareix que no ho
tenen del tot clar, ja que diuen que “Amb la paralització del
pla municipal hem aconseguit un gran èxit enfront del procés
ennoblidor (gentrificador) [...]”. Al nostre parer ens sembla
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[4] En concret en un debat públic entorn al Cabanyal realitzat el 11 de de-
sembre de 2014 al CSOA Horta de Benimaclet, durant la jornada de presentació
del nº3 de la revista Eclèctica, on apareixen opinions oposades entre membres
de la PSC i altres veïns del barri.

[5] Disponible en l’enllaç web www.cabanyal.com/nou/manifest-de-la-pla-
taforma-febrer-2015



que s’atribueixen la substitució de població (gentrificació) úni-
cament derivada del que haguera sigut la prolongació de
l’avinguda Blasco Ibáñez, la qual cosa és certa. Però obvien, o
donen molt poca importància, al fet que aquest procés de gen-
trificació pot continuar perfectament sense l’execució de la
prolongació: com més endavant exposarem detinguda-ment,
qualsevol revalorització econòmica del barri vindrà acompan-
yada d’un encariment –elitització o ennobliment– dels serveis
i dels habitatges, produint un efecte excloent per a totes aque-
lles persones que no puguen accedir a dits bens. És a dir, la
substitució de la població no es realitzarà directament arrel
d’un nou pla urbanístic amb l’expropiació de vivendes, sinó
que es produirà de manera indirecta –porta per porta– arran
de la impossibilitat de seguir vivint en un barri amb difícil
accés a serveis o vivenda. Ens sembla que la PSC confia ple-
nament en un nou govern socialdemòcrata que siga capaç de
redistribuir la riquesa entre els habitants del barri, és a dir,
que un govern municipal siga capaç d’enfrontar-se (com si a
cas ho desitjara) a la pròpia dinàmica del capital urbà. 

En aquest sentit, la PSC ha actuat de manera contra-
dictòria: mentre fa unes setmanes negociaven amb el nou
ajuntament governat per Compromís el no desallotjament
d’uns veïns d’ètnia gitana d’unes vivendes situades al bloc de
vivendes de Jarabo [6], anteriorment varem ser partícips
d’una denúncia conjunta [7] a l’anterior ajuntament governat
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[6] La noticia apareix en www.levante-emv.com/valencia/2015/06/19/nuevo-
equipo-gobierno-aborta-desalojo/1280254 

[7] El 25 de juliol de 2012 es va fer públic un comunicat conjunt entre l’Associa-
ció de Veïns, l’Associació de Comerciants (Acipmar), la Plataforma Salvem el Caban-
yal i l’Associació Sí Volem demanant el “estricto control de todas las propiedades
que se encuentran deshabitadas u ocupadas ilegalmente y que se garantice el cum-
plimiento de las ordenanzas municipales en tales propiedades, especialmente aque-
llas cuya finalidad es conseguir las debidas condiciones de seguridad, salubridad,
higiene y ornato público de los edificios”. Aquesta denúncia la podeu consultar en
www.cabanyal.com/nou/qui-som/activitats-i-anuncis/regenerar-revitalitzar-reha-
bilitar-recuperar-el-cabanyal-canyamelar-junts-podem-i-ho-volem-ja/?lang=es 



pel PP  perquè, amb l’excusa de frenar la degradació i realitzar
un pla de salubritat en les vivendes de propietat municipal,
desallotjaren totes les vivendes municipals. És a dir, per
poder realitzar una inspecció i un pla de salubritat (pura ex-
cusa) en les vivendes municipals, abans era necessari proce-
dir al desallotjament d’aquestes vivendes municipals
ocupades il·legalment. Igualment, la PSC també fou partícip
de l’elaboració d’una llista [8] de cases ocupades, propietat de
l’ajuntament, per a instar a l’ajuntament a establir mesures
urgents (és a dir, desallotjar). Davant d’aquesta actuació i la
nostra resposta [9], entre d’altres, la seua resposta fou que els
Serveis Socials de l’ajuntament es feren càrrec de les famílies
que habitaven il·legalment. Podem observar com, mentre en
multitud d’associacions de veïns o en diverses PAH d’arreu
de l’estat espanyol es dona suport a l’ocupació de vivendes
com a resposta a la greu situació de l’habitatge, en el Cabanyal
la PSC mai ha sigut capaç de donar suport a l’ocupació. I és
que la PSC, sotmesa al l’imperi de la Llei i de l’Estat de Dret,
mai estarà disposada a donar suport a les ocupacions de cases
deshabitades com a una eina d’autodefensa i lluita per la
qüestió de l’habitatge. Apel·laran sempre al “bon actuar” del
Serveis Socials gestionats per un partit socialdemòcrata (sigui
PSOE, Compromís o València en Comú). 
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[8] Aquesta llista de cases, que no hem trobat disponible en la web, va relacionada
amb la denuncia següent en la qual s’insta al desallotjament de les cases ocupades de
propietat municipal. L’enllaç en www.cabanyal.com/nou/2012/06/26/nota-de-
premsa-de-la-avv-cabanyal-canyamelar-degradacio-al-barrio/?lang=es 

[9] Ací adjuntem dos comunicats en els quals denunciem aquestes pràctiques
tant de la PSC com de l’associació de veïns contra l’ocupació il·legal de cases i el
seu desallotjament: www.ca-contrainfo.espiv.net/tag/cabanyal-canyameral i
www.barriodelcarmen.net/nube/causas/25-causas/un-desalojo-y-la-inaugura-
cion-de-un-monumento-las-asociaciones-vecinales-y-sustitucion-de-poblacion-
en-el-cabanyal . També adjuntem l’enllaç d’una denúncia realitzada per la ONG
Cooperación Social Universitària, denunciant també aquests fets: www.barrio-
delcarmen.net/nube/2012-05-14-09-54-27/item/219-desalojos-en-el-cabanya-
no-hay-derechos 



Finalment, caldria comentar la situació o context d’al-
tres actors amb menys incidència en la correlació de forces
del conflicte. Dins d’aquest ampli i heterogeni grup anem a
nombrar a aquells que d’una manera o altra tenen algun tipus
d’autoorganització de cara al conflicte al barri (qüestió que
en part pot ser molt discutible). Així, trobem en primera ins-
tància a tota una amalgama d’associacions relativament
noves que es reuneixen al centre social de La Col.lectiva, al
carrer Sant Pere, les quals podem dir que treballen en una
postura situada a “l’esquerra” de la PSC. És a dir, encara que
és gent que en un moment donat poden oposar-se de manera
ferma a la deportació, substitució i/o expulsió dels habitants
més desfavorits (principalment gitanos i romanesos), no ens
ha d’estranyar que, conscientment o inconscientment, siguen
partícips de dinàmiques que contribueixen al procés elititza-
dor del barri, com ser còmplices i partícips d’un procés de
“participació ciutadana” orquestrat des de instàncies del
poder on es dóna la sensació de participar en un procés de
“canvi” perquè realment res canvie (sobretot aquells fets ele-
mentals o de fons, com és la pròpia dinàmica d’extracció de
plusvàlues urbanes per a uns pocs privilegiats), a més de ser
col·laboradors d’un tipus d’assistencialisme estatal com són
els Serveis Socials, que encara que alleuja situacions d’emer-
gència social (principalment en l’atenció primària) finalment
contribueix a una cronificació de les situacions de desigualtat
social. Però, cal tenir en compte que cal ser capaços d’obser-
var les possibilitats de crear sinèrgies amb ells en determinats
terrenys lliures d’aquests mals, com poden ser alguns projec-
tes autoorganitzats [10] que tinguen la suficient autonomia per
construir illes al poder establert, i inclús siguen tendents a la
confrontació amb ell. Un cas especial per a nosaltres podrien
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[10] Exemples són molts, com poden ser l’autogestió de necessitats bàsiques
(grups de consum), de ferramentes autònomes (ràdio, espais autogestionats,…),
o projectes d’autoorganització de l’espai públic (un descampat, un parc,…).



ser les possibilitats d’autoorganització (sobretot en el terreny
de l’autodefensa contra agressions del poder econòmic) que
es plantegen en casos com el de l’associació Millorem el Ca-
banyal, tret que és l’única iniciativa autoorganitzativa que
parteix des d’una comunitat d’ètnia gitana resident en el bloc
de vivendes Jarabo (edifici dels Portuaris o el Clot), on molts
es troben ocupant vivendes i defensen el seu espai dins de la
qüestió de l’habitatge. 

D’altra banda trobem tot un sector de gent (principal-
ment jove) etiquetada en el sector del gueto polític (caben mul-
titud d’etiquetes com okupes, anarquistes,etc) i que des dels
inicis del 2000 viu i participa, amb molts matisos, en qüestions
del barri. Són moltes les anàlisis que podem fer (sobretot per-
què nosaltres, en allò de bo i en allò de roí, formem part d’ell):
fent referència a la mirada descriptiva trobem un text [11] (en-
cara que un tant desfasat) al nº3 de la Revista Eclèctica que
anomena els diferents espais que han existit al llarg d’aquests
anys, i molt més interessant ens pareix una anàlisi autocrítica
[12] realitzada per membres de l’extingida Assemblea del Ca-
banyal, publicada al nº5 de la revista Argelaga, la qual apro-
fundeix en l’autocrítica cap al paper desenvolupat pels
membres o participants d’aquesta i tot el seu entorn. Des d’ací
emplacem a la seua lectura, i rescatem una cita: "Hacer una
valoración de una experiencia cuyos resultados no han sido
los que esperábamos creemos que puede servir para no caer
una y otra vez en los mismos errores. Esperamos que esta au-
tocrítica sea útil en futuros proyectos, aun siendo conscientes
de que corre el peligro de ser falsamente asimilada; es decir,
que se introduzca en los discursos sin atajarla verdadera-
mente: ser crítico con el gueto sin ser capaz de desentenderse
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[11] Disponible per a descàrrega en la web www.revistaeclectica.org o directament
en mega.co.nz/#!DcckmS4B!ofiF4g1R7FFP752aarOq4s4uknedDIwBY5R9oMAVL1w

[12] El títol del text és “Cuando la brisa hace caer las máscaras. Reflexiones
acerca de la lucha en el Cabanyal. 2005-2011.”, disponible en el nº5 de la revista
Argelaga, en www.argelaga.wordpress.com 



de determinadas actitudes, manifestarse contra la gentrifi-
cación cuando se contribuye a ello... La recuperación de los
discursos por parte de los falsos críticos amenaza con vaciar
de sentido y contenido las palabras." Si com certament, des
de l’editorial de la revista Argelaga [13] ens diuen que “[...] El
valor del documento reside en el carácter de reflexión positiva
que tiene, ajena tanto a triunfalismos como a nihilismos pa-
sivos. Su longitud no es obstáculo para la lectura, pues siem-
pre es de agradecer un paseo sincero por los logros,
vacilaciones y miserias de la resistencia de un barrio histórico
a su aniquilación, algo a la vez muy infrecuente y muy ins-
tructivo.”, nosaltres també podem pensar que aquesta lectura
d’un cert fracàs no ens ha de servir per asseure’ns en un re-
alisme immobilista, sinó més bé per agafar forces i, prenent
nota, seguir en el camí de trobar nous projectes amb els quals
superar aquests fracassos i apostar per camins on les contra-
diccions ens facen forts, on no deixem que la llosa de la realitat
ens sepulte, sinó que ens serveixca per superar-la. 

De manera resumida, i ja que després apuntarem
coses en aquesta direcció, la gent que durant aquest temps
ha pul·lulat pels centres socials okupats del barri (CSO La Pi-
lona, CSO Malas Pulgas, Proyecto Mayhem, Samaruc o CSOA
La Fusteria), com ara és l’Ateneu Llibertari del Cabanyal, ens
trobem en una situació d’impàs on s’observen carències que
apunten cap on hem de caminar: generalment encara fa falta
generar tot un projecte on la màxima ha de ser lluitar contra
la gentrificació (és a dir, contra l’Estat i Capital), on dos as-
pectes fonamentals han de ser: la denúncia d’aquest procés
(en totes les seues formes) i la creació d’una possible comu-
nitat de lluita (superant les barreres del “gueto polític”) que
es cree com a subjecte amb necessitats comunes, que de ma-
nera autoorganitzada s’enfronte a la gentrificació mitjançant
la defensa de l’espai públic, de la ciutat, del territori. Per la
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[13] Web de la revista Argelaga: www.argelaga.wordpress.com 



qual cosa hem de ser conscients de que els nostres esforços
han d’estar a l’altura de les nostres aspiracions. 

La gentrificació: conceptualització i escenaris 
futurs (Cultura, Artistificació, Turistificació i Stu-

dentificació)

La gentrificació –aburgesament o ennobliment– no és més
que la pròpia dinàmica evolutiva del capitalisme urbà. És,
morfològicament, el propi metabolisme de les ciutats neoli-
berals. Inicialment apareix com a la segona renovació capi-
talista de les ciutats occidentals: urbs de la vella Europa com
Londres o Berlin hagueren d’adaptar-se al nou ús dels sòls
urbans derivat de la reconversió industrial. Barris fabrils, on
s’acumularen milers d’obrers que treballaven en les indus-
tries situades als centres urbans, havien de canviar la seua
funcionalitat fruit del desplaçament de les fàbriques a les pe-
rifèries. La nova societat consumista, filla de l’Estat del Be-
nestar, desplaçà l’activitat industrial fora de les ciutats (també
dels països de l’epicentre occidental) per donar preferència a
l’expansió del consumisme. En aquest moment del que par-
lem, durant la segona meitat del segle passat, els barris que
allotjaven milers d’obrers no eren rentables per a la burgesia.
Feia falta una renovació, una revalorització econòmica que
convertira aquests barris en nous centres urbans capaços de
generar plusvàlues tant del fet urbanístic (especulació del sòl)
com del comercial. I, és clar, aquests nous barris havien de
tenir una població més adinerada que l’anterior, capaç de
mantenir un nivell de consum elevat, digne de la nova classe
mitjana-alta. És en aquest punt on es dóna el procés gentri-
ficador o de substitució de població: tant siga de manera di-
recta (amb l’expropiació de vivendes per a la construcció de
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noves) com indirecta (creant un barri amb vivendes i comer-
ços inaccessibles per a una classe obrera baixa), la gent amb
menys recursos es veu obligada i coaccionada a abandonar el
barri i desplaçar-se a noves zones suburbials, donant pas a
l’arribada de població més adinerada, capaç de permetre’s
una vivenda i un ritme de consum a l’altura de les noves ex-
pectatives. 

Com diria Harvey “la gentrificació no és més que un
dany col·lateral del procés d’acumulació i extracció de plus-
vàlues del capital a les ciutats”. Cal preguntar-se aleshores si
és possible enfrontar-se al procés gentrificador sense oposar-
se a la pròpia dinàmica del capitalisme. A la qual cosa respo-
nem que no, que la lluita contra la gentrificació és la lluita
contra el Capital i contra l’Estat que el sustenta. En aquest
sentit, cal també preguntar-se perquè tota revalorització eco-
nòmica és gentrificadora. Diversos autors ens mostren com
els processos d’acumulació de capital, comunament derivats
en processos gentrificadors, estan significant una nova geo-
grafia espacial que maneja les fronteres socials d’un lloc a l’al-
tre, fraccionant les classes socials cap a nous espais de
despossessió per a uns i acumulació per a altres. L’espai urbà
se’ns mostra com un camp de batalla on l’economia capita-
lista lluita per utilitzar l’espai per al seu benefici, on en certa
manera resulta una història urbana marcada per la dialèctica
entre classes. 

Però aquests fets de guerra entre classes socials no
tenen tant a veure amb el que passa actualment: més bé res-
ponen als primers processos gentrificadors i d’ús de l’espai
urbà succeïts abans de l’últim assalt de la classe obrera, és a
dir, abans de la dècada dels vuitanta del segle passat. Actual-
ment la figura del gentrificador tendeix a relacionar-se amb
una classe mitjana-alta (consumista i occidental) filla d’una
classe obrera en descomposició i desclassada (atenent al fac-
tor del subjecte conscient). A hores d’ara el productor de la
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gentrificació va des dels grups oligàrquics financers [14] que
operen en l’extracció de plusvàlues urbanes fins a molts ha-
bitants de classe mitja que depenen d’un salari alt [15].

I és que la guerra de classes ja no es lliura sols en la
terminologia marxista de burgesia vs proletariat, sinó que el
camp de batalla s’amplia a límits insospitables: vivim en una
autèntica estratificació social en el fet econòmic, i en una ho-
mogeneïtzació en el fet cultural. És a dir, una mateixa persona
que depèn d’un salari basat en l’explotació de la seua força de
treball pot estar alhora contribuint –amb el seu consumisme
de productes de luxe (vivenda i serveis)– al manteniment
d’unes condicions de vida pèssimes per a altres sectors de po-
blació (en aquest cas als desplaçats per la gentrificació). És
trist veure com un nou jove emprenedor “d’èxit”, disposat a
viure en un loft postmodern, serà el candidat a substituir a
una família d’emigrants romanesos (per exemple) que es tro-
bava ocupant una vivenda il·legalment, on el propietari de
dita propietat (siga l’ajuntament, una empresa privada o un
particular) haja extret una plusvàlua d’aquesta operació
(aprofundint en el concepte de valor de canvi front al valor
d’ús). Desgraciadament, aquesta és una imatge que ja s’ha
donat en moltes ciutats europees i que ben segur viurem al
Cabanyal. Com a continuació exposarem, els gentrificadors
no són sols aquella alta burgesia que controla els grans grups
financers (vertaders extractors de les plusvàlues de capital
urbà), sinó també aquella burgesia assalariada que Mike
Davis qualifica com a NIMBY (Not In My Back Yard, o “no al
meu jardí”) o “a mi què”, els quals pertanyen a un ampli sec-
tor poblacional excessivament conformista que crearan un
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[14]  Com puga ser el lobby immobiliari i de la construcció, situats en la pla-
nificació del procés gentrificador, que molt tenen a veure amb els administradors
de les corporacions municipals.

[15] Gent que ocupen llocs elevats dins del funcionariat, llocs de gestió en em-
preses mitges; és a dir, tècnics o professionals de “coll blanc”, més presents en
països del nord com França o Anglaterra.



ambient segur per a la pacificació social al barri, un ambient
propici per a l’existència d’espais de consum, lliure de con-
flictes socials. Aquesta classe mitjana-alta és la que participa
d’un turisme que s’apropia del territori, d’una cultura al ser-
vei del capital o d’una artistificació al servei de l’anterior. 

Però abans, i per últim, farem atenció a l’espai gentri-
ficable. Podem dir que la gentrificació s’ha donat en espais i
formes bastant diferents, atenent a elements motrius de dis-
tinta índole; i que encara que aquests es combinen entre si,
la idiosincràsia de cada barri resulta en escenaris gentrifica-
bles diferents. Per una banda, l’escenari, el barri a gentrificar:
pot ser des d’un antic barri industrial que ha quedat obsolet
[16], fins a un barri que no ha tingut el component industrial
però que fins aleshores havia quedat impune a la voràgine fi-
nancera [17]. En ambdós casos, els quals provenen de contex-
tos distints, hi ha un denominador comú: la diferència
potencial de renda, és a dir, un escenari propici per a l’ope-
ració especulativa –sobre la vivenda en primera instància–.
La idea principal és fer rendible econòmicament un barri que
no ho era. Per l’altra banda, tenim les condicions necessàries
per fer un espai gentrificable, on el denominador comú es un
barri “deteriorat” o degradat, sobretot econòmicament [18]. És
ací on l’administració municipal-estatal té un paper fonamen-
tal, desatenent als serveis municipals bàsics del barri (Serveis
Socials, neteja...). Aquesta estratègia de degradació s’acom-
panya d’altres situacions com el moobing immobiliari cap a
veïns que es neguen a malvendre les seues cases, la no con-
servació d’edificis on viuen veïns (susceptibles de desplaça-
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[16] Un exemple de barri industrial en procés intens de gentrificació és el
barri de Brixton, Londres.

[17] Un exemple de barri no precisament industrial, i que es troba en aquest
procés és Russafa, en València.

[18] Un altre debat és què significa la degradació social: viure als marges de
l’Estat, exclòs del sistema, utilitzant el carrer “sense cap duro a la butxaca”? o
estar integrat i ser partícip d’un sistema neoliberal que aprofundeix cada dia en
la desigualtat i la injustícia social?



ment) incapaços d’invertir en el manteniment d’aquests, per
no parlar dels veïns que viuen ocupant una vivenda il·legal-
ment (que al Cabanyal no en són pocs) i que possiblement
mai seran capaços d’accedir a una vivenda en règim de pro-
pietat o de lloguer. 

D’aquesta manera, l’escenari i les condicions del barri
devaluat actuen en un doble sentit: primerament, i de manera
momentània, atrauen al barri a sectors de gent amb baixos
ingressos (aturats, immigrants, gitans, treballadors de baixa
qualificació, dependents de subsidis, jubilats, joves amb re-
cursos limitats,...) que es mesclen amb la població originària;
i en segon lloc creen les condicions necessàries per a la re-
conversió urbana, per al procés de revalorització econòmica.
Però el procés de substitució poblacional, almenys al Caban-
yal, no és “cosa de dos dies”: ara que s’ha aturat l’antic PEPRI
basat en la prolongació, la revalorització econòmica anirà co-
merç a comerç, hotel a hotel, resultant en una gentrificació
“porta a porta”. Als desallotjaments els seguiran les vivendes
de nova construcció amb elements de “qualitat” i les vivendes
renovades per a un mercat immobiliari de major “qualitat”
(que deixe majors plusvàlues). Al tancament dels bars “de ca-
rajillo” els seguiran l’obertura de gastro-bars i lounge aptes
per al “postureo” dels hipsters. Als nous veïns de “coll blanc”
ja els caldrà veure més a la lumpen que recull ferralla i an-
dròmines del carrer o plena garrafes d’aigua en els parcs: ara
podran gaudir de carrers plens de turistes que vénen a con-
sumir la nova Marca Cabanyal i a recórrer els vestigis urba-
nístics (les façanes) d’un barri museificat. 

En forma de prospectiva, volem donar unes pinzellades als que
poden ser els elements motrius de la revalorització econòmica,
que junt al factor especulatiu de la vivenda, seran els motors de
la gentrificació. Aquests són la cultura, l’art, el turisme i, en
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menor mesura, els estudiants. Cal dir que tots els elements
poden donar-se de manera conjunta, és a dir, a pesar de que
allò comú en el capitalisme urbà sol ser l’especialització funcio-
nal d’un espai, també és cert que el capital no coneix de fronte-
res funcionals, i que tota iniciativa amb potencialitat econòmica
(siga cultural o turística) serà acceptada a qualsevol preu. 

En un primer moment ens pot paréixer que tota ini-
ciativa cultural té un component positiu per a la comunitat
que habita una zona, entenent que la cultura sempre és be-
neficiosa, que “educa” a la societat. Però cal que pensem
també en quina és la utilització que fan els poders econòmics
de la cultura, qui en trau rèdits d’aquesta, i inclús què signi-
fica. En aquest sentit, és innegable veure la utilització banal
d’un concepte tan abstracte com la cultura per part d’empre-
ses i administracions: el cas de la Ciutat de les Arts i les Cièn-
cies de València és un perfecte exemple. Pràcticament totes
les ciutats europees estan especialitzant-se en el fet cultural:
totes volen tenir una marca pròpia, una Marca Ciutat, a par-
tir de la qual incloure tota mena de polítiques de promoció
urbana encaminades a la tematització i especialit-zació en el
fet cultural, per tal d’entrar en un joc de competència urbana
europea, on disputarse el major nombre de turistes a partir
d’una imatge falsificada i distorsionada (que amaga les misè-
ries urbanes). El paper de la cultura en el camp de la compe-
tència urbana és fonamental, ja que el concepte cultura
s’evoca des de les altes instàncies com a un valor universal i
sobrehumà, el qual, en mans del poder, és capaç de veure’s
representat en grans “temples culturals” (Tal com el IVAM,
el MUVIM o la Ciutat de les Arts i les Ciències a València) que
donen un gran “valor afegit” capaç d’atraure inversió finan-
cera. Pràcticament totes les ciutats mitjanes-grans [19] de l’Es-
tat espanyol compten ja amb temples faraònics de tipus
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[19] Exemples d’aquests “temples culturals” en són el Guggenheim de Bilbao,
el MACBA de Barcelona, el Parc del Fòrum de les Cultures de 2004 de Barcelona,...



cultural, la funció dels quals és únicament la creació particu-
lar [20] d’una marca urbana. Citant a Manuel Delgado, “l’in-
gredient cultural acompleix dos objectius. D’una banda,
s’imposa una fita poderosa que irradia prestigi i elegància i
que converteix en atractiu un determinat sector de la ciutat
fins feia poc deteriorat i en decadència –com podria ser la
imatge d’un barri abans mariner com el Cabanyal, amb ele-
ments arquitectònics “propis”; o simplement la típica barraca
de l’horta valenciana–. D’altra banda, instaura un element
de sacralitat que, evocant el paper de les antigues catedrals
medievals, s’imposa de manera autoritària sobre el territori,
no sols dotant-lo d’una plusvàlua simbòlica que de seguida
devindrà monetària, sinó sobretot rescatant-lo del que po-
dríem anomenar ‘el diable urbà’, és a dir la tendència de la
vida urbana a l’embolic i la opacitat”.

Així, en el sentit material, la cultura en mans del poder
esdevé en simple negoci, en imatge i façana urbana per a la
generació de valors afegits. I en el plànol simbòlic, com a l’ele-
ment abstracte que realment és, esdevé en un element sobre-
humà i sanador, al qual es suposa que la població s’ha
d’agenollar i rendir culte, donant per suposat que dita cultura
ens ajuda a ser una societat més “educada” [21]. 

En el cas del Cabanyal s’hauria de veure quin és el
paper de la cultura en el nou procés de “rehabilitació” –cal-
dria llegir gentrificació–. És bastant factible la utilització de
la cultura com a element distintiu per a la Marca Cabanyal:
quan parlem de marca ens referim a la creació d’una imatge
del barri capaç de ser consumida pel turisme a través de l’ex-
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[20] Caldria indicar que de particulars en tenen poc: cada vegada l’homoge-
neïtzació cultural en occident és més patent, diluint la Diferència en Diversitat
(García Olivo, 2014), on la urbanalització (urbanització de paisatges comuns)
campa per tot arreu, on els elements “singulars” apunten a un sol significat. 

[21] Caldria dir si ens educa per a un món millor, amb valors ètics de justícia
i igualtat; o si millor dit ens educa per a ser submisos i partícips d’un etnocidi del
fet diferencial i cultural en occident.



posició en operadors turístics, capaç de ser estampada en una
postal. És increïble veure com aquesta imatge idíl·lica i falsi-
ficada d’un barri mariner és utilitzada majoritàriament per al
consum turístic i no pas per al veïnat. La conservació i reha-
bilitació de les façanes de les cases camina cada vegada més
cap a la museificació de l’arquitectura, unes tipificacions ju-
rídiques del tipus BIC [22] que s’encaminen cap a la conserva-
ció i venda d’una imatge folklòrica. I és que com ja sabem, de
l’essència marinera i del teixit social local ja en queda ben
poc, i pitjor serà si el poc que ens queda sols serveix per es-
tampar-ho en una postal i per acabar rendint culte als diners.
Aquesta museificació no sols ho serà en allò material (façanes
i entramat urbà), sinó que també corre el perill de ser-ho en
la petrificació d’unes exigües relacions socials de proximitat,
d’una cultura de comunitat que la societat sols pareix ser
capaç de rescatar per a la exposició i venda. 

La museificació i la utilització cultural de la Marca Ca-

banyal no sols s’encamina al consum turístic, sinó que també
pot actuar com a pol d’atracció cap a un sector de població (so-
bretot jove) del tipus postmodern. És a dir, les actuacions en ma-
tèria cultural promocionades oficialment serviran com a
ornamentació per a l’atracció simbòlica de tot tipus de negocis
amb major extracció de plusvàlues: tendes de moda que res
tenen a veure amb el xicotet comerç local i de proximitat, bars i
restaurants de disseny on sols accedeixen clients “de classe”. En
definitiva, tot un ambient “modernillo” encarat a un públic de
classe mitjana-alta cosmopolita. Inevitablement aquesta és l’at-
mosfera perfecta, salubre, per a l’encariment del preu del sòl,
per a la inversió de propietaris i immobiliàries en la rehabilitació
i construcció de vivendes de tipus loft. En conseqüència, la crea-
ció d’un espai no apte per al reallotjament de gent amb pocs re-
cursos, els quals no deixen cap plusvàlua significativa.
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D’altra banda, ara parlem del turisme o turistificació
(en forma de procés) per destacar el paper d’aquesta activitat
econòmica com a element motriu de la gentrificació, com a
element potencial per a l’encariment del preu del sòl. Però no
sols açò, sinó que el turisme es presenta ja com a una pròpia
ideologia [23], com a una forma de capitalisme avançat que
entén el territori com a pura mercaderia. Evidentment en
aquests paràgrafs no podrem mostrar tots els danys i conse-
qüències del turisme, però intentarem destacar aquells ele-
ments que amb més probabilitat podran donar-se al
Cabanyal. 

Primerament hauríem de tenir en compte l’espai eco-
nòmic que ocupa la industria turística a l’Estat espanyol (o
en València en concret), sent aquest el de major rellevància
en les xifres macroeconòmiques. Però a banda d’observar
l’enorme dependència a la qual ens trobem exposats econò-
micament (amb totes les conseqüències que implica en quant
a l’exposició a les crisis d’aquest sector), cal també pensar en
les bases ideològiques i de statu quo que implica: si la classe
obrera viatjava o es desplaçava, la classe mitjana consumista
fa turisme. Si abans de la massiva implantació de les relacions
capitalistes els viatges “d’oci” significaven una experiència,
ara el turisme s’implanta com a una necessitat sociològica de
les classes mitjanes. L’actual estructura del treball assalariat
cau com una llosa sobre les esquenes d’una societat predo-
minantment urbana, amb mentalitat individualista, que ne-
cessita de teràpies d’oci per fugir d’un treball alienant. Així,
l’experiència turística se’ns presenta com una mena de fugida
de la realitat cap a la recerca d’una felicitat hedonista (fet en
el qual tots ens vegem involucrats). Aquesta mentalitat petit-
burgesa presenta un paral·lelisme amb la qüestió sociològica
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[23] El concepte d’ideologia del turisme ha sigut àmpliament estudiat. No-
saltres recomanem la lectura, entre d’altres, d’Agustín Cócola Gant i de la publi-
cació mallorquina Tot Inclòs ( www.totinclos.noblogs.org ). 



de la segona residència [24] viscuda a l’estat espanyol en aca-
bar la Transició franquista: significa un producte de luxe a
l’abast de la classe mitja benestant. Però si d’entrada ens opo-
sem a aquest fenomen socio-ideològic no és sols per la seua
implicació en la separació entre allò humà i el seu entorn (el
territori, entès de manera integral), sinó també per la impli-
cació que té com a activitat nociva sobre el territori, com a ac-
tivitat acaparadora a la qual rendim tot el nostre territori, siga
al preu que siga [25]. Igualment, també ens oposem per una
qüestió de justícia social: el dret al turisme és impossible de
generalitzar a tota la població mundial [26] –és insuportable
per a la biosfera–, per tant es presenta com a un luxe a l’abast
de les classes mitges del tipus occidental.

L’impacte del turisme de masses acapara tots els àm-
bits: l’ambiental (destrucció del territori per urbanitza-cions
i complexos hotelers, camps de golf, explotació d’aqüífers, lí-
nies d’alta tensió, ports esportius d’elit, carreteres innecessà-
ries, parcs temàtics, generació de residus, mercantilització
d’espais naturals, mercantilització i folklorització de l’espai
rural, dessaladores...); el fiscal (evasions fiscals per grans
tour-operadores turístiques internacionals); el laboral (un
sector altament precari basat en una infinitat d’hores extra,
torns que varien cada dia, disponibilitat absoluta, baixos sa-
laris, contractes fixos-discontinus, llargues jornades laborals,
un conveni dels treballadors fet a mesura de la patronal...).
En definitiva, és un dels sectors empresarials amb més acti-
vitat a tot el món que deriva en innumerables impactes am-
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[24] Biagini, C. (2012). La ideología del adosado. Ekintza Zuzena, nº 39.
[25] És innumerable la llista de nocivitats al territori aportades pel turisme

(camps de golf en territoris amb aigua escassa, ports esportius, desaparició de li-
torals pels passeigs marítims, infraestructures d’abastiment d’aigua i energia, ca-
rreteres,…). Igualment innumerable són els exemples del tsunami urbanitzador
associat al turisme en el País Valencià.

[26] Resulta esgarrifós pensar en el ball de xifres de les nocivitats que supo-
saria la generalització del turisme a tots els públics. És igual d’hipotètic que pensar
en la generalització de l’Estat del Benestar consumista a tota la població mundial. 



bientals, dinàmiques de liberalització i precarietat laboral,
concentració de capitals, canvi d’usos del sòl i privatització
de béns públics. És, si més no, una primacia dels drets del tu-
rista en oposició als drets dels habitants del territori. 

Aquesta turistificació, o colonització econòmica del te-
rritori, pot ser una realitat al Cabanyal. Primerament cal ob-
servar la situació potencial del barri cap al turisme: a
diferència de ciutats de costa com Barcelona, a València la
línea de platja encara no està completament exposada al tu-
risme. Tota la línea de platja situada en El Cabanyal encara
es troba relativament verge d’hotels i centres de comerç. Amb
la promesa de la generació de llocs de treball (“pa per a avui,
fam per a demà”), veurem com el govern municipal obri les
portes a infinitat de projectes turístics que “remoguen” l’eco-
nomia. Si fem una ullada a Barcelona, possible paradigma del
turisme a València, podrem apreciar les conseqüències: pisos
turístics a la Barceloneta i Ciutat Vella, museificació del Gòtic
o el Born, el·litització de Gràcia... Certament, tant les immo-
biliàries com els propietaris preferiran el lloguer de les seues
cases als turistes que als habitants actuals de pocs recursos,
així veurem com les rehabilitacions de gran part de les cases
ho seran per extraure una major plusvàlua. Les vistes al pas-
seig marítim (a la costa asfaltada) seran cada cop més gaudi-
des des dels hotels i des dels restaurants per a turistes. Una
de les paradoxes que nosaltres observem és veure com men-
tre a Barcelona ja comencen a veure’s les conseqüències del
turisme de masses –i les seues resistències [27]–, a València
ens trobem en una situació anterior: pareix ser que s’obriran
les portes als guiris (no als immigrants) i que fins a dintre
d’uns anys no s’establiran les resistències necessàries. 
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[27] En el següent text es pot fer una ullada a les resistències:
www.totinclos.noblogs.org/resistencies/barcelona



El tsunami turístic i gentrificador s’endurà a la lumpen
del Cabanyal i omplirà els carrers de turistes, i l’ús de l’espai
públic serà dominat per les relacions comercials. El Mercat
del Cabanyal (per la simple essència del capitalisme compe-
titiu) deixarà de ser el rebost dels veïns per ser el museu dels
turistes. Al xicotet comerç que no s’haja endinsat en el folk-
lorisme post-modern el substituiran les grans marques co-
mercials; als extints pescadors dels barris marítims els
substituiran els creuers; als sopars “a la fresca” dels veïns, les
terrasses dels bars per a turistes; als centres socials i les vi-
vendes barates, els hotels i pisos turístics. I podríem seguir
en un llarg etcètera. Barcelona en el fet urbà i les Illes Balears
en el fet rural en són uns exemples visibles. 

Per últim, en relació al turisme, caldrà que mencionem
les suposades alternatives que se’ns presenten al turisme de
masses. Les respostes al turisme de masses tenen a veure
principalment amb la recuperació de “certa” sobirania sobre
el control de l’activitat, així com disminuir les seues nocivitats
cap al territori. Un exemple pot ser el turisme comunitari, el
qual pretén establir certs controls perquè els beneficis recai-
guen sobre la comunitat local. Tal i com anoten a la publicació
mallorquina Tot Inclòs: allò potencial del turisme comunitari,
a pesar de les dificultats d’atribuir-li virtuts emancipatòries
definitives així com les “maldats” inherents, és la correlació
de forces que es poden produir entre les comunitats locals i
els grans tour-operadors. Així i tot, aquestes iniciatives són
difícils d’imaginar en ciutats com València (quasi impossible
al Cabanyal). Ràpidament diríem que la solució seria canviar
radicalment l’estructura productiva i organitzativa de la so-
cietat, fer la revolució, integralment. Però la llunyania
d’aquest objectiu ens obliga a diferenciar entre distints tipus
de turisme, i si bé no apostar pel desenvolupament capitalista
de cap model, si intentar acabar amb uns models abans que
amb altres. En aquest cas, allò important és la perspectiva de
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canvi de model, la perspectiva revolucionària. Tenir en
compte també que, a pesar de ser models alternatius al tu-
risme de masses, aquests en realitat no canvien molt el rumb
del genocidi territorial, sinó més bé acaben per co-gestionar
les perifèries del desastre. 

Participació Ciutadana i Serveis Socials: mediació i
pacificació social.

Possiblement aquest siga el tema més difícil al qual ens en-
frontem. Primerament per la nostra inexperiència, així com
per les poques iniciatives de lluites que s’hagen plantejat açò;
i en segon lloc, per la percepció que certa part de la població
té entorn als plans de Participació Ciutadana i als Serveis
Socials. Pensem que és necessari començar a investigar el
paper que juguen aquests elements tant en la gentrificació
com, més bé, en la mediació i pacificació de conflictes socials.
Car entenem la conflictivitat social com a espais potencials
per a l’emancipació social, com a terrenys de disputa social
on reconèixer-nos com a comunitat de lluita.

Són poques les coses que tenim clares en referència a
aquestes qüestions. En primera instància ens caldria saber bé
quin és el paper que juguen els processos de Participació Ciu-
tadana en el joc “democràtic” actual. D’entrada, encara que
paregut, quan parlem de Participació Ciutadana no ens refe-
rim a qualsevol tipus de relació entre les institucions i la “gent
de a peu” (sigui en la cessió d’un espai, o en la mera negocia-
ció d’un problema en concret), sinó que ens referim als pro-
cessos de participació més amplis que vénen determinats en
l’aplicació de la llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana. En aquest cas, seria aquesta la nor-
mativa que s’aplicaria alhora de realitzar un nou pla urbanís-
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tic al Cabanyal. El primer que ens ve a la ment és la incohe-
rència teorico-pràctica de ser partícips d’una “democràcia”
que no ho és: difícilment pot haver una participació horitzon-
tal –un diàleg entre iguals– dins d’un sistema falsament de-
mocràtic, dins d’un sistema de democràcia representativa on
el parlament ha usurpat la sobirania del poble. Se’ns convida
a participar en un plantejament vetat i limitat des del prin-
cipi: la pròpia llei està confeccionada perquè la participació
de la societat ho siga sols en allò estètic, en el continent, i no
en el contingut. Se’ns convida a participar en temes tan ba-
nals com l’elecció de les altures que han de tenir les cases, en
el disseny del carril bici, o en els metres quadrats de zones
verdes. Però mai ens convidaran a participar en la confecció
del model de ciutat, en els pilars bàsics que sustenten el sis-
tema productiu de la ciutat. 

Com és sabut, en aquests plans sempre participa una
xicoteta part de la població (prèviament enregistrada al llis-
tat d’associacions civils “acceptades”), legitimant uns plans
urbanístics que ja vénen estructurats des de dalt. Així, “l’es-
pectacle democràtic” continua, i una vegada més el poder ens
roba paraules i conceptes: la solidaritat entre el poble ha pas-
sat a ser mera caritat en mans d’ONG’s, i l’acció directa (en-
tenent-la com la presa de decisions directa i sense
intermediaris) ha passat a ser mera participació d’una ciu-
tadania sense llibertat de consciència. Així, actualment la lli-
bertat d’elecció –la participació de la societat– té més a veure
amb l’elecció del color del telèfon mòbil que amb l’elecció
d’un determinat tipus d’organitzar la societat. Tal i com està
confeccionada la Llei de Participació Ciutadana, al veïnat del
Cabanyal sols se’l permetrà escollir els aspectes més margi-
nals del pla urbanístic. Concloent aquest paràgraf, ens sem-
bla que la primera faena que deuríem fer com a veïnat és
marcar les diferències entre democràcia representativa-
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parlamentària i democràcia directa i de proximitat (i so-
bretot els condicionants necessaris  perquè aquesta última
siga possible [28]), entre participació ciutadana i autoorganit-
zació, entre cogestió i autogestió, entre solidaritat i caritat,
etc. Si entenem bé el perquè aquest sistema no és democràtic
en la seua essència, podrem entendre com la participació ciu-
tadana no és més que la gestió de l’esclavisme en el qual
vivim; podrem també entendre perquè volem autoorganit-
zació i no participació. 

D’altra banda, podem també veure els processos de
participació ciutadana com a processos de mediació entre el
poder i la gent. Allà on hi ha conflicte social hi ha mediació:
difícilment hi haurà processos de participació ciutadana en
territoris on no s’haja plantejat una disputa al poder establert.
La “cultura de la mediació” s’ha institucionalitzat en el poder
per tal de no utilitzar la força, per guanyar terrenys sense pro-
vocar contestacions perilloses per a aquest. D’aquesta ma-
nera, i a distints nivells i escales, el poder ha utilitzat la
mediació tant en conflictes laborals com en bèl·lics com en
l’administració juridico-penal. Així, hem pogut veure com els
conflictes laborals s’han “solucionat” en taules de negociació
(on els obrers sempre cedeixen i poques vegades conquerei-
xen) i els conflictes bèl·lics s’han “solucionat” amb política de
“mano blanda” (calga llegir, amb el control polític i econò-
mic). Fàcilment podrem veure com el conflicte del Cabanyal,
en lloc de resultar en l’enfortiment del veïnat cap a formes
d’autoorganització i participació directa en la confecció i uti-
lització de l’espai públic, pot variar en una espècia de simu-
lacre que derive en la desaparició d’una potencialitat de lluita
i autogovern i en la cogestió d’un model de barri que no s’en-
fronta a la desigualtat estructural visibilitzada en l’existència
de veïns de primera i veïns de segona. 
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[28] Organització social a petita escala, participació sense intermediaris, etc.



Per últim ens atrevirem a fer algun comentari relatiu
al paper que juguen els Serveis Socials al barri. Ràpida i sen-
zillament, podem dir que l’Estat (Serveis Socials, aleshores)
ha enquadrat a l’exclusió social (terme utilitzat recentment
per estalviar-se terminologia incòmoda com pobresa, explo-
tació o desigualtat social) en una història personal: avantposa
les experiències vitals que condueixen a situacions d’exclusió
a les explicacions, que pel contrari, observen clarament que
la pobresa és conseqüència d’un model econòmic que genera,
per la seua pròpia naturalesa, pobresa i desigualtat. Així, el
paper de les institucions és intentar abordar aquest problema
des de les conseqüències i no des de les causes, ja que és sabut
que enfrontar-se a les causes significaria qüestionar el sis-
tema econòmic que el propi Estat sustenta. 

Sincerament, sabem que gran part d’aquesta població
depén directament de les “molles” que els ofereix l’Estat. Som
conscients de que ni els/les que ens enfrontem al sistema ac-
tual, ni aquells/es que pateixen la pobresa més directament
(per no situar-nos en una posició paternalista) som capaços
d’atendre les necessitats del dia a dia de tota la població que
depén dels Serveis Socials. Així, desgraciadament, cabria ad-
metre que l’Atenció Primària que ofereixen actualment els
Serveis Socials és imprescindible per a la supervivència de
molts. Però aquesta incoherència no ens lleva la son i no és
impediment per assenyalar els mals estructurals en els quals
vivim. Així, mentre admetem açò, som també capaços de
veure com tot l’assistencialisme de l’Estat no serveix per donar
autonomia als més pobres, sinó més bé per cronificar la po-
bresa i per a generar-ne tota una economia [29] al seu voltant.
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[29] Són innumerables els sectors econòmics i els llocs de treball (carreres
universitàries inclòs) que depenen d’aquests assistencialisme, que depenen di-
recta o indirectament del manteniment d’aquesta pobresa. 



(No) Conclusions i perspectives per abordar o 
situar-se en el conflicte.

Si la nostra cosmovisió de la lluita per l’emancipació se situa
actualment en el terreny de la negativitat, podem afirmar –
quasi d’una manera satírica– que més bé sabem aquelles
coses que no volem fer que aquelles que volem fer.

Per situar-nos d’una manera esquemàtica, el primer
que deuríem tenir en compte és l’objectiu a llarg termini. Do-
nant per suposat l’aspiració cap a un món lliure de explotats
i explotadors –siga el comunisme llibertari, l’anarquia–, en
el conflicte del Cabanyal ens trobem a la recerca d’una expe-
riència de lluita, d’un aprenentatge en allò col·lectiu que ens
permeta tornar a conéixer i a posar en pràctica qüestions apa-
rentment tan bàsiques com l’autoorganització, l’autonomia,
el suport mutu, la solidaritat, l’acció directa, etc. Aquests con-
ceptes, ara tan buits de contingut (falsejats, usurpats, malin-
terpretats), pretenem tornar-los a posar en funcionament
dins de les nostres possibilitats. Així, parlem d’experiència de
lluita –i no de victòries- en quant al fet de baixar a la realitat
conceptes que a hores d’ara es troben usurpats per l’especta-
cle politico-social. El fet de tornar a posar al seu lloc aquests
conceptes o qüestions a través de l’experiència és un dels mi-
llors resultats que podem extraure, ja que si som capaços de
compartir aquesta experiència amb més veïns i veïnes, el re-
sultat serà major: tal volta la batalla contra el poder establert
no es dona sols en la conquesta d’espais materials (que
també), sinó que més bé els espais a conquerir són immate-
rials i es troben al subconscient col·lectiu. En aquest sentit,
cada relació entre persones o grups que no estiga regida per
la competitivitat i l’individualisme, sinó pel bé comú, serà un
pas més cap al nostre alliberament social.
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Un altre aspecte bàsic que pretenem és la conformació
d’una comunitat de lluita. Amb açò el que busquem és l’au-
toconstrucció d’una col·lectivitat, d’una certa subjectivitat
que siga capaç de lluitar de manera autònoma i autoorganit-
zada per certs objectius o necessitats comunes. Una lluita
d’autodefensa davant de les agressions d’aquest Sistema, una
lluita per elements d’igualtat i justícia entre col·lectivitats.
Que aquesta col·lectivitat siga heterogènia i veïnal donarà ri-
quesa a la qüestió, sempre que no adquireixca les actituds
guetistes [30] típiques de l’activisme social. I si parlem de co-
munitat de lluita i no parlem de veïnat en general, o de poble,
és perquè pensem que la nostra tasca no és “mobilitzar a les
masses” ni tampoc caure en el “Síndrome de Viridiana” [31],
ambdues actituds típiques d’una esquerra conductista i
avantguardista de la qual fugim. És a dir, ni volem ser l’avant-
guarda de cap moviment (ja que açò buidaria d’autonomia i
d’intel·ligència a dit moviment) ni volem canviar solidaritat
per caritat de tipus cristiana. Aquesta conclusió ens du a pen-
sar que no hem d’anar tocant a les portes dels veïns del barri
per “oferir-los” la nostra solidaritat, sinó més bé hem de
donar-nos suport mutu entre aquells i aquelles que desitgen
la solidaritat d’una manera recíproca, de igual a igual. 

Un altre objectiu primordial, aquest igual de mitjà o curt ter-
mini, és la denúncia pública d’aquest procés gentrificador i
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[30] Per a una lectura relativa a aquestes actituds recomanem la lectura del text
granadí “Ad Nauseam”, disponible en www.sindominio.net/labiblio/web1/doc/adnau-
seam.htm i de “Cuando la brisa hace caer las máscaras. Reflexiones acerca de la lucha
en el Cabanyal. 2005-2011.”, disponible en el nº5 de la revista llibertària Argelaga.

[31] El «Síndrome de Viridiana» es refereix a una actitud o disposició drama-
titzada amb el film Viridiana de L. Buñuel; que de manera molt lúcida ho expliquen
dos autors: Pedro Garcia Olivo en un text que podeu trobar en l’enllaç web www.la-
haine.org/est_espanol.php/el-sindrome-de-viridiana-en-la-politica , i Francisco Ja-
vier González-Velandia Gómez en un text que podeu trobar en l’enllaç web
www.deseducativos.wordpress.com/2011/10/27/el-sindrome-de-viridiana 



elititzador que comença a donar-se. Vegem imprescindible
denunciar aquest procés de la dinàmica espacial del capital
per tots els mitjans dels que disposem. Aquest treball, en tant
que sigui d’agitació i no pas de propaganda autocomplaent
del tipus activista i publicitari, va a servir-nos per a distints
propòsits. En primer lloc, posar en evidència a l’Estat (als po-
ders públics, municipals en aquest cas) i fer veure com l’es-
querra socialdemòcrata no és cap impediment, cap pedra en
el camí, per al “devenir” del capital en el fet urbà, sinó més
bé signifiquen una “lubricació” (es a dir,  perquè entre millor)
en el camí de la dinàmica capitalista. En segon lloc, establir
un diàleg entre els i les veïnes, relatiu als problemes que ens
afecten diàriament en la vida al barri, sempre que compartim
espais en la denúncia de la gentrificació. En tercer lloc,
aquests espais conjunts de denúncia poden donar lloc a dià-
legs i debats entre veïns i veïnes, els quals poden derivar en
terceres accions o espais d’encontre, actualment imprescin-
dibles per generar comunitats de lluita.

Pel que fa a la postura davant de distints actors relle-
vants en el conflicte, així com la correlació de forces entre
aquests, caldria tenir en compte els seus interessos. Pel que
fa al poder estatal –l’Ajuntament– poc més podem aportar a
banda del que ja hem mencionat: cap concessió i cap diàleg
(menys si cap, ja que aquest diàleg mai seria horitzontal,
entre iguals) amb un poder que al cap i a la fi sols camina cap
al manteniment del statu quo, on sobradament sabem que en
última instància prevaldran els interessos dels grans grups
econòmics en oposició als interessos dels veïns més desfavo-
rits, i per a mostra “un botó”: sols cap observar les actuacions
de l’Ajuntament durant aquest estiu de 2015 (pressió cap a
les famílies que recullen ferralla i ocupen vivendes, talls del
subministrament de llum i aigua a aquelles que no es poden
permetre pagar, etc). 
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I en referència al congost que formen la Plataforma
Salvem el Cabanyal, l’Associació de Veïns i l’Associació de Co-
merciants; encara que de manera distinta a l’Ajuntament, si
llegim les últimes declaracions podrem observar que la bata-
lla ja està lliurada: la seua lluita era contra la oligarquia del
Partit Popular, no pas contra la injustícia social en la seua to-
talitat. De fet, en cap moment s’han posicionat en contra de
les últimes actuacions del consistori, sinó més bé han aplau-
dit dites actuacions. Desgraciadament, queda patent que la
seua guerra no és la nostra: la seua lluita pels drets dels veïns
propietaris exclou la lluita pels drets de tot el veïnat, propie-
taris o no. Però també haurem de tenir en compte que la PSC
ha funcionat i funciona com una cúpula de dirigents que par-
len en nom de més veïns dels que realment representen. I
aquest detall l’hem de considerar alhora de emprendre críti-
ques cap a la PSC. 

Per últim, en quant als actors, saludem –amb espe-
rança i prudència- a la nova iniciativa sorgida per un nom-
brós grup especialment heterogeni de veïns i veïnes del
Cabanyal: l’Espai Veïnal del Cabanyal [32]. Pot ser ens preci-
pitem, però possiblement aquesta iniciativa conté alguns con-
dicionants previs necessaris per poder constituir-se com a
una comunitat de lluita en el conflicte. Tot està per fer, però
sens dubte paga la pena intentar-ho: caldrà que comencem a
viure les contradiccions al si del conflicte en el terreny pràctic
i no sols en la teorització “des de casa”. Caldrà que intentem
dotar d’autonomia i d’intel·ligència a aquesta iniciativa per
tal que puga esdevenir com a un projecte que s’opose al Sis-
tema actual, en pro d’un model de vida digne. I com no, si fra-
cassa haurem d’estar atents a l’autocrítica per tal de no
ensopegar amb la mateixa pedra en futures ocasions. 
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[32]En el següent enllaç trobareu el comunicat d’aquesta nova iniciativa:
www.radiomalva.org/2015/07/26/per-un-proces-de-participacio-autoorganit-
zat-al-cabanyal%E2%80%AC/



Tanmateix haurem d’estar a l’aguait amb els diversos
projectes que es plantegen com a millores per al barri, des del
turisme alternatiu fins a la “integració” de la població desfa-
vorida en el treball assalariat, passant per les propostes artís-
tiques o “culturals”. En suma, haurem de treballar amb les
contradiccions que ens suposen dicotomies –potser falses–
del tipus integració al model de vida capitalista vs millora de
les condicions de vida actuals, és a dir, com conjugar dos fets:
no voler participar en projectes o iniciatives que s’encaminen
a la “integració” (assalarització) de població marginal en un
Sistema que genera les misèries actuals, però alhora admetre
que aquesta població no contempla alternatives millors per a
la seua supervivència en aquest Sistema. D’altra banda, d’allò
que sí podem estar segurs és de la necessitat de donar suport
a totes aquelles iniciatives que s’enfronten a les relacions mer-
cantils del Capital, i que s’encaminen a la creació de noves re-
lacions basades en el bé comú, en allò col·lectiu.

Alhora, som conscients de què, com alguns ja han co-
mentat, durant aquest trajecte haurem de trobar terra ferma
al voltant de les arenes movedisses del ciutadanisme: haurem
de ser capaços de traslladar els nostres debats a altres cercles
de gent fora del gueto polític, i això no implica cap “eixida”
d’aquest gueto, sinó més bé una superació de les formes i ac-
tituds que conformen aquest. I com hem comentat abans, per
a aquesta tasca haurem de situar els nostres esforços a l’altura
de les nostres aspiracions. 
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Turisme: un creuer que pot fer
parada al Cabanyal

Des de fa uns mesos, poc després de la victòria de Compromís
al govern de València ciutat, es respira al Cabanyal una am-
bient de reactivació de l’economia. Fa poc, al diari [33] eixien
notícies anunciant que el moviment de capital privat s’està
reprenent, i el primer pas ha sigut al mercat de les immobi-
liàries: en menys de quatre mesos s’han obert unes quantes
immobiliàries noves per la zona. A més a més, Jorge Rubio
(propietari de Tress immobiliàries, una de les noves empreses
de l’habitatge al carrer de la Mediterrània) ha puntualitzat en
una entrevista que hi ha indicis que apunten a la revaloritza-
ció de l’habitatge. No obstant, dins d’aquest rebombori gene-
ral en el qual els experts anuncien una millora de l’economia,
no passa per alt el sector del turisme: Emiliano Garcia [34],
propietari de Casa Muntanya, ja ha anunciat que iniciarà la
inversió de més de 500.000€ en transformar l’edifici per a
fer allotjaments turístics, això sí, amb el vist-i-plau de l’Ajun-
tament. Per altra banda, Francisco Ortega, de l’associació de
Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (Acip-
mar), que encara que per una part s’oposen a què el barri se-
guisca la línia de Russafa (clar exemple d’un barri
transformat per la revalorització econòmica) sí que opten per
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[34]http://www.levante-emv.com/valencia/2010/10/13/pilares-
cabanyal/747172.htm



impulsar el sector del turisme [35], que difícilment pot anar
separat de l’especulació i la gentrificació. Així, vegem neces-
sari començar a donar unes pinzellades al fenomen turístic. 

Després de la Segona Guerra Mundial i amb l’entrada
del Pla Marshall per a reconstruir l’Europa arrasada, naix al
continent el sector del turisme, que de bon principi estava con-
trolat per anglesos i alemanys: per una banda, gràcies al capital
acumulat pels saquejos d’or i diamants al sud d’Àfrica, i per
l’altra, gràcies a l’expoli jueu en l’època nazi. De fet, les dues
transnacionals que controlen gran part de l’oligopoli turístic a
Europa són l’alemanya TUI i l’anglesa Thomas Cook. Així
doncs aquest origen del capital que prové del dolor, el saqueig
i l’explotació dels jueus i sud-africans, no tindrà un destí menys
injust i insostenible per a la planeta i la seua gent. Parlem del
turisme, aquest sector que sovint ens pinten de colors, com a
modern, sostenible, com a una indústria sense fum que pareix
deixar de banda el classisme tan patent a les fàbriques de la re-
volució industrial. No és una qüestió central, la de les classes
socials, en les estratègies urbanes de gentrificació? [36] No és
més que obvi que la jerarquia classista vertebra el sector del
turisme? Un sector que abraça des dels venedors ambulants
que miren de sobreviure entre les zones freqüentades pels tu-
ristes, passant per moltes dones contractades per a fer jornades
duríssimes i mal remunerades netejant als hotels, fins a  tro-
bar-nos en la cúspide de la piràmide de les dos transnacionals
que controlen el sector –TUI i Thomas Cook?
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[35] www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201509/10/comerciantes-mari-
timo-exigen-limitar-20150910000653-v.html

[36] Rosa Luxemburg ens anotava al seu llibre “Reforma o Revolució”que
(...) segons els requeriments del mercat la mà d’obra seria empleada i llençada
de nou al carrer. Dit d’una altra manera, s’utilitzen els mitjans que li permeten
a l’empresa fer front a les competidores en el mercat. Doncs en les polítiques ur-
banes de reapropiació capitalista succeeix una cosa semblant, s’utilitzarà les clas-
ses marginals per degradar un barri i després, si el benefici econòmic ho demana,
s’expulsarà aquesta gent de baix poder adquisitiu per clavar-ne d’altra que sí que
genere un capital significant; entre altres: els turistes. 



Encara que a l’Estat espanyol el sector turístic comença
a consolidar-se més tard pel tancament que suposava la dicta-
dura franquista, aquest acabarà colpejant a partir dels 60 anys
i d’una manera descomunalment ràpida i impactant: d’ací, en
part, naix el boom de la construcció. Després s’accelerarà amb
l’entrada a Europa, al Banc Mundial i al Fons Monetari Inter-
nacional, i sobretot a l’any 2000 amb l’entrada de l’Euro. Amb
l’excusa de què l’estat estava endarrerit, Europa apostarà per
invertir enormes quantitats de diners en el turisme als països
perifèrics, Espanya inclosa, i així poder donar eixida al capital
acumulat principalment a Alemanya i Anglaterra. 

El resultat d’aquesta injecció de capital i de demanda
per una massa assalariada creixent, per a un sector que no
entrava en les agendes dels rics i poderosos, el podem veure
amb més agressivitat a zones com a Salou, Lloret de Mar, Be-
nidorm, o les Balears. No obstant, que passa en el nostre
barri? Com pot ser que en el nostre país on predomina el tu-
risme de sol i platja, la ciutat de València no tinga un turisme
potent a la costa? Com pot ser que no tinga enormes comple-
xos hotelers farcint des del Cap de França fins al Canyamelar?
Dénia, Xàbia, Gandia... qualsevol de les altres ciutats del te-
rritori ja alberga més turistes a les seues costes que València
ciutat. Un dels motius principals pot ser siga perquè el PP ha
enfocat més bé un turisme de grans esdeveniments: Ameri-
can’s Cup, Formula 1, Ciutats de les Arts i les Ciències, Visita
del Papa... que un turisme de platges caribenyes, enormes
complexes hotelers, i barris aparador amb un alt nivell de
vida? D’altra banda un altre motiu és el problema enquistat
durant tants anys al nostre barri.

Hem tingut un govern que ha intentat construir al seu
gust un nou barri sobre els enderrocs d’unes cases que ell
mateix ha degradat durant anys per poder eixir-se’n amb la
seua; tanmateix han sigut moltes les traves amb què han en-
sopegat: per la crisi econòmica del 2008, per estar declarat
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BIC [38], i per una certa resistència veïnal, amb la qual no han
pogut complir el seu objectiu. No cal explicar com en aquest
nou barri que entrava als seus projectes no tenia cabuda la
gent d’ètnia gitana, romanesa, o gent autòctona amb baix
poder adquisitiu; sinó de ben segur estava dirigit a gent més
adinerada, entre ells els turistes. Ara aquest problema ja no
està,  ja que el nou govern valencià recolza la rehabilitació
del barri sense l’ampliació de l’avinguda de Blasco Ibañez,
no obstant, encara que les façanes es mantinguen intactes el
barri pot continuar sent víctima del turisme i la gentrificació.
No seria el primer cas de ciutats en les quals a la gent més
adinerada els ha entrat ganes de tindre una casa que con-
serva les arrels populars, com ho podrien ser les del nostre
barri, un antic barri de pescadors, un bon caramel per a
pijos, culturetes i altra gent que sí que pot generar capital a
un barri on actualment la gent sobreviu arreplegant ferralla,
ocupant cases perquè no tenen com pagar-les, o amb pen-
sions de pena per acabar les seus vides.

El turisme té la capacitat d’engolir allò que ell mateix
ha enderrocat per generar capital. Te la capacitat d’absorbir
allò que la gent ha fet en el passat per augmentar la seua qua-
litat de vida i convertir-ho en font d’ingressos; igual que en
Barcelona s’ha utilitzat al Parc Güell, al Cabanyal podria ser-
ho la Casa dels Bous, la Llotja i qui diu que, fins i tot, no s’apro-
fiten els magatzems de drassanes com a museus o per a les
visites guiades dels turistes, per a que puguen conéixer les for-
mes de vida i de treball que en el nom de la mateixa prosperitat
i gràcies a la terciarització de l’economia s’han esclafat.

Ara bé, podem entendre que tant el turisme com la
gentrificació poden anar agafats de la mà. Per una part el nos-
tre barri tal i com està ara només pot absorbir una quantitat
molt residual de turistes. Amb una sola ullada podem veure
com els turistes esquiven el gruix del Cabanyal i avancen pel
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carrer de la Mediterrània fins arribar a primera línia de platja.
Caldria un barri aparador amb la gent conflictiva deportada
per no molestar el pas dels turistes. I per altra banda un barri
gentrificat també ha de donar cabuda als turistes, que entren
dins d’una llista de gent que pot generar un capital suculent
per a especuladors i altres voltors que ara miren el barri amb
prismàtics.

No obstant, també és interessant observar des d’un
punt de vista antropològic com el turisme s’ha fet en poques
dècades tant palés a les nostres vides. L’escriptor britànic Geor-
ges Mikes narra “Viatjar és el nom d’una malaltia moderna
que va quedar fora de control a meitat dels anys 50 i segueix
en expansió. La malaltia, el nom de la qual és ‘Travelistis fu-
riosus’, la transmet un germen anomenat prosperitat”.

Al igual que l’alcohol i les drogues (com a element, no
complement) per als caps de setmana o per a acabar la dura
jornada laboral, viatjar durant les vacances també ha sigut
una vàlvula d’eixida per a les treballadores. Amb l’auge del
treball assalariat i el consum de masses, –tan dolents per a
les persones físicament i psicològicament– s’han fet més for-
tes les formes d’evasió ràpides i intenses, perquè aparent-
ment et permeten continuar en la rutina i l’explotació, degut
a eixa breu sensació d’alliberament. No notar les cadenes del
treball i la propietat durant un breu temps, pot ser bona es-
tratègia capitalista per no voler trencar-les, per no explotar. 

Sovint, no som conscients del rastre de sang que deixem
quan viatgem, i per això no cal anar de turisme sexual a Tailàn-
dia o a matar elefants a Sud-àfrica. Sinó que el sector per ell
mateix ja deixa una enorme petjada de ciment principalment a
costes i illes, d’explotació amb treballs precaris, de condemna i
arraconament per al sector de l’agricultura, la pesca i la rama-
deria, i de deportació de gent autòctona. Tot això per a fer zones
aparadors i privació dels seus costums de vida, a canvi de gent
que passara unes hores o uns segons al nostre territori.
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“Mai s’havia malmés tant a canvi de tan poc”
Elizabeth Beder

És important recordar que en les societats ruralitza-
des, amb més contacte amb la natura que mai, no teníem tant
aquesta necessitat d’anar a l’altra punta del món per a sen-
tir-se “regenerades” o rodejades de llocs nous. Això no vol dir
que ens oposem a veure llocs nous i conéixer gent i cultures,
de manera intensa i apassionada, obrint-se lloc a l’esponta-
neïtat que poden tindre els viatgers. No obstant, sí que ens
oposem al turista que va a l’agència de viatges i rep un pro-
grama tancat o al viatjant que encara que deixa un marge a
l’improvisació també forma part d’aquesta manera de “conéi-
xer” món; que contribueix a l’impacte ecològic, urbà i a la
prostitució del territori [38]. Així doncs ens trobem amb la pa-
radoxa que molts de nosaltres hem estat en mil països i des-
coneixem, com si d’un país llunyà es tractarà, zones del nostre
territori.

A  partir d’ara posar atenció a aquest sector que devora
per allà on passa s’haurà de tindre molt present i més amb la
nova conjuntura político-social que pareix que pot desenquis-
tar el problema del Cabanyal. Un sector que mai se li ha donat
molta importància des de les resistències anticapitalistes,
i/que ni tan sols els rics i poderosos tenien a les a agendes, –
a diferència de la ciència, l’agricultura, el petroli, l’energia o
les finances–. El mal que ha fet i fa aquest vaixell que per on
passa arrasa, ho vegem en l’urbanisme salvatge a les costes o
la destrucció de barris històrics per construir centres comer-
cials. Aquest creuer podria fer parada perfectament al nostre
barri sinó prenem consciència, ens fixem i plantem cara si cal
als nous esdeveniments que tindran lloc al Cabanyal.
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[38] Quan parlem de territori, no sols ens referim a l’espai físic sinó també
a les formes de vida i de relacionar-se que te la gent, i a tota la història que han
deixat les seues tradicions. És a dir, l’arrel, el tronc i la fruita.



Apunts entorn a la participació
ciutadana i la intervenció 

comunitària

Arrel del canvi polític que està produint-se a València, alguns
veïns i veïnes del Cabanyal hem tingut la necessitat d'analitzar
certes pràctiques de l'esquerra institucional que veiem que
estan sent aplicades al nostre barri. Amb les últimes actua-
cions del govern actual no és difícil adonar-nos del futur que
volen instaurar al nostre barri, a qui volen portar i a qui volen
deportar. Aquest text serà un breu desglossament entorn al
procés d'intervenció comunitària i participació ciutadana.

Segons el Manual d'Intervenció Comunitària  en barris
realitzat per la Generalitat Valenciana amb Ceimigra [39] i
IMEDES [40], la intervenció comunitària es planteja com una
proposta política que conduisca a participar d'una forma ac-
tiva als ciutadans en les gestions de conflictes, propiciant la
seua implicació per a una millora de les condicions de vida
de la població. Aquest plantejament es situa en el context de
la democràcia participativa com a element fonamental d'in-
tegració, de desenvolupament i d'aprofundiment de la demo-
cràcia formal i representativa.

La metodologia que desenvolupa, en aquests mo-
ments, pareix prou interessada, pel fet de no analitzar el con-
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[39] Centre d'Estudis per a l'Integració Social i Formació d'Immigrants.
http://www.ceimigra.net/images/stories/CeiMigra_Identidad.pdf

[40] Institut Universitari d'Investigació sobre Migracions, Etnicitat i Desen-
volupament Social. https://www.uam.es/otroscentros/imedes/



text de la “democràcia” en el qual habitem, una democràcia
parlamentària. Vivim en un sistema format per components
estructurats de manera vertical: la Constitució, el Parlament,
l'aparell partitocràtic, el sistema judicial, els estatuts d'auto-
nomia, etc. Autors com Rodrigo Mora  anunciaven la contra-
dicció existent en el concepte de “democràcia parlamentària”.
Un sistema pot ser democràtic o parlamentari, però no amb-
dues coses alhora, ja que si qui governa és el Parlament, no
ho fa el poble. Les seues estructures verticals fan impossible
que els suposats representats del poble puguen decidir la vo-
luntat del mateix. Volem fer la diferenciació entre la demo-
cràcia directa i la representativa. Democràcia directa seria
aquella en la qual les decisions es prenen des de la base, amb
unes pràctiques d'organització horitzontals i autònomes. A
diferència, a la democràcia representativa és un xicotet grup
qui “en teoria” representa les opinions del poble. Per altra
banda, quan es parla de democràcia “participativa”, segons
els acadèmics institucionals, vindria a ser pràctiques de de-
mocràcia parlamentària en les quals sembla que s'inclou als
ciutadans a través del concepte, prou confós, de “participació
ciutadana”.

És prou visible que el fet de “decidir” mitjançant el vot
cada quatre anys no és res democràtic ni lliure. Segons Ro-
drigo Mora es poden senyalar tres causes. Primerament per-
què es realitzen baix vigilància i coacció de partits polítics,
programes electorals i altres elements controladors (mitjans
de comunicació, propaganda comercial, etc). En segon lloc,
en aquest règim no està permes el dret a la deliberació, és a
dir, la població no té cap accés a poder reformular les lleis ni
les formes de fer instucionals, pel que s'allunya l'apropament
de la veritat en els assumptes del govern i en la formació de
la voluntat política popular. I la tercera causa que demostra
la naturalesa del sistema al qual estem sotmesos és la seua
pròpia essència de no-llibertat, que d'una manera pragmàtica
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ens obliga a aquesta vida basada en l'individualisme, l'adoc-
trinament i la perpetuació de l'estatu quo.

Tot i els nous canvis polítics, per molt interessant que
puguen parèixer, amb l'emergència de noves formes políti-
ques d'índole més social, amb idees més comunitàries, ens
adonem que qualsevol partit polític independentment de la
seua ideologia porta de manera intrínseca la defensa de l'Es-
tat i dels seus elements, eliminant qualsevol forma d'auto-go-
vern possible. De fet, com molt bé argumenten les companyes
de la revista de Barcelona “Una Posició”: fins alternatives mu-
nicipalistes de base territorial, amb un treball prou encertat
i certa coherència com les CUP [41], amb l'argument de ser “un
cavall de Troia” arriben a clavar-se a les institucions. Tot i que
les intencions inicials foren que els moviments socials esti-
gueren representats al parlament, pareix ser que el resultat
està sent elevar el nivell dels discursos polítics de la cambra,
i contribuir amb  l'aboragine instucional i parlamentària en
detriment de la presència als carrers. Es veu clarament que
no ha servit per a la intenció inicial d'enfortir els moviments
socials autònoms de base. Esta és una de les raons per les
quals pensem que s'ha d'anar en peus de plom en totes aques-
tes pràctiques de participació ciutadana, intervenció comu-
nitària, mediació, etc.

Ens estem moguent en un context de canvi, de transi-
ció, cap a un capitalisme més social. Pareix que hi ha una
aposta clara pel parlamentarisme, és per açò que el canvi ara
pot esdevindre en forma d'esquerra socialdemòcrata i poten-
ciar polítiques socials sense perdre la seua arrel neoliberal,
on la seua vertadera essència serà criminalitzar la pobresa,
senyalar els marginats i apostar pel benestar d'una minoria.

Tornant a la descripció inicial d'intervenció comuni-
tària, aquesta idea és plantejada en torn a una comunitat. Ací
trobem interessant qüestionar què s'entén per comunitat.

43

[41] Candidatura d'Unitat Popular, http://cup.cat/



Avui en dia s'entén de manera oficial pel diccionari de la RAE:
“Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación”.
Descripció que rebenta totalment el concepte de comunitat.
Una comunitat no es pot entendre com una simple unió geo-
gràfica-cultural de les persones, ha de ser molt més. Veiem
molt interessant analitzar aquest concepte perquè ens ado-
nem que s'han carregat aquest concepte a la força, per les
condicions de vida imposades i inculcades i per propagar
l'abandonament d'allò col·lectiu. Per a nosaltres la comunitat
s'hauria d'entendre com un conjunt de persones que compar-
tixen vida, necessitats, desitjos, interessos, inquietuds..., com
una organització lògica, horitzontal i coherent de compartir
les nostres vivències i no com la burda descripció de la RAE.

Després d'explicar molt breument el context on es
mou la intervenció comunitària passarem a descriure els seus
components. Els seus partícips són primerament les admi-
nistracions, després la ciutadania i com a últim element els
professionals i recursos tècnics.

Per administracions ens referim tant a les administra-
cions públiques, i en particular a l'ajuntament, com a altres en-
titats i organitzacions, que intervenen en el territori i en la
gestió de recursos. La referència a aquestes, és degut als impa-
rables processos de privatització i d'externalització de serveis
i programes que ha hagut al sector públic. A pesar d'això cla-
rament es veu ja la institucionalització d'aquesta pràctica, la
seua forma d'element de control i els marcs on es podrà moure.

Els recursos tècnics i professionals provinents de l'Es-
tat no solen mostrar interès en realitzar els seu treball en un
contacte directe amb la població, ni busquen potenciar que
aquesta puga participar d'una forma activa en la millora de
la seua realitat i la seua autonomia individual i col·lectiva.
Queden així limitats, amb prou agudesa, a les gestions assis-
tencials de les prestacions.

Respecte a la ciutadania, és molt comprensible que les
institucions demanen la implicació dels ciutadans en aques-
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tos processos de participació ciutadana, ja que és una de les
premisses de l'esquerra institucional, una ferramenta que pa-
reix inclusiva i coherent, que es basaria en fer partícips als
ciutadans de diverses gestions. Veiem la necessitat d'analitzar
aquesta pràctica. Quan ho fem, i sobretot en contextos locals,
veiem que es dona cert caràcter elitista, en el sentit de que
aquesta forma intenta respondre les preocupacions d'un de-
terminat tipus de ciutadà per damunt d'altres. Ens adonem
que es separen  els ciutadans en funció del seu nivell adqui-
sitiu i del seu civisme, és a dir, es torna a  criminalitzar la po-
bresa. Aquesta característica porta ocorrent al llarg de la
història amb la finalitat de trencar en qualsevol oportunitat
d'unitat popular.  La finalitat pareix que acaba sent legitimar
els processos en forma d'aparença de participació.

Altra crítica que s'ha de fer a aquesta pràctica és la de
“ciutadà soberà”, la qual també porta exercint-se al llarg de
la història. Quant més participa un ciutadà a les institucions
democràtiques es dona la falsa sensació de més llibertat i de
més poder de decisió, quan les úniques decisions que podrà
prendre vindran emmarcades en contextos i lògiques neoli-
berals, pel que sols serà un ciutadà cada volta més controlat
i perpetuador de l'ordre vigent. Així qualsevol procés de par-
ticipació ciutadana no tindrà la possibilitat d'anar dirigit a
canviar elements estratègics de cap institució, sino que les de-
cisions que podrà prendre sols afectaran a matisos que no tin-
dran ningun pes de canvi estructural. La burocratització de
la iniciativa ciutadana és criticada per algunes entitats veïnals
i per molts autors com Rodríguez-Villasante: “la cultura de
discutir reglaments entre els dirigents veïnals, concejals i tèc-
nics municipals va substituir als interessos immediats de les
bases socials”. 

Per a nosaltres la intervenció comunitària peca per la
seua dependència a l'estat, a les administracions i dels seus re-
cursos. Aquesta dependència i el context que hem descrit
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abans on es mou, duu a que la seua acció siga limitada en molts
sentits. Es pot veure ja en la  teoria de funcionament d'aquesta
intervenció, anomenada “Teoria de los tres círculos”, on es sis-
tematitza l'element de participació. Aquesta teoria consta de
tres cercles: el primer seria el nucli, el grup promotor de la ini-
ciativa; el segon cercle va enfocat a la gent que puga estar inte-
ressada i que actua en forma de col·laboradors parcials; i el
tercer cercle seria informatiu a les persones que no volen o no
poden participar. Aquests cercles haurien de ser oberts, podent
la gent anar d'un a l'altre depenent de les seues necessitats, in-
teressos i inquietuds; a banda que hauria d'estar present una
horitzontalitat a les pràctiques i en l'arribada de la informació
d'un cercle a l'altre. Però les característiques que hem anome-
nat abans, de la seua relació amb l'estat i el context on es dóna,
fan que a la pràctica  les accions que es duen a terme es facen
de manera vertical i que es  monopolitzen les propostes dirigi-
des a uns interessos determinats.

Agafant les conclusions sobre aquest tema de Jordi
Bonet i Martí de la Universitat Autònoma de Barcelona, dir
que els enfocaments tradicionals sobre participació ciutadana
han tendit a limitar l'anàlisi del fenomen a les polítiques pú-
bliques de foment de la participació, sense tenir en conside-
ració aquells factors que afecten al rendiment substantiu de
la mateixa. Aquesta orientació ha contribuït a confondre par-
ticipació ciutadana en altres pràctiques en la comunitat com
els Plans Comunitaris o el desenvolupament del teixit asso-
ciatiu. D'aquest mode, la participació ciutadana no hauria de
ser entesa com un complement de la democràcia representa-
tiva, sinó com un espai d'innovació política i producció de de-
mocràcia directa en tant que amplia el locus del debat polític
i el fer propostes populars més enllà de l'àmbit institucional. 

Si ens centrem en situacions determinades, com per
exemple, el Cabanyal, on el conflicte de la prolongació ha pas-
sat a la història i ara comença a donar-se la última etapa del
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procés en el que està immers, anomenat «gentrificació», ens
adonem d'aquestes pràctiques. Aquesta fase suposa una re-
valorització del barri, que comportarà un canvi de població
per una altra amb més poder adquisitiu, sobretot estudiants
i turistes. Ací ens adonem d'aquesta separació dels ciutadans
on les propostes dels acomodats aniran encaminades a aquest
nou sector, pel simple fet de ser més rentables els seus nego-
cis amb l'expulsió dels marginats i l'arribada d'aquests estu-
diants, turistes i comerços nous. Ací les intencions d'aquesta
part de ciutadans no és que siguen roïnes, sino que responen
a que ells no poden fer altra cosa per subsistir, amb argu-
ments com el d' «adaptar-se o morir». El contrargument que
podríem donar nosaltres seria que aquestes propostes ens
aporten «pan para hoy, hambre para mañana», sobretot en
el sector turisme. El nostre discurs pretén ser inclusiu en tot
el veïnat, intentant pensar i portar a la pràctica propostes que
pugen  beneficiar als diferents sectors del barri, tenint en
compte les necessitats de cadascun i assenyalant totes aque-
lles pràctiques que busquen la deportació dels sectors més
pobres per la millora de altres. 

Pensem que açò ha de donar-se des de la base, amb
projectes i ferramentes creades per nosaltres, buscant la nos-
tra autonomia i portant-la a la pràctica. Per a nosaltres es
tracta de ser capaços d'analitzar tots aquests nous canvis a
curt i llarg termini. Es tracta de fer exercicis d'empatia i so-
bretot, si de veritat busquem i desitgem un canvi social, hem
d'aprendre a prioritzar les necessitats col·lectives a les indi-
viduals, cosa molt difícil en aquesta societat que ha potenciat
des de sempre l'individualisme i el benestar material.

Setembre de 2015
Grup Aürt

Ateneu Llibertari del Cabanyal
c/ Barraca 57, b. Esq. 

46011 València
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