
La Plaça Major: una àgora?

Últimament, la plaça Major de Tàrrega ha esdevingut més un objecte de discussió política que no 
una àgora. L’Agenta ha iniciat un procés de participació ciutadana per tal que els targarins puguin 
fer l’assaig de decidir el futur aspecte de la plaça mitjançant una consulta no vinculant. Aquest fet, 
que més tard ha tingut el vist-i-plau de l’equip de govern, és, sens dubte, una bona notícia, ja que va 
en la direcció de promoure la participació de la ciutadania en els assumptes públics. Tanmateix, la 
qüestió de la participació ciutadana és un tema molt més complicat del que sembla, i creiem que és 
molt fàcil caure en la simplificació i en la frivolització, tal com ja va ocórrer quan l’anterior equip 
de govern (AIPN-PSC, ERC, ICV) va intentar dur-la a terme.

En primer lloc, la participació té sentit quan la ciutadania s’ha pogut informar i ha pogut escoltar 
diferents punts de vista sobre el tema, prou qualificats com per haver pogut formar-se una opinió 
amb fonaments sòlids i arguments vàlids. Per a decidir el futur d’una plaça cal tenir en compte 
criteris històrics, urbanístics, econòmics i, fins i tot, sociològics. En aquest sentit, l’Agenta ha 
endegat un procés molt profitós de reflexió urbanística i històrica. Però a part d’aquests aspectes, 
l’opinió del votant hauria de ser prou responsable com per tenir en compte els interessos de tota la 
ciutat, i no només els propis o els particulars, i que aquests no responguin a un simple criteri estètic 
o de gust personal. Per tant, la participació requereix tot un treball previ, en relació a la 
dinamització del procés, la difusió de la informació i el foment de la deliberació ciutadana 
mitjançant xerrades informatives, debats o grups de discussió, que creiem essencials per a la 
validesa d’un procés.

En segon lloc, a més del procés, és també pertinent preguntar-se per la rellevància de l’objecte de 
discussió i decisió. Tant de bo l’Ajuntament considerés tant susceptible de participació l’aspecte 
d’una plaça o el nom d’un carrer, com altres qüestions que determinen en molt més gran mesura la 
vida de les targarines i dels targarins, i sobre les quals no se’ns pregunta. I no només això, sinó que 
algunes d’aquestes inquietuds han estat ja objecte de demanda social, poc o gens escoltades per 
l’equip de govern. Creiem que aquest fet demostra que l’Ajuntament està molt disposat a la 
participació quan es tracta de temes que no posen en qüestió directament la seva política social, 
però molt poc quan sí que ho fan.

Creiem que fer participar és fer que el ciutadà pugui elevar les seves preocupacions quotidianes al 
nivell de la discussió institucional, que qualsevol col·lectiu que treballi amb qüestions d’interès 
públic pugui ser escoltat i tingut en compte als plens, que qualsevol ciutadà tingui accés a la 
informació sobre allò que afecta el seu municipi (falta transparència) i tingui la possibilitat d’assistir 
a grups de discussió i de demanar auditories ciutadanes.

Finalment, també tenim clar que no només les institucions i els col·lectius han de jugar el seu paper, 
sinó que són els ciutadans aquells que han de ser el motor d’impuls d’aquest procés de participació i 
implicar-s’hi, perquè no té sentit promoure una democràcia allà on els ciutadans no la demanen.
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