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∆Ε∆ΙΧΑΤΟΡΙΑ

Ελ πρεσεντε ινφορµε προφεσιοναλ σε λο δεδιχο πριµεραµεντε α ∆ιοσ θυιν µε
γυα ψ µε προτεγε εν τοδοσ λοσ ασπεχτοσ δε µι ϖιδα ψ µε βρινδα φε ψ εσπερανζα
εν ελ µα〉ανα.
Α µισ παδρεσ. Α µι παπ〈 πορθυε γραχιασ α συ αποψο πυδε χυλµιναρ µι χαρρερα
υνιϖερσιταρια, ψ α µι µαµ〈 πορθυε χον συ εϕεµπλο δε φορταλεζα ψ περσεϖερανχια,
αδεµ〈σ δε συσ ϖαλιοσοσ χονσεϕοσ ψ δεδιχαχι⌠ν, λογρ µι µετα δε σερ υνα
προφεσιοναλ.
Σε λο δεδιχο α µισ ηερµανοσ θυιενεσ σον µισ χοµπα〉εροσ ψ αµιγοσ λεαλεσ:
Μανυελ, Μαρχοσ, Μιχκψ, Μιχηαελ ψ Πατψ.
Ταµβιν α υνα περσονα µυψ εσπεχιαλ, µι χοµπα〉ερο ινσεπαραβλε ψ µι µεϕορ
αµιγο, µι αµορ: Μαρτν, πυεσ χον συ αψυδα λογρ χυλµιναρ ελ πρεσεντε ινφορµε,
γραχιασ χιελο.
Α µισ προφεσορεσ, µι ετερνο αγραδεχιµιεντο πορ συσ ενσε〉ανζασ ψ αποψο, α λασ
περσονασ θυε τοµαρον παρτε εν ελ λογρο ψ λα χυλµιναχι⌠ν δε εστε τραβαϕο,
µυχηασ γραχιασ.
Α µι θυεριδα Σαν Μαρχοσ, γραχιασ πορ σερ µι αλµα µατερ, µε σιεντο οργυλλοσα
δε σερ Σαν Μαρθυινα.
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Ιντροδυχχι⌠ν
Λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ηα χοντριβυιδο α χαναλιζαρ λασ χρτιχασ ψ λασ ενεργασ δε
λοσ ηαβιταντεσ. Πορ ελλο, εν λα ϖιδα δε λασ χιυδαδεσ λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ φορµα
παρτε ινδεσλιγαβλε δε συ προγρεσο. Εσ ταν ο µ〈σ ιµπορταντε θυε ελ
ορδεναµιεντο δελ χοµερχιο αµβυλατοριο ο υν ιντερχαµβιο ϖιαλ, εσ υν ποδεροσο
ιµπυλσο θυε βυσχα λα οπτιµιζαχι⌠ν δε λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λοσ ϖεχινοσ.
Μι ινφορµε εστ〈 βασαδο εν λα εξπεριενχια δε προµοχι⌠ν σοχιαλ θυε χοµο
χοµυνιχαδορα δεσαρρολλ εν ελ χαµπο δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εν λα
Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα, εσπεχφιχαµεντε εν υνα δε συσ οφιχινασ
δε λνεα ψ αποψο: λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ.
Εστα Οφιχινα απλιχ⌠ µεχανισµοσ ψ εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε νοσ
περµιτι⌠ υνα ρελαχι⌠ν χερχανα χον λα ποβλαχι⌠ν. Πορ ελλο, α λα ϖεζ θυε
βρινδ〈βαµοσ ινφορµαχι⌠ν α λοσ ϖεχινοσ ψ χαναλιζ〈βαµοσ συσ δεµανδασ,
νυεστρα ταρεα χοµο προµοτορεσ χονσιστι⌠ εν ιντεγραρλοσ α υν τραβαϕο χοορδιναδο
χον συ µυνιχιπιο. Παρα χυµπλιρ χον εστοσ οβϕετιϖοσ φυε ιµπορταντε θυε
χονοζχαν λοσ προβλεµασ ψ λασ λιµιταχιονεσ δε συ µυνιχιπαλιδαδ, ψ θυε εστα α συ
ϖεζ τοµε χονχιενχια δε χυ〈λεσ σον λασ νεχεσιδαδεσ ψ προβλεµασ θυε αθυεϕαν α
λα ποβλαχι⌠ν. ∆ε εστα µανερα, σε βυσχ⌠ ρεφορζαρ υνα χοµυνιχαχι⌠ν λοχαλ.
Ελ τραβαϕο δελ προµοτορ εσ λα δε υν χοµυνιχαδορ, ψα θυε µυχηασ ϖεχεσ τιενε
θυε ιντεραχτυαρ χον ελ ϖεχινο. Ασ, ελ προµοτορ σοχιαλ σε χονϖιερτε εν υν
ρεπρεσενταντε δε λα Μυνιχιπαλιδαδ ψ ταµβιν εν υν χαναλ µεδιαδορ; εσ ιµαγεν
ψ προψεχχι⌠ν δε συ ινστιτυχι⌠ν. Ελ χοµυνιχαδορ προµοτορ σοχιαλ, προµυεϖε,
χονχιεντιζα ψ µοτιϖα α τραϖσ δε λα χρεαχι⌠ν δε µενσαϕεσ αχορδεσ α λα ρεαλιδαδ
δε χαδα περσονα, α υνα παρτιχιπαχι⌠ν µ〈σ αχτιϖα.
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Ασ µισµο, εν µι εξπεριενχια λαβοραλ, µενχιονο λασ φυνχιονεσ θυε δεσεµπε〉
χοµο ρεσπονσαβλε δε πρενσα δε λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ σιν
σοσλαψαρ λα ιµπορτανχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο εστρατεγια δελ δεσαρρολλο λοχαλ
θυε προπιχια λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ ϖεχινο.
Εντρε λοσ προβλεµασ θυε ατραϖεσαµοσ χοµο χοµυνιχαδορεσ αλ θυερερ
δεσενϖολϖερνοσ εν ελ χαµπο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο, εστ〈 λα
ιµαγεν θυε τιενεν δε νοσοτροσ, χοµο περιοδιστασ ο ηαχεδορεσ δε ινστρυµεντοσ
δε χοµυνιχαχι⌠ν, περχεπχι⌠ν ερρ⌠νεα δελ παπελ θυε δεβιραµοσ χυµπλιρ.
Χοµο προφεσιοναλ µε σιεντο πρεπαραδα α δεσαρρολλαρ διϖερσασ φυνχιονεσ πυεσ
νο µε λιµιτο αλ απλιχαρ µισ χονοχιµιεντοσ εν χαµποσ νυεϖοσ δονδε ηαψ µυχηο
πορ ηαχερ ψ χονοχερ. Εστοσ χαµποσ δε αχχι⌠ν, χοµο σον λα προµοχι⌠ν σοχιαλ ψ
χιυδαδανα, λα προµοχι⌠ν εν σαλυδ ψ εδυχαχι⌠ν, εντρε οτροσ, σον εσπαχιοσ θυε
νοσ βρινδαν οπορτυνιδαδεσ παρα δεµοστραρ νυεστρασ χαπαχιδαδεσ ψ πρεπαραχι⌠ν
προφεσιοναλ εν λα ραµα δε λα χιενχιασ ηυµανασ δονδε ηεµοσ σιδο φορµαδοσ
αχαδµιχαµεντε.
Χοµο

χοµυνιχαδορα

σοχιαλ

δε

λα

εσπεχιαλιδαδ

δε

Χοµυνιχαχι⌠ν

Οργανιζαχιοναλ, µε ηε περµιτιδο δεσαρρολλαρ εστε τιπο δε εξπεριενχια λαβοραλ
θυε, αλ ιγυαλ θυε οτροσ χολεγασ, δεσεο απλιχαρλασ εν διϖερσασ 〈ρεασ, απορτανδο ψ
χοντριβυψενδο δε εστε µοδο, χον λα σοχιεδαδ ψ µι πασ.
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ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ Ι: ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΙΝΦΟΡΜΕ
1.1

Συµιλλα δελ ινφορµε

Ελ πρεσεντε ινφορµε προφεσιοναλ σε βασα εν ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ θυε
δεσαρρολλ εν λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ (ΟΓΠς) δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα, αδεµ〈σ δε λασ φυνχιονεσ δε πρενσα θυε
ρεαλιχ εν εστα µισµα ινστιτυχι⌠ν.
Μι εξπεριενχια προφεσιοναλ σε ινιχια εν σετιεµβρε δελ α〉ο 1999 χοµο παρτε δε
µισ

πρ〈χτιχασ

πρε−

προφεσιοναλεσ

δεσαρρολλανδο

λαβορεσ

δε

πρενσα.

Ποστεριορµεντε σολιχιτ µι χαµβιο α προµοτορα σοχιαλ. Μι µοτιϖαχι⌠ν φυε
απρενδερ ψ χονοχερ µυχηο µ〈σ αχερχα δελ τραβαϕο θυε ρεαλιζα εστα οφιχινα εν
ελ 〈ρεα δε προµοχι⌠ν παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.
Μι τραβαϕο χοµο προµοτορα σοχιαλ ινιχι⌠ χυανδο µε δεσταχαρον α υνα δε λασ
αγενχιασ δεσχεντραλιζαδασ δε λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ: Λα
Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν≡ 2. ∆εσπυσ µε τρανσφιριερον α λα Χασα Μυνιχιπαλ
δελ ςεχινο Ν≡ 6. ∆εβο µενχιοναρ θυε χαδα υνα δε λασ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ
υβιχαδασ εν Λιµα Χερχαδο, τιενεν χαραχτερστιχασ ψ προβλεµασ παρτιχυλαρεσ εν
συσ ϕυρισδιχχιονεσ λασ χυαλεσ µενχιονο πορ σερ δε ιµπορτανχια παρα ελ δεσαρρολλο
δελ πρεσεντε ινφορµε.
Μισ φυνχιονεσ εστ〈ν β〈σιχαµεντε ρελαχιοναδασ αλ τραβαϕο δε χαµπο νο δεϕανδο
δε λαδο λα λαβορ αδµινιστρατιϖα θυε ταµβιν ρεαλιχ χοµο προµοτορα ψ
ενχαργαδα δε πρενσα. Εστασ ψ οτρασ φυνχιονεσ σε βασαν εν αχτιϖιδαδεσ ψ ταρεασ
προγραµαδασ εν ελ πλαν δε αχχι⌠ν ανυαλ θυε προπονε λα οφιχινα, πορ ελλο
ταµβιν µενχιονο λασ αχτιϖιδαδεσ δε λα ΟΓΠς σοβρε τεµασ δε ιδεντιδαδ λοχαλ,
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σαλυδ µενταλ, µεδιο αµβιεντε, εντρε οτρασ; θυε σε οργανιζαρον χον ελ προπ⌠σιτο
δε χονχιεντιζαρ αλ ϖεχινο ψ µοτιϖαρλοσ α παρτιχιπαρ.
Ελ προµοτορ σοχιαλ χυµπλε λα ταρεα δε προµοϖερ, χονφορµαρ ψ ρεγιστραρ α λασ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ δε Λιµα Χερχαδο ψ δε λοσ διστριτοσ δε Λιµα
Μετροπολιτανα, εν ελ Ρεγιστρο ∨νιχο δε Οργανιζαχιονεσ Σοχιαλεσ (ΡΥΟΣ),
σιενδο στε ελ οβϕετιϖο δε τραβαϕο δε λα Οφιχινα δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ
(ΟΓΠς). Πορ ελλο, πριοριζο µι εξπεριενχια εν εστε πυντο µενχιονανδο τοδο λο
ρεφερεντε α λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ, λα ιµπορτανχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εν
ελλασ, ψ ποστεριορµεντε, λασ οργανιζαχιονεσ θυε χονφορµ χοµο ιντεγραντε δελ
Εθυιπο ΡΥΟΣ.
Ασ ταµβιν, αναλιζο ελ τραβαϕο δελ προµοτορ σοχιαλ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ,
πλαντεο εστρατεγιασ δε ιντερϖενχι⌠ν χον λα ποβλαχι⌠ν ψ χυλµινο µι ινφορµε
ηαχιενδο υν αν〈λισισ χοµυνιχαχιοναλ δε λα ινστιτυχι⌠ν δονδε µε δεσεµπε〉
δυραντε τρεσ α〉οσ ψ σεισ µεσεσ (ηαστα ενερο δελ 2003).

1.2

ϑυστιφιχαχι⌠ν ε ιµπορτανχια

Μι εξπεριενχια δε τραβαϕο σε συστεντα εν λασ βασεσ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ
δεσαρρολλο, δονδε ρεσαλτο λα λαβορ ψ ελ παπελ θυε χυµπλε ελ χοµυνιχαδορ σοχιαλ
χοµο προµοτορ δελ δεσαρρολλο λοχαλ ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, τραβαϕανδο
διρεχταµεντε χον ελ ϖεχινο, ηαχιενδο υσο δε εστρατεγιασ παρτιχιπατιϖασ ψ
ηοριζονταλεσ, µαντενιενδο υνα ιντεραχχι⌠ν χονσταντε χον ελλοσ.
Χαβε µενχιοναρ λα ιµπορτανχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ ψ γρυπαλ
απλιχαδο εν ελ τραβαϕο δε χαµπο αλ ιντεραχτυαρ χον λα ποβλαχι⌠ν, α τραϖσ δε λα
διφυσι⌠ν δε µενσαϕεσ θυε χοντριβυψαν α λα φορµαχι⌠ν δε χονχιενχια
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παρτιχιπατιϖα: υνα χυλτυρα βασαδα εν ϖαλορεσ χϖιχοσ ψ δεµοχρ〈τιχοσ, ηυµανιστασ
ψ χοµυνιχαχιοναλεσ.
Ελ υσο δε εστρατεγιασ χοµυνιχαχιοναλεσ µε περµιτι⌠ εστρυχτυραρ µενσαϕεσ
χυψοσ χοντενιδοσ µε φαχιλιταρον λα ποσιβιλιδαδ δε αχχεδερ διρεχταµεντε αλ
ϖεχινο χον λα φιναλιδαδ δε λογραρ χαµβιοσ εν συσ αχτιτυδεσ ψ χοστυµβρεσ,
τορν〈νδολοσ µ〈σ παρτιχιπατιϖοσ, χοµπροµετιδοσ ε ινϖολυχραδοσ εν ελ τραβαϕο
χοορδιναδο χον συ µυνιχιπιο εν ταρεασ θυε βενεφιχιεν α συ χοµυνιδαδ. Υν
εϕεµπλο δε ελλο φυε λα χονϖοχατορια α λοσ ϖεχινοσ παρα παρτιχιπαρ χοµο
ϖολυνταριο εν λασ χαµπα〉ασ δε λιµπιεζα, σεγυριδαδ ψ τρανσπορτε.
Εστα εξπεριενχια δε τραβαϕο δε χαµπο θυε ηε απλιχαδο χοµο χοµυνιχαδορα, µε
περµιτι⌠ οβτενερ χονοχιµιεντοσ θυε αποψαρον ποστεριορµεντε µι λαβορ εν λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ φυνχιονεσ δε πρενσα διριγιδο α υν πβλιχο οβϕετιϖο δεφινιδο
χον θυιν ηε ιντεραχτυαδο ψ χονοχιδο εστρεχηαµεντε. Ασ, χον πρεϖιο
χονοχιµιεντο δε συ ιδιοσινχρασια ψ νεχεσιδαδεσ, ηε γενεραδο ψ προπυεστο
µενσαϕεσ θυε ηαν σιδο τρανσµιτιδοσ α τραϖσ δε λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ
πλασµαδοσ εν λοσ µατεριαλεσ ινφορµατιϖοσ θυε ηε ελαβοραδο.

1.3 Οβϕετιϖοσ
Μι εξπεριενχια εν παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ τιενε θυε ϖερ χον ελ τραβαϕο δεσαρρολλαδο
εν προµοχι⌠ν σοχιαλ ψ λασ φυνχιονεσ δεσεµπε〉αδασ χοµο ρεσπονσαβλε δε
πρενσα δε λα ΟΓΠς, πορ ελλο ηε δεχιδιδο πλαντεαρ λοσ σιγυιεντεσ οβϕετιϖοσ:
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1.3.1 Οβϕετιϖο γενεραλ
• Αναλιζαρ λασ φυνχιονεσ ψ ρολ δελ χοµυνιχαδορ εν λασ ταρεασ δε προµοχι⌠ν
σοχιαλ απλιχαδα εν λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.

• Απορταρ, δεσδε λα εσπεχιαλιδαδ δελ Χοµυνιχαδορ Οργανιζαχιοναλ, χον
εστρατεγιασ χοµυνιχατιϖασ θυε σεαν τιλεσ, εφεχτιϖασ ψ εφιχαχεσ εν ελ
δεσαρρολλο δε συ λαβορ εν λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, λο θυε χοντριβυιρ〈 α υν
τραβαϕο ⌠πτιµο εν βενεφιχιο δε λα ποβλαχι⌠ν.

1.3.2 Οβϕετιϖοσ εσπεχφιχοσ
• ∆εσχριβιρ χυ〈λεσ σον λασ πρινχιπαλεσ φυνχιονεσ δελ προµοτορ σοχιαλ παρα
λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.

• ∆εσχριβιρ χυ〈λεσ σον λασ φυνχιονεσ δελ ρεσπονσαβλε δε πρενσα εν λα
Οφιχινα δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ.

• ∆εσχριβιρ χ⌠µο ελ τραβαϕο δε χαµπο χοντριβυψε α υν µεϕορ δεσαρρολλο δε
µισ φυνχιονεσ χοµο ρεσπονσαβλε δε πρενσα δε λα Ο.Γ.Π.ς.

• ∆αρ α χονοχερ χ⌠µο σε χονφορµαν λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ δε
ϖεχινοσ ψ

χ⌠µο σε δα ελ προχεσο δε ινσχριπχι⌠ν, αδεµ〈σ δε λοσ

οβϕετιϖοσ ψ λα ιµπορτανχια δε συ φορµαλιζαχι⌠ν ψ εν θυ µοµεντοσ σε
ηαχε υσο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν χον ελλοσ.

• Αναλιζαρ ελ τραβαϕο δελ προµοτορ σοχιαλ προπονιενδο αλτερνατιϖασ ψ
εστρατεγιασ δε σολυχι⌠ν παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ ϖεχινο.

• Ιδεντιφιχαρ λοσ πρινχιπαλεσ προβλεµασ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα εν λα
Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ, ψ βρινδαρ προπυεστασ δε
σολυχι⌠ν.
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1.4

Αντεχεδεντεσ

Εν λα βσθυεδα δε αντεχεδεντεσ σε ενχοντρ⌠ λοσ σιγυιεντεσ ινφορµεσ
προφεσιοναλεσ χυψοσ τεµασ ελαβοραδοσ χοινχιδεν −δε αλγυνα φορµα− χον ελ
πρεσεντε ινφορµε προφεσιοναλ.
α) ∆ατοσ γενεραλεσ δελ ινφορµε
Αυτορ: Νελφα Ορ Σ〈νχηεζ.
Ττυλο: Ινφορµε Προφεσιοναλ παρα λα οβτενχι⌠ν δελ Ττυλο δε Λιχενχιαδα εν
Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ Μι Βαρριο Λιµπιο ψ ςερδε.
Ινστιτυχι⌠ν: Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ Μαψορ δε Σαν Μαρχοσ. Λιµα  Περ,
1999.
∆εντρο δελ τραβαϕο προφεσιοναλ θυε ρεπορτα λα αυτορα σε ρεσυµε συσ ταρεασ δε
προµοχι⌠ν ψ διφυσι⌠ν σοχιαλ παρα λα χονσερϖαχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε, δεσδε συ
ρολ χοµο χοµυνιχαδορα σοχιαλ.
Χον ρεσπεχτο αλ ρεσυµεν δε αν〈λισισ ψ προπυεστασ, λα αυτορα δετερµινα ελ παπελ
ιµπορταντε θυε χυµπλε ελ χοµυνιχαδορ σοχιαλ εν λα διρεχχι⌠ν ψ εϕεχυχι⌠ν δε
αχτιϖιδαδεσ δε προµοχι⌠ν ψ διφυσι⌠ν σοχιαλ. Αυνθυε υνα δε συσ χρτιχασ εσ θυε
εστα φυνχι⌠ν νο σε ενχυεντρα δεφινιδα δεντρο δε λα εστρυχτυρα οργανιζαχιοναλ.
Ελλα διστινγυε 5 νιϖελεσ δε φορµαχι⌠ν προφεσιοναλ δελ χοµυνιχαδορ σοχιαλ: χοµο
χιεντφιχοσ σοχιαλεσ χον χαπαχιδαδ δε ινϖεστιγαρ, εστρατεγασ ψ πλανιφιχαδορεσ
δισε〉ανδο πλανεσ, προγραµασ ψ προψεχτοσ, οπεραδορεσ δε µεδιοσ, προδυχτορεσ
δε χοντενιδο ψ, πορ λτιµο, τχνιχοσ θυε πυεδα υτιλιζαρ ηαβιλιδαδεσ διϖερσασ.
Ταµβιν ηαχε ρεφερενχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο χοµο ελ υσο δε
εστρατεγιασ δε ινφορµαχι⌠ν, εδυχαχι⌠ν ψ χοµυνιχαχι⌠ν (ΙΕΧ) χυψο οβϕετιϖο εσ
χονσολιδαρ χαµβιοσ δε χοµπορταµιεντοσ ο αχτιτυδεσ.
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∆εντρο δε λασ προπυεστασ θυε νοσ βρινδα ελ πρεσεντε ινφορµε προφεσιοναλ εστ〈
ελ εσταβλεχερ µεχανισµοσ δε πλανιφιχαχι⌠ν α χορτο, µεδιανο ψ λαργο πλαζο χον
ϖισι⌠ν γερενχιαλ παρα δεσαρρολλαρ υνα πρ〈χτιχα χοµυνιχαχιοναλ αβιερτα ψ
πλανιφιχαδα α φιν δε χονστρυιρ υν χοµπονεντε δε γεστι⌠ν λοχαλ εφιχαζ.
Εν χονχλυσι⌠ν, ελ ρολ δελ χοµυνιχαδορ σοχιαλ εν ελ χαµπο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν
παρα ελ δεσαρρολλο σε ασυµε χον µαψορεσ ρετοσ εν εστοσ δασ, συ λαβορ εσ
χοµπλετα ψ διν〈µιχα ψ νο σ⌠λο εσπερα ρεσυλταδοσ χυαντιτατιϖοσ σινο χυαλιτατιϖοσ
χον ελ υσο δε υνα µετοδολογα δε τραβαϕο δε χαµπο σοχιαλ ψ λασ εστρατεγιασ δελ
ΙΕΧ.
β) ∆ατοσ γενεραλεσ δελ ινφορµε
Αυτορ: ϑοργε Αντονιο Μορενο Αλεγρε.
Ττυλο: Ραδιο Ενµανυελ: Υνα εξπεριενχια δε Χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ
∆εσαρρολλο Λοχαλ δε Ηυαψχ〈ν− Ινφορµε Προφεσιοναλ παρα λα οβτενχι⌠ν δελ
Ττυλο δε Λιχενχιαδο.
Ινστιτυχι⌠ν: Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ Μαψορ δε Σαν Μαρχοσ. Λιµα−Περ,
2001.
Εν ελ τραβαϕο προφεσιοναλ θυε ρεπορτα ελ αυτορ σε µενχιονα συ εξπεριενχια
λαβοραλ εν υν µεδιο δε χοµυνιχαχι⌠ν αλτερνατιϖο δ⌠νδε δεσαρρολλα υνα
προπυεστα χοµυνιχατιϖα α τραϖσ δε υνα εµισορα λοχαλ θυε τιενε χοµο προπ⌠σιτο
αποψαρ δεσδε λα ινιχιατιϖα δε συσ ποβλαδορεσ, λα χονστρυχχι⌠ν δε υνα ϖιδα µ〈σ
ϕυστα ψ δεµοχρ〈τιχα.
Συ εξπεριενχια, θυε εσ συ οβϕετο δε εστυδιο, λε περµιτε δεµοστραρ αλ αυτορ θυε
λα χοµυνιχαχι⌠ν δεϕα δε σερ υν φιν εν σ µισµο, παρα χονϖερτιρσε εν υν ρεχυρσο
ϖαλιοσο θυε ινϖολυχρα λοσ χαµβιοσ δε χονδυχτα, αχτιϖιδαδεσ ψ χονοχιµιεντοσ δε
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λασ περσονασ εν υνα χοµυνιδαδ εν λα χυαλ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ποβλαδορεσ εσ
ιµπορταντε παρα συ δεσαρρολλο.
Εν ταλ σεντιδο, σε πυεδε πρεχισαρ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο
προµυεϖε εν λασ σοχιεδαδεσ, ιννοϖαχιονεσ θυε ϖαν τρανσφορµανδο ϖαλορεσ,
αχτιτυδεσ ψ εστιλοσ δε ϖιδα εν λα ποβλαχι⌠ν.
Λα προπυεστα θυε νοσ βρινδα ελ ινφορµε προφεσιοναλ εσ ελ µανεϕο ψ υτιλιζαχι⌠ν δε
λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο ελεµεντο δε ιντεγραχι⌠ν δε υν πυεβλο ψα θυε στα σε
χονϖιερτε εν υνα νεχεσιδαδ παρα τοδο ιντεντο δε συπεραχι⌠ν δε υνα σοχιεδαδ.
χ) ∆ατοσ γενεραλεσ δελ ινφορµε
Αυτορ: Σιλϖια Ανγυλο Μενδιϖιλ.
Ττυλο: Ελ Οτρο Πυντο δε ςιστα.
Τεσισ παρα λα οβτενχι⌠ν δελ Ττυλο δε Λιχενχιαδα εν Χιενχιασ δε λα
Χοµυνιχαχι⌠ν.
Ινστιτυχι⌠ν: Υνιϖερσιδαδ δε Λιµα. Λιµα−Περ, 1999.
∆εντρο δελ τραβαϕο προφεσιοναλ θυε ρεπορτα λα αυτορα ρεσαλτα λα ιµπορτανχια δε λα
χοµυνιχαχι⌠ν εν λα προµοχι⌠ν σοχιαλ, λαβορ θυε δεσεµπε〉α εν υνα ΟΝΓ παρα
ελ δεσαρρολλο θυε τραβαϕα τρανσφερενχια δε τεχνολογα εν χοµυνιδαδεσ ρυραλεσ
απλιχανδο µτοδοσ ψ µατεριαλεσ µοδερνοσ εν λα χονστρυχχι⌠ν δε ϖιϖιενδασ. Λα
εξπεριενχια εν τορνο αλ χυαλ γιρα συ εστυδιο, σε βασα εν υνα προπυεστα δε
ινϖεστιγαχι⌠ν αλτερνατιϖα, πορ ελλο λα αυτορα ρεχοπιλα συ ινφορµαχι⌠ν µεδιαντε ελ
διαγν⌠στιχο χοµυνιχαχιοναλ βασ〈νδοσε εν λα λαβορ θυε δεσαρρολλαν λοσ
προµοτορεσ σοχιαλεσ. Ασ ταµβιν, αναλιζα λασ χοστυµβρε, ελ λενγυαϕε, λοσ
η〈βιτοσ δε ϖιδα ψ χονδυχτασ δε λα ποβλαχι⌠ν.
Λα εξπεριενχια, οβϕετο δε εστυδιο, λε περµιτε δεµοστραρ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν
εστ〈 ινµερσα εν τοδο ελ προχεσο δε προµοχι⌠ν χον λα ποβλαχι⌠ν. Ασ, χονοχερ
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συ λενγυαϕε παρτιχυλαρ, συσ χοστυµβρεσ, λοσ µεδιοσ α τραϖσ δε λοσ χυαλεσ σε
χοµυνιχαν, εσ ινδισπενσαβλε σι σε ιντεντα ηαχερ τρανσφερενχια ε ιντροδυχιρ
νυεϖοσ χονοχιµιεντοσ εν λασ χοµυνιδαδεσ ρυραλεσ.
Λα προπυεστα θυε βρινδα συ ινφορµε προφεσιοναλ εσ ελ αν〈λισισ δε λα
χοµυνιχαχι⌠ν εν λοσ προχεσοσ δε προµοχι⌠ν παρα λα τρανσφερενχια δε
χονοχιµιεντοσ εν ελ υσο δε λασ νυεϖασ τεχνολογασ.
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ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ΙΙ: ΜΑΡΧΟ ΤΕΡΙΧΟ
2.1

Λα χοµυνιχαχι⌠ν: προχεσο δε ιντεραχχι⌠ν σοχιαλ

Λασ ρελαχιονεσ σοχιαλεσ εντρε λοσ διφερεντεσ γρυποσ ηυµανοσ σε ϖαν
χονστρυψενδο εν ελ τραβαϕο δε χαµπο ψ εν λα βσθυεδα πορ µοτιϖαρ συ
παρτιχιπαχι⌠ν. Παρα ελλο, ελ προµοτορ σοχιαλ σε συµεργε εν ελ δι〈λογο χονσταντε
ε ιντεραχχι⌠ν περσοναλ χον λοσ µιεµβροσ δε υνα χοµυνιδαδ, εσ αθυ δονδε
ιντερϖιενε λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο προχεσο δε χονστρυχχι⌠ν δε χονοχιµιεντοσ ψ
χοµο εστρατεγια θυε ποσιβιλιτα λα χρεαχι⌠ν δε εσπαχιοσ δε δι〈λογο, εν λα θυε λοσ
µιεµβροσ εσταβλεχεν υνα ντιµα ρελαχι⌠ν εντρε χονϖιχχιονεσ ψ σµβολοσ,
συµεργινδοσε εν υν δι〈λογο χον ελ χιυδαδανο.
Παρα Παυλο Φρειρε (Πιχχινι/Νετηολ, 1990:118), ελ δι〈λογο εσ υνα ρελαχι⌠ν
σιµβ⌠λιχα εντρε Α ψ Β δε τιπο ηοριζονταλ, νιχα διµενσι⌠ν θυε χοµυνιχα. ∆ε αλλ
θυε λα διαλογιχιδαδ χονστιτυψε ελ πρινχιπιο εστρατγιχο δε τοδα ποσιβιλιδαδ δε
αχχι⌠ν ψ χονοχιµιεντο ε ιµπλιχα υνα σιτυαχι⌠ν χοµυνιχατιϖα.
Παρα ελ αυτορ Ωιλβυρ Σχηραµµ, (Εσχυδερο, 1990:15) ελ προχεσο δε λα
χοµυνιχαχι⌠ν εντρε δοσ περσονασ, εσ δεχιρ δε τιπο Ιντερπερσοναλ, εσ ποσιβλε
σολο σι εξιστεν χαµποσ χοµυνεσ δε εξπεριενχια δελ εµισορ ψ ρεχεπτορ. Σι λοσ
χαµποσ δε εξπεριενχια δελ ρεχεπτορ νο σον λοσ µισµοσ θυε λοσ δελ εµισορ, νο
σε χοµπρενδε ελ σιγνιφιχαδο δελ µενσαϕε. Χυανδο µ〈σ γρανδε σεα ελ χαµπο
χοµν δε εξπεριενχιασ µ〈σ εφιχαζ σερ〈 λα χοµυνιχαχι⌠ν.
Περο λα χοµυνιχαχι⌠ν νο σε ρεφιερε σολαµεντε α λα τρανσµισι⌠ν δε υν µενσαϕε,
αφιρµα Γρεγορψ Βατεσον, (Πιχχινι/Νετηολ, 1990), σινο θυε ινχλυψε τοδοσ λοσ
προχεσοσ α τραϖσ δε λοσ χυαλεσ λα γεντε εντρα εν ρελαχι⌠ν ψ σε ινφλυψε
µυτυαµεντε. Ασ, ποδεµοσ ϖερ α λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο υν πρινχιπιο
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χονστιτυτιϖο δε λα αχτιτυδ ηυµανα, χοµο υνα ρεδ δε Ιντεραχχιονεσ ψ ρελαχιονεσ
σιµβ⌠λιχασ θυε αφεχταν λασ µλτιπλεσ αχχιονεσ θυε τιενεν λυγαρ εν λα ϖιδα
χοτιδιανα ψ δε λα χοµυνιδαδ.
Παρα ∆αϖιδ Βερλο, (Εσχυδερο,1990:14) λα χοµυνιχαχι⌠ν εξιστιρ〈 σ⌠λο χυανδο
εξιστα ρετροαλιµενταχι⌠ν, ψα θυε αλ εξιστιρ ινφορµαχι⌠ν πορ παρτε δελ ρεχεπτορ
χοµο ρεσπυεστα αλ µενσαϕε ενϖιαδο πορ ελ εµισορ, στε φορµυλαρ〈 υνα νυεϖα
ινφορµαχι⌠ν εν λα θυε χονσιδεραρ〈ν λοσ δατοσ εξτερναδοσ πορ ελ ρεχεπτορ, θυιεν
α συ ϖεζ αλ ρεχιβιρ ελ νυεϖο µενσαϕε, ϖολϖερ〈 α τρανσφορµαρσε εν εµισορ ψ
ενϖιαρ〈 υνα νυεϖα ρεσπυεστα, λο θυε οριγιναρ〈 υν µοϖιµιεντο χονσταντε εν ελ
θυε λοσ παπελεσ δε εµισορ ψ ρεχεπτορ σε ιρ〈ν αλτερνανδο εν εστε φλυϕο χονσταντε
δε ινφορµαχιονεσ, ασ σε χονστιτυψε ελ προχεσο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν, προχεσο
θυε βυσχα λα ιντεραχχι⌠ν ε ιντερχαµβιο εντρε συϕετοσ εν υνα σιτυαχι⌠ν
δετερµιναδα, τρανσφερενχια δε ινφορµαχι⌠ν ψ χυλτυρα θυε βυσχα υν χαµβιο δε
αχτιτυδ ψ χοµπορταµιεντο.
Εσ ποσιβλε εντενδερ α λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο υν προχεσο δε ιντεραχχι⌠ν σοχιαλ
βασαδα εν ελ υσο δε σιστεµασ σιµβ⌠λιχοσ, πορ λοσ χυαλεσ λοσ σερεσ ηυµανοσ
ιντερχαµβιαν χον υνα τρανσαχχι⌠ν διαλογαλ, λασ εξπεριενχιασ αφεχτιϖασ ψ
χογνοσχιτιϖασ λασ χυαλεσ ινφλυψεν εν ελ χοµπορταµιεντο δε λοσ ιντερλοχυτορεσ
χον ϖαριασ ιντενχιονεσ ψ ρεσυλταδοσ. Εστα µανερα δε χονχεβιρ λα χοµυνιχαχι⌠ν
πρεσυµε υνα ρελαχι⌠ν δε τιπο ηοριζονταλ εντρε λα φυεντε ψ ελ ρεχεπτορ, βασαδα εν
ελ δι〈λογο.
Σι τοµαµοσ εν χυεντα θυε χαδα ρεαλιδαδ δε λα ποβλαχι⌠ν λιµε〉α εσ διστιντα ψ
θυε α χαδα υνα λε ατα〉ε προβλεµασ παρτιχυλαρεσ. Ασ πορ εϕεµπλο, χυανδο
ηαβλαµοσ θυε ελ πρινχιπαλ προβλεµα δε λα ζονα δε Βαρριοσ Αλτοσ εσ λα
τυγυριζαχι⌠ν ψ λα δελινχυενχια, εστοσ διφιερεν νο µυψ λεϕαναµεντε εν γραϖεδαδ
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ε ιντενσιδαδ, α λοσ προβλεµασ εξιστεντεσ εν Σαντα Βεατριζ θυε τιενε υν αλτο
νδιχε δε προστιτυχι⌠ν ψ δρογαδιχχι⌠ν ψ ελ προβλεµα λατεντε δε λασ βαρρασ βραϖασ.
Εντρε οτροσ εϕεµπλοσ α µενχιοναρ σε πυεδε αφιρµαρ θυε α χαδα λυγαρ, α χαδα
γρυπο ηυµανο, α χαδα ϖεχινο α θυιν νοσ διριγιµοσ χονφιερε διφερεντεσ τιποσ
δε µενσαϕεσ χοµυνιχατιϖοσ θυε µοτιϖε ε ιµπυλσε συ παρτιχιπαχι⌠ν.
Παρα ελλο, χοµο σε〉αλαν λοσ αυτορεσ αντεριορµεντε µενχιοναδοσ, δεβεµοσ
βυσχαρ χαµποσ δε εξπεριενχιασ χοµυνεσ χον νυεστροσ ρεχεπτορεσ, αδαπταρνοσ
ε ιντροδυχιρνοσ εν συ ρεαλιδαδ, απερτυραρ εσπαχιοσ δε δι〈λογο, χοµυνιχαχι⌠ν ψ
ρετροαλιµενταχι⌠ν θυε νοσ προϖεαν δε ινφορµαχι⌠ν ψ νοσ περµιταν χονοχερ συσ
εξπεχτατιϖασ.

2.1.1 Λοσ διφερεντεσ νιϖελεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν
Παρα ελ προχεσο δε δεσαρρολλο χοµυνιταριο, λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ
ινδισπενσαβλε περο νο σοβρε χυαλθυιερ ινφορµαχι⌠ν, σινο αχερχα δε
αθυελλοσ θυε σε ρεσυελϖε εν λοσ νιϖελεσ Ιντερπερσοναλεσ ψ γρυπαλεσ. Παρα
ελ αχχεσο α εστοσ δοσ νιϖελεσ ταµβιν εσ νεχεσαρια υνα χοηερενχια εν ελ
νιϖελ ιντραπερσοναλ θυε φαχιλιτε υν υσο απροπιαδο δε λοσ χ⌠διγοσ
χοµυνιχαχιοναλεσ. Λα χοηερενχια δελ νιϖελ Ιντερπερσοναλ σε αρτιχυλα χον
λα πρ〈χτιχα δε λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµυνιταρια εν λα ϖιδα χοτιδιανα (Κρεπσ,
1995:53−58).
Α χοντινυαχι⌠ν σε δεταλλα χ⌠µο λοσ προχεσοσ ψ φεν⌠µενοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν σε δεφινεν εν συσ διφερεντεσ νιϖελεσ:
α) Χοµυνιχαχι⌠ν ιντραπερσοναλ: Εσ ελ προχεσο δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε
εσταβλεχε υνα περσονα χονσιγο µισµα. Εσ ελ νιϖελ µ〈σ β〈σιχο δε
χοµυνιχαχι⌠ν

ηυµανα,

εν

λα

θυε

ιντερπρεταµοσ

µενσαϕεσ

ψ
20

δεσαρρολλαµοσ λο θυε ενϖιαρεµοσ α λοσ δεµ〈σ. Εν χιερτο σεντιδο εσ υνα
χοµυνιχαχι⌠ν

χον

νοσοτροσ

µισµοσ.

Λασ

περσονασ

µαντιενεν

χονσταντεµεντε υν δι〈λογο ιντερνο δε πενσαµιεντοσ.
Ελ προχεσο ιντραπερσοναλ δε χρεαρ µενσαϕεσ σε χονοχε χοµο χοδιφιχαχι⌠ν
ψ ελ προχεσο ιντραπερσοναλ δε ιντερπρεταρ λοσ µενσαϕεσ σε χονοχε χοµο
δεχοδιφιχαχι⌠ν. Λα χοδιφιχαχι⌠ν ψ λα δεχοδιφιχαχι⌠ν σον προχεσοσ δε
τραδυχχι⌠ν θυε σε υτιλιζαν παρα ϖινχυλαρ λοσ δοσ ελεµεντοσ µ〈σ χρυχιαλεσ
δε λα χοµυνιχαχι⌠ν: λοσ σιγνιφιχαδοσ ψ λοσ µενσαϕεσ.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντραπερσοναλ εσ λα φορµα δε χοµυνιχαχι⌠ν ηυµανα
µ〈σ β〈σιχα, ψα θυε λοσ προχεσοσ δε χοδιφιχαχι⌠ν ψ δεχοδιφιχαχι⌠ν
περµιτεν α λασ περσονασ ενϖιαρ ψ ρεχιβιρ µενσαϕεσ θυε α συ ϖεζ λεσ
περµιτιρ〈ν χοµυνιχαρσε α νιϖελ ιντερπερσοναλ ψ δε γρυποσ πεθυε〉οσ εν λα
ϖιδα δε οργανιζαχι⌠ν.
β) Χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ: Εσ ελ προχεσο δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε
ρελαχιονα α δοσ ο µ〈σ περσονασ. Σε δα γενεραλµεντε φρεντε α φρεντε α
πεσαρ θυε λασ περσονασ πυεδεν υτιλιζαρ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν (χοµο
ελ τελφονο) παρα χοµυνιχαρσε δε µανερα ιντερπερσοναλ σιν εσταρ εν λα
πρεσενχια ινµεδιατα δελ οτρο.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ σε χονστρυψε σοβρε λα χοµυνιχαχι⌠ν
ιντραπερσοναλ, σε δαν σιµυλτ〈νεαµεντε χυανδο υνα περσονα ηαβλα χον
οτρα. (Εστε νιϖελ δε χοµυνιχαχι⌠ν λο δεταλλαρ µ〈σ αδελαντε πορ σερ δε
ϖιταλ ιµπορτανχια εν λα εξπεριενχια α δεσαρρολλαρ). Αλ ιγυαλ θυε χον λα
χοµυνιχαχι⌠ν ιντραπερσοναλ, λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ περµιτε α λασ
περσονασ χοµυνιχαρσε εν ελ σιγυιεντε νιϖελ συπεριορ: ελ γρυπαλ.
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χ) Χοµυνιχαχι⌠ν γρυπαλ: Εσ ελ προχεσο δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε ϖινχυλα α λοσ
µιεµβροσ δε υν γρυπο ο α στοσ χον οτροσ. Λα χοµυνιχαχι⌠ν δε γρυποσ
πεθυε〉οσ οχυρρε εντρε τρεσ ο µ〈σ περσονασ θυε ιντεραχταν εν υν
ιντεντο πορ αδαπταρσε α συ εντορνο ψ αλχανζαρ µετασ ρεχονοχιδασ εν
χοµν. Αλ ιγυαλ θυε χον λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ, λα χοµυνιχαχι⌠ν
δε γρυποσ πεθυε〉οσ γενεραλµεντε οχυρρε φρεντε α φρεντε, περο ταµβιν
πυεδε δεσαρρολλαρσε α τραϖσ δελ υσο δε µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν δε γρυποσ πεθυε〉οσ εσ µ〈σ χοµπλεϕα θυε λα
χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ δεβιδο α θυε λα ιντεραχχι⌠ν δε γρυπο εστ〈
χοµπυεστα δε µυχηασ ρελαχιονεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ.
Χονφορµε αυµεντα ελ νµερο δεντρο δελ γρυπο, εξπλοτα ϖιρτυαλµεντε ελ
νµερο δε ιντερχαµβιοσ δε µενσαϕεσ ποτενχιαλεσ.
Οτρο ασπεχτο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν δε γρυπο πεθυε〉ο θυε διφιερε δε λα
χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ εσ λα διµενσι⌠ν δε λασ διν〈µιχασ δε γρυπο,
ελ ποτενχιαλ παρα ελ δεσαρρολλο δε συβγρυποσ. Λασ διστιντασ µανερασ εν
λασ θυε σε δεσαρρολλαν λασ διν〈µιχασ δε γρυπο δεντρο δελ µισµο τιενεν
υνα ρεπερχυσι⌠ν φυερτε σοβρε ελ ρενδιµιεντο δελ γρυπο.
δ) Χοµυνιχαχι⌠ν µυλτιγρυπο: τιενε λυγαρ δεντρο δε υν σιστεµα σοχιαλ
χοµπυεστο δε γρυποσ πεθυε〉οσ ιντερδεπενδιεντεσ θυε χοµπαρτεν ελ
δεσεµπε〉ο δε ταρεασ παρα λογραρ µετασ ρεχονοχιδασ εν χοµν. Λα
χοµυνιχαχι⌠ν

µυλτιγρυποσ

αβαρχα

λοσ

νιϖελεσ

ινφεριορεσ

δε

λα

χοµυνιχαχι⌠ν: ιντραπερσοναλ, ιντερπερσοναλ ψ δε γρυποσ πεθυε〉οσ.
Εσ ιντεγραλ αλ φυνχιοναµιεντο δε οργανιζαχιονεσ γρανδεσ δεβιδο α θυε
εσ λα µανερα εν λα θυε λοσ µιεµβροσ δε λα οργανιζαχι⌠ν (δε τοδασ λασ
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διϖισιονεσ) χοορδιναν συσ αχτιϖιδαδεσ παρα αλχανζαρ λασ µετασ δε λα
µισµα.
Παρα λιδιαρ χον λα χοµπλεϕιδαδ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν µυλτιγρυποσ λασ
οργανιζαχιονεσ δεβεν δεσαρρολλαρ χαναλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν φορµαλεσ
εντρε συσ διστιντασ παρτεσ ψ µιεµβροσ.
ε) Χοµυνιχαχι⌠ν µασιϖα: Α διφερενχια δε λοσ δεµ〈σ, εσ ελ φεν⌠µενο εν ελ
χυαλ υν φλυϕο δε ινφορµαχι⌠ν υνιφορµε σε διριγε ηαχια υν γραν πβλιχο
αν⌠νιµο, ηετερογνεο ψ γεογρ〈φιχαµεντε δισπερσο. Εστο πυεδε ηαχερσε
α τραϖσ δελ υσο δε µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εσπεχιαλιζαδοσ θυε ινχλυψεν
πελχυλασ, τελεϖισι⌠ν, ραδιο, περι⌠διχοσ, λιβροσ ψ ρεϖιστασ.
φ) Χοµυνιχαχι⌠ν ινστιτυχιοναλ: Εσ λα συµα δε προχεσοσ ψ φεν⌠µενοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν θυε σε δαν εν υνα ινστιτυχι⌠ν δετερµιναδα ψ/ο χον οτρασ.
∆ε λο αντεριορ, σε πυεδε εντενδερ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν α νιϖελ
ιντραπερσοναλ, ιντερπερσοναλ, γρυπαλ, µασιϖο ε ινστιτυχιοναλ, σον φαχτορεσ
φυνδαµενταλεσ εν λα χονφορµαχι⌠ν δε λασ ιδεντιδαδεσ ινδιϖιδυαλεσ ψ
σοχιαλεσ.
Λα ιντεραχχι⌠ν χον οτροσ συϕετοσ, ελ ιντερχαµβιο χοτιδιανο δε µενσαϕεσ, ελ
χονσυµο δε µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν σον εντρε οτροσ, προχεσοσ
χοµυνιχατιϖοσ θυε νοσ αψυδαν α ιρ δεφινιενδο θυινεσ σοµοσ (ψ χον
θυινεσ σοµοσ).
Εν ελ χασο δε ινδιϖιδυοσ θυε χονφορµαν υνα χοµυνιδαδ, χοµυνιχαρσε
εσ ταν ϖιταλ χοµο σερ, εν λα αχτυαλιδαδ εντονχεσ εσ ιµποσιβλε πενσαρ εν
υν τραβαϕο δε προµοχι⌠ν δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ αλ µαργεν δε λα
χοµυνιχαχι⌠ν ψ δε συσ διφερεντεσ νιϖελεσ.
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Χοµο προµοτορα σοχιαλ εν ελ τραβαϕο χον λα χοµυνιδαδ, ηε απλιχαδο λοσ
διφερεντεσ νιϖελεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν. Πορ εϕεµπλο, αλ ιντερπρεταρ λοσ
µενσαϕεσ δε λα ποβλαχι⌠ν, εν υν νιϖελ ιντραπερσοναλ, ο αλ ιντεραχτυαρ χον
ελ ϖεχινο εν υνα χοµυνιχαχι⌠ν φρεντε α φρεντε α υν νιϖελ ιντερπερσοναλ; ο
εν ελ χασο δε υνα ρευνι⌠ν χον ελλοσ εν ταλλερεσ δε χαπαχιταχι⌠ν δονδε σε
ανιµαν α ιντερϖενιρ χον συσ οπινιονεσ, ηαβλαµοσ δε υν νιϖελ γρυπαλ.
Ελ οργανιζαρ α λοσ ϖεχινοσ παρα χονφορµαρλοσ χοµο αγρυπαχιονεσ ψα
εσταβλεχιδασ, ρεθυερα ταµβιν τραβαϕαρ υνα διν〈µιχα ιντερνα χον ελλοσ,
τραβαϕαρ συ εστρυχτυρα, πλαντεαρ συσ ϕεραρθυασ ψ, α λα ϖεζ, χονταχταρλοσ ε
ιντεγραρλοσ α οτροσ γρυποσ υ οργανιζαχιονεσ χον λα φιναλιδαδ δε θυε
ιντεραχτεν ψ χοµπαρταν εξπεριενχιασ δε τραβαϕο εν συσ χοµυνιδαδεσ,
αθυ ηαβλαµοσ δελ υσο δε υν νιϖελ δε χοµυνιχαχι⌠ν µυλτιγρυπαλ.
Λοσ νιϖελεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν µασιϖοσ σε δεσαρρολλαν εν λασ φυνχιονεσ δε
πρενσα α τραϖσ δε λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν. Πορ εϕεµπλο, αλ
χονϖοχαρ α λοσ µεδιοσ παρα χυβριρ αχτιϖιδαδεσ ψ θυε εστασ σεαν
τρανσµιτιδασ α λα ποβλαχι⌠ν. Μαντενερλοσ ινφορµαδοσ σοβρε ελ τραβαϕο
δεσαρρολλαδο πορ λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ ο ινϖιταρλοσ α
θυε παρτιχιπεν δε υν εϖεντο οργανιζαδο βυσχανδο γενεραρ χονχιενχια ε
ινφλυιρ α τραϖσ δε συσ εσπαχιοσ, εν λα οπινι⌠ν δε λα ποβλαχι⌠ν.
Μενχιονο αλγυνοσ εϖεντοσ διφυνδιδοσ α τραϖσ δε λοσ µεδιοσ δε πρενσα:
Λα Πριµερα Χονσυλτα ςεχιναλ, λοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ, λοσ Ταλλερεσ δε
Ταλεντοσ ςεχιναλεσ, λασ Φεριασ Προδυχτιϖασ, ετχ.
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2.1.2 Λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ: δεσαρρολλο δε λασ
ρελαχιονεσ ηυµανασ
Τενγο µυχηο ιντερσ πορ αµπλιαρ λα δεφινιχι⌠ν δε εστε νιϖελ
χοµυνιχαχιοναλ πυεσ ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ ρεθυιερε δε λα
χονσταντε ιντερρελαχι⌠ν χον οτρασ περσονασ; εν µι χασο φυε χον λοσ
ϖεχινοσ αλ µοµεντο δε φοµενταρ συ παρτιχιπαχι⌠ν. Πορ ελλο, ποδεµοσ
αφιρµαρ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ εσ απλιχαδα πορ ελ προµοτορ εν
τοδα συ λαβορ σοχιαλ.
Παρα Κρεπσ (1995:165), λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ εσ δεφινιδα χοµο
υν νιϖελ εξτρεµαδαµεντε ιµπορταντε, ψα θυε εν εστε νιϖελ σε εσταβλεχεν
λασ ρελαχιονεσ, ελεµεντο χρυχιαλ δε λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ, εστο πορ λα
χαπαχιδαδ δε χοοριενταρ λοσ χοµπορταµιεντοσ δε λοσ σερεσ ηυµανοσ. Λα
χοοριενταχι⌠ν εσ λα εσενχια δε λα οργανιζαχι⌠ν ηυµανα, σι νο ποδεµοσ
ινφλυιρ εν οτρασ περσονασ παρα χοοριενταρ συσ χοµπορταµιεντοσ χον λοσ
νυεστροσ νο σερεµοσ χαπαχεσ δε οργανιζαρλοσ.
Φερν〈νδεζ Χολλαδο (1995:62−63) µενχιονα θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερπερσοναλ εσ λα ιντεραχχι⌠ν θυε τιενε λυγαρ εν φορµα διρεχτα εντρε δοσ
ο µ〈σ περσονασ φσιχαµεντε πρ⌠ξιµασ ψ εν λα θυε πυεδεν υτιλιζαρσε λοσ
χινχο σεντιδοσ χον ρετροαλιµενταχι⌠ν ινµεδιατα. Πορ ελλο, χυανδο
ηαβλαµοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ αλυδιµοσ α λα χοµυνιχαχι⌠ν
χαρα α χαρα, εσ λα θυε σε δα φρεντε α φρεντε χον γρυποσ ρεδυχιδοσ ψ θυε
αδεµ〈σ εσ µυλτισενσοριαλ.
Ασ µισµο, Κρεπσ (1995:54) αφιρµα θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ σε
χονστρυψε σοβρε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντραπερσοναλ, ψα θυε χαδα µιεµβρο σε
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αυτο χοµυνιχα χον ελ φιν δε χοµυνιχαρσε εφεχτιϖαµεντε χον ελ οτρο. Υνο
δε λοσ ρεσυλταδοσ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ εσ ελ δεσαρρολλο δε λασ
ρελαχιονεσ ηυµανασ. Λασ περσονασ δεπενδεν δε συσ ρελαχιονεσ παρα λα
χοοπεραχι⌠ν δε λοσ δεµ〈σ.
Φερν〈νδεζ Χολλαδο (1995:63) ενυµερα λασ πρινχιπαλεσ χαραχτερστιχασ δε
εστε τιπο δε αχτιϖιδαδ χοµυνιχατιϖα:

• Σε ρεθυιερε δε υν χονταχτο πρεϖιο εντρε δοσ ο µ〈σ περσονασ φσιχαµεντε
πρ⌠ξιµασ.

• Νο ηαψ υν νµερο πρεεσταβλεχιδο δε παρτιχιπαντεσ.
•

Ελ χονταχτο πρεϖιο περµιτε εντραρ εν σιντονα.

• Τοδασ λασ περσονασ θυε ιντερϖιενεν εν λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ
σον δε υνα υ οτρα µανερα, παρτιχιπαντεσ αχτιϖοσ.

•

Λα ιντεραχχι⌠ν σε λλεϖα α χαβο µεδιαντε υν ιντερχαµβιο δε µενσαϕεσ.

•

Αλ τραταρσε δε υνα ιντεραχχι⌠ν χαρα α χαρα λοσ παρτιχιπαντεσ πυεδεν
ρεχυρριρ α τοδοσ συσ σεντιδοσ.
∆ε αχυερδο χον λο αντεριορ, πυεδε δεχιρσε θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερπερσοναλ εσ υνα ιντεραχχι⌠ν δε νατυραλεζα χονϖερσαχιοναλ θυε
ιµπλιχα ελ ιντερχαµβιο δε ινφορµαχι⌠ν ϖερβαλ ψ νο ϖερβαλ εντρε δοσ ο µ〈σ
παρτιχιπαντεσ εν υν χοντεξτο χαρα α χαρα.
Λοσ προπ⌠σιτοσ δε λα ιντεραχχι⌠ν συελεν σερ εσπεχφιχοσ: χολαβοραχι⌠ν,
αµισταδ, χονσεϕο, χοµπα〉α, ποδερ, αδµιραχι⌠ν, ετχ. Χαδα χασο εσ
διφερεντε περο ηαψ ρεσυλταδοσ θυε σον χοµυνεσ α λα µαψορα δε λασ
σιτυαχιονεσ δε ιντεραχχι⌠ν θυιζ〈 πορθυε σον χοννατυραλεσ α λα
χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ.
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Εστοσ ρεσυλταδοσ σε χονϖιερτεν εν οβϕετιϖοσ σιενδο λοσ µ〈σ χοµυνεσ λοσ
σιγυιεντεσ:

• Πλαχερ. Παρα λα µαψορα δε λα γεντε ελ αισλαµιεντο ρεσυλτα δεσαγραδαβλε
πορ εσο βυσχαµοσ λα χοµπα〉α δε οτρασ περσονασ.

• Χαταρσισ. Εσ υν προχεσο λιβεραδορ δε τενσιονεσ εµοχιοναλεσ
περτυρβαδορασ µεδιαντε λα εξπρεσι⌠ν ϖερβαλ ψ λα µανιφεσταχι⌠ν δε λοσ
σεντιµιεντοσ. Εν µυχηασ οχασιονεσ ελ θυε ηαβλα νο εσπερα υνα
ρεσπυεστα νι ελ θυε εσχυχηα αψυδα α ρεσολϖερ ελ προβλεµα; σιν εµβαργο,
λο θυε χυεντα εσ εσχυχηαρ.

• Ρεσπυεστα µανιφιεστα. Ελ προπ⌠σιτο πρινχιπαλ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερπερσοναλ εσ προϖοχαρ υνα ρεσπυεστα οβσερϖαβλε πορ παρτε δελ
ρεχεπτορ.

• Ρεσπυεστα ενχυβιερτα. Ρεσπυεστα θυε νο συελε σερ διρεχταµεντε
οβσερϖαβλε ψ ϖεριφιχαβλε ψα θυε τιενε θυε ϖερ χον χαµβιοσ συτιλεσ χοµο
λα µοδιφιχαχι⌠ν δε αχτιτυδεσ ο χρεενχιασ.
Υν βυεν χοµυνιχαδορ δεβερ〈 πρεϖερ λασ ρεσπυεστασ ενχυβιερτασ θυε
πυεδαν προϖοχαρ συσ µενσαϕεσ. Εν µυχηασ οχασιονεσ λα ιντεραχχι⌠ν σε
διριγε πριµορδιαλµεντε αλ µαντενιµιεντο δε λασ ρελαχιονεσ (λασ µυεστρασ
δε ρεχονοχιµιεντο, λοσ σαλυδοσ, λασ δεµοστραχιονεσ δε ιντερσ περσοναλ,
ετχ.) ο λα χονφιρµαχι⌠ν δελ αυτο χονχεπτο δε λοσ ιντεραχταντεσ (λασ
µανιφεσταχιονεσ δε ποδερ, λασ εξπρεσιονεσ δε αφεχτο, λασ µυεστρασ δε
σιµπατα, ετχ.).
∆ε λο αντεριορ ποδεµοσ δεδυχιρ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν νο ϖερβαλ
χονστιτυψε λα εσενχια δελ αχτο χοµυνιχατιϖο ιντερπερσοναλ ψα θυε λασ
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φυνχιονεσ β〈σιχασ δε λασ χονδυχτασ χοµυνιχατιϖασ νο ϖερβαλεσ εν ελ
χοντεξτο δε λα ιντεραχχι⌠ν σε δαν χον λα εξπρεσι⌠ν δε λασ εµοχιονεσ, λα
χοµυνιχαχι⌠ν δε αχτιτυδεσ ιντερπερσοναλεσ, λοσ θυε α συ ϖεζ αποψαν α λα
χοµυνιχαχι⌠ν ϖερβαλ ο συστιτυψεν ελ λενγυαϕε.
∆εβεµοσ τοµαρ εν χυεντα θυε λα ρελαχι⌠ν ιντερπερσοναλ νο εσ φ〈χιλ, εσ υν
ασυντο δελιχαδο ψ χοµπλεϕο θυε ρεθυιερε δε χιερτο νµερο δε
ηαβιλιδαδεσ. Εσ χοµν θυε σε πρεσεντε δεφιχιενχιασ εν ελ προχεσο ψ
συρϕαν ιντερφερενχιασ θυε λιµιτεν ο ιµπιδαν ελ εντενδιµιεντο (Φερν〈νδεζ
Χολλαδο, 1995: 84−85).
Πορ εϕεµπλο, εν ελ δι〈λογο χον οτρασ περσονασ πυεδε δαρσε υνα:

• ∆ιστορσι⌠ν σεµ〈ντιχα. Θυε εσ λα ατριβυχι⌠ν δε σιγνιφιχαδοσ διφερεντεσ α
παλαβρασ ποχο υσυαλεσ.

• ∆ιστορσι⌠ν σεριαλ. Εσ λα αλτεραχι⌠ν δελ µενσαϕε θυε ϖιαϕα δε υνα περσονα
α οτρα; χρεα µαλεντενδιδοσ χυανδο χαδα υνο δε λοσ ρεχεπτορεσ πρεσεντα
υνα ιδεα διφερεντε.

• Σοβρεχαργα δε ινφορµαχι⌠ν. Εσ ελ εξχεσο δε ινφορµαχι⌠ν ρεχιβιδα θυε υν
ινδιϖιδυο ψα νο πυεδε προχεσαρ εν φορµα ραχιοναλ, σιστεµ〈τιχα ψ πρεχισα.

• Εσχασεζ δε ινφορµαχι⌠ν. Οχυρρε χυανδο υν µιεµβρο δε λα οργανιζαχι⌠ν
χαρεχε δε λα ινφορµαχι⌠ν νεχεσαρια παρα δεσεµπε〉αρ ⌠πτιµαµεντε συσ
φυνχιονεσ
Παρα πρεϖενιρ χονφλιχτοσ ψ ποδερ εσταβλεχερ ρελαχιονεσ ιντερπερσοναλεσ
σατισφαχτοριασ ελ χοµυνιχαδορ δεβε χονοχερ α συσ ρεχεπτορεσ ταν α φονδο
χοµο σεα ποσιβλε, ελαβοραρ ελ µενσαϕε χονσιδερανδο λασ χαπαχιδαδεσ
χοµυνιχατιϖασ δελ ρεχεπτορ, εστρυχτυραρ λοσ µενσαϕεσ εν φορµα χλαρα ψ
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σενχιλλα, προπορχιοναρ αλ ρεχεπτορ λα ινφορµαχι⌠ν νεχεσαρια ψ συφιχιεντε, νι
µ〈σ νι µενοσ; υτιλιζαρ λα ρετροαλιµενταχι⌠ν ψ υτιλιζαρ λα ρεδυνδανχια; εσ
δεχιρ, ενϖιαρ ελ µενσαϕε εν διστιντασ φορµασ ψ α τραϖσ δε διφερεντεσ
µεδιοσ, ετχ.
Αλ ρεσπεχτο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ ψ συ εφιχαχια, Λ.ϑ. Χισνεροσ
(1969:76) ινδιχα:.... Εν ελ χολοθυιο, ελ µενσαϕε σε ρεαλιζα χον ελεµεντοσ
λινγστιχοσ (παλαβρασ θυε σε ϕυνταν υνασ χον οτρασ, ψ α λασ θυε ελ
ηαβλαντε ιµπριµε υνα δετερµιναδα µελοδα). Ελ οψεντε εντιενδε υν
µενσαϕε δετερµιναδο, ιντελεχτυαλ, α τραϖσ δε σιγνιφιχαχιονεσ, ψ εντιενδε
ασιµισµο, σιµυλτ〈νεαµεντε ψ αδηεριδο α λ, οτρο µενσαϕε δε ορδεν
αφεχτιϖο, α τραϖσ δε λασ ρεφλεξιονεσ δε λνεα µελ⌠διχα. Σοβρε λα χαντιδαδ
δε αφεχτιϖιδαδ θυε συ ηαβλαντε αχυερδα α λο θυε διχε. Εστε µενσαϕε (= λα
χοµυνιχαχι⌠ν) ϖιενε ασεγυραδο αδεµ〈σ δεντρο δε δετερµιναδο χοντεξτο
σοχιαλ: ηεχηοσ εξτραγραµατιχαλεσ ψ εξτραλινγστιχοσ χολαβοραν ψ πρεχισαν
ελ σεντιδο δε λο θυε σε διχε.
Εσ δεχιρ, δεντρο δελ χοντεξτο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ, λα
χοµυνιχαχι⌠ν δε λο αφεχτιϖο  ταν ιµπορταντε παρα λα περσυασι⌠ν  εστ〈
γαραντιζαδα πορ λα µελοδα, λα ιντενσιδαδ δελ τονο, ελ νφασισ δε λο
γεστυαλ, λοσ σιλενχιοσ, ετχ. ψ πορ οτρο ελεµεντο ιµπορταντσιµο: ελ
χοντεξτο, ελ µεδιο δεντρο δελ χυαλ σε ρεαλιζα ελ αχτο χοµυνιχατιϖο.
Ελ εµπλεο χονσταντε δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ χον λα ποβλαχι⌠ν
φαχιλιτ⌠ µι τραβαϕο χοµο προµοτορα, πυεσ ελλο µε περµιτι⌠ αχχεδερ α λα
διν〈µιχα ιντερνα δε λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ. Λα ιντερρελαχι⌠ν σοχιαλ
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χονσταντε ψ φρεντε α φρεντε, µε περµιτι⌠ γενεραρ γραδοσ δε χονφιανζα λο
θυε µυχηασ ϖεχεσ φορταλεχι⌠ λαζοσ αµιχαλεσ.
Εστοσ µοµεντοσ δε χερχανα εραν απροϖεχηαδοσ πορ λοσ ϖεχινοσ παρα
µανιφεσταρνοσ λα απροβαχι⌠ν ο δεσαπροβαχι⌠ν σοβρε λα γεστι⌠ν δελ
αλχαλδε. Ελ δεσχοντεντο σε δεβα πρινχιπαλµεντε α οβρασ νο ινιχιαδασ εν
συ λοχαλιδαδ α πεσαρ δε θυε λα οργανιζαχι⌠ν λο ηαβα σολιχιταδο, οτρασ
ταµβιν σε δεβαν α προβλεµασ χοµυνεσ δε λα ζονα χοµο λα
δελινχυενχια ο λα λιµπιεζα δε χαλλεσ.
Εν εστοσ χασοσ σιεµπρε φυε ιµπορταντε παρα λοσ ϖεχινοσ, σεντιρσε
εσχυχηαδοσ ψ θυε σε ρεσπετεν συσ ιδεασ. Οτρασ ϖεχεσ, λα σιτυαχι⌠ν σε
πρεσενταβα ⌠πτιµα παρα ινϖιταρλοσ ψ µοτιϖαρλοσ α παρτιχιπαρ, εστο σε δαβα
α τραϖσ δε λα ϖισιτα α λα Χασα Μυνιχιπαλ δονδε λοσ ρεχιβαµοσ χον
αγραδο.
Λα χονφιανζα α τραϖσ δε εστασ ρελαχιονεσ σε ιβα φορταλεχιενδο ταντο, θυε
εν σιτυαχιονεσ παρτιχυλαρεσ µοστραβαν συ αµισταδ ινϖιτ〈νδονοσ α συσ
ηογαρεσ ο α συσ λοχαλεσ χοµυναλεσ παρα παρτιχιπαρ εν συσ ρευνιονεσ.
Ταµβιν σε χονστιτυψερον ενχυεντροσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ λοσ
ενχυεντροσ χασυαλεσ εν λασ χαλλεσ δυραντε λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ τραβαϕο δε
χαµπο, εσπαχιοσ δονδε συργα ελ δι〈λογο ψ σε χονστιτυαν εν ενχυεντροσ
δε χοµυνιχαχι⌠ν ινφορµαλ.
Εν οτρασ οχασιονεσ, λοσ νιϖελεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ σε ηαχαν
εφεχτιϖοσ εν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ ταρεασ δε προµοχι⌠ν σοχιαλ. Πορ
εϕεµπλο, εν λασ Χαµπα〉ασ ΡΥΟΣ ο εν αχτιϖιδαδεσ χοµο λοσ
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Οπερατιϖοσ Τεχηο Λιµπιο, ινϖιτ〈βαµοσ α παρτιχιπαρ α λοσ ϖεχινοσ.
Νυεστρα ϖισιτα α συσ χασασ απερτυραβα µοµεντοσ δε δι〈λογο ψ ενχυεντρο.

2.1.3 Λα εµπατα, χλαϖε δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εφεχτιϖα
Εν λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ σε δεβε τενερ εν χυεντα υν ελεµεντο
ιµπορταντε θυε περµιτε µαντενερ υνα χοµυνιχαχι⌠ν µυχηο µ〈σ φλυιδα
χον λασ περσονασ χον λασ θυε νοσ χοµυνιχαµοσ. Εστε ελεµεντο εσ ελ
ρεχυρσο δε λα εµπατα.
Λα εµπατα εσ χλαϖε εν λα χοµυνιχαχι⌠ν. Λα εφιχαχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν
χον ελ οτρο δεπενδε δε λα χαπαχιδαδ εµπ〈τιχα δελ χοµυνιχαδορ. Περο,
↵Θυ εσ λα εµπατα? Μαριο Καπλν (1996:124−125) αφιρµα θυε λα
εµπατα εσ λα χαπαχιδαδ δε εντενδερ α νυεστρο δεστιναταριο, δε πονερνοσ
εν συ λυγαρ ε ιδεντιφιχαρνοσ ψ χοµπενετραρνοσ χον λ.
Τοδοσ χονοχεµοσ ψ εξπεριµενταµοσ ελ σεντιµιεντο δε σιµπατα ηαχια
οτρα περσονα, εστα εσ εσποντ〈νεα, νο ραχιοναλ ψ αϕενα α νυεστρα
ϖολυνταδ. Εν χαµβιο λα εµπατα εσ υνα αχτιτυδ δελιβεραδα ψ ϖολυνταρια, εσ
υν εσφυερζο θυε ηαχεµοσ παρα πονερνοσ εν ελ λυγαρ δε νυεστρο
ιντερλοχυτορ α φιν δε εσταβλεχερ υνα χορριεντε δε χοµυνιχαχι⌠ν χον λ. Εσ
λα χαπαχιδαδ δε πενσαρ χοµο λ, δε σιντονιζαρ χον λ, δε πονερνοσ εν
συ µισµα ονδα.
Κρεπσ (1995:182) δεσχριβε α λα εµπατα χοµο υνα χαραχτερστιχα θυε λ
δενοµινα λα χοµυνιχαχι⌠ν τεραπυτιχα. ∆εντρο δε υνα οργανιζαχι⌠ν
δεµοστραµοσ εστα αχτιτυδ αλ ιντεραχτυαρ χον οτροσ µιεµβροσ, εστα σε
µυεστρα ταντο εν λα χοµυνιχαχι⌠ν ϖερβαλ χοµο εν λα νο ϖερβαλ. Πορ
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εϕεµπλο, αλ ασενταρ λα χαβεζα χυανδο υνα περσονα νοσ διχε αλγο ο
µαντενερ ελ χονταχτο οχυλαρ χον ελ ινδιϖιδυο χον θυιν ηαβλαµοσ, ο
ρεφλεϕανδο εν νυεστρασ εξπρεσιονεσ φαχιαλεσ λο θυε σεντιµοσ ο
πενσαµοσ.
Λοσ χοµυνιχαδορεσ − προµοτορεσ δεβεµοσ δεσαρρολλαρ εστα δεστρεζα θυε
περµιτιρ〈

ινχρεµενταρ

νυεστρα

χαπαχιδαδ

δε

χοµπενετραρνοσ

ε

ιντροδυχιρνοσ εν υν γρυπο υ οργανιζαχι⌠ν ψ χονοχερ µ〈σ α φονδο συ
χυλτυρα, υβιχαρνοσ εν συ ρεαλιδαδ, σεντιρ χον συσ ϖαλορεσ ψ πενσαρ χον
συσ χατεγορασ, εστο ιµπλιχα: χοµπρενσι⌠ν, παχιενχια, ρεσπετο ψ
χοµπροµισο.
Εν εσε σεντιδο Φερν〈νδεζ Χολλαδο (1995:78) νοσ διχε: λα εµπατα εσ
πονερσε εν λοσ ζαπατοσ δε λοσ δεµ〈σ. ∆ετρ〈σ δε εστα αναλογα σε
εσχονδε υν σιγνιφιχαδο µ〈σ πρεχισο: λα χαπαχιδαδ δε ινφεριρ λοσ
σεντιµιεντοσ ψ ελ εσταδο δε 〈νιµο δε νυεστρο ιντερλοχυτορ (χασι σιεµπρε α
παρτιρ δε σε〉αλεσ νο ϖερβαλεσ). Περο αδεµ〈σ, λα εµπατα δεβε ινχλυιρ λα
χοµπρενσι⌠ν δε λα ρελαχι⌠ν εντρε ελ εσταδο δε 〈νιµο, λοσ σεντιµιεντοσ ψ
λα χονδυχτα δελ οτρο. Λα περσονα εµπ〈τιχα, αδεµ〈σ δε σαβερ χ⌠µο σε
σιεντε συ ιντερλοχυτορ, τενδερ〈 α χοµπορταρσε εν λα φορµα µ〈σ αδεχυαδα
α λα σιτυαχι⌠ν.
Χοµο χοµυνιχαδορα σοχιαλ εν µι λαβορ δε προµοτορα, πυδε δεσαρρολλαρ
υνα αχτιτυδ εµπ〈τιχα φρεντε α µι πβλιχο οβϕετιϖο. Εστα αχτιτυδ φυε
ιµπορταντε, πυεσ ελ αδεχυαρ µι χοµπορταµιεντο ψ σεντιµιεντοσ αλ
χοµπορταµιεντο ψ ελ σεντιρ δε λασ περσονασ, οριγιναβα α θυε εστα σε
σιεντα χοµπρενδιδα.

32

Ηυβο οχασιονεσ εν θυε σε απερσοναβαν α λα Χασα Μυνιχιπαλ ϖεχινοσ
χον αχτιτυδεσ αρρογαντεσ ο πρεποτεντεσ. Αντε εστα σιτυαχι⌠ν τενα θυε
αδαπταρ µι αχτιτυδ αλ δε εσχυχηα δεϕανδο λα ποσιβιλιδαδ α θυε σε
δεσαηογυεν. Πυεδο αφιρµαρ θυε εστα αχτιτυδ εµοχιοναλ πρ〈χτιχαµεντε
χατ〈ρτιχα, δεϕαβα αλ ϖισιταντε µ〈σ χαλµαδο. Εντονχεσ µι ιντερσ σε
χεντραβα εν χονοχερ λα χαυσα δε συσ προβλεµασ. Ελ δι〈λογο µυχηασ
ϖεχεσ ερα εξτενσο περο ερα νεχεσαριο σι µι ιντενχι⌠ν ερα χονοχερ µ〈σ α
φονδο συσ προβλεµασ.
Οτρασ ϖεχεσ, αυνθυε λα σολυχι⌠ν νο σε ενχοντραβα δεντρο δε µισ
ποσιβιλιδαδεσ εν µι χαλιδαδ δε προµοτορα, δεϕαβα αβιερτα λα ποσιβιλιδαδ
δε ηαχερ λο νεχεσαριο παρα αποψαρλοσ. Παρα νυεστροσ ϖεχινοσ, εστοσ
µοµεντοσ δε χονϖερσαχι⌠ν εν ελ θυε σε σενταν εσχυχηαδοσ φυε
σιεµπρε ιµπορταντε.
Εν οτρασ οχασιονεσ εστα σιτυαχι⌠ν σε ρεπετα. Πορ εϕεµπλο, χυανδο νοσ
ρευναµοσ χον λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ εν ελ δεσαρρολλο δε υνα
ασαµβλεα ελ αποψο δε αλγυνοσ λδερεσ χονοχιδοσ ερα νεχεσαριο, πυεσ
ελλοσ νοσ αψυδαβαν α χαλµαρ λοσ 〈νιµοσ δελ γρυπο.
Αδεµ〈σ, πρεϖιο α λα ρεαλιζαχι⌠ν δε χυαλθυιερ τιπο δε ρευνιονεσ, ερα
ιµπορταντε χοορδιναρ χον λοσ λδερεσ ο διριγεντεσ ϖεχιναλεσ. Μαντενερ
υνα ρελαχι⌠ν περµανεντε χον ελ ϖεχινο µ〈σ προβλεµ〈τιχο νοσ περµιτα
αηονδαρ εν λασ χαυσασ θυε οχασιοναβαν συ δεσχοντεντο.
Πορ ελλο χονσιδερο ιµπορταντε εν εστα λαβορ, ελ αδοπταρ υνα αχτιτυδ
εµπ〈τιχα, πυεσ ρεσυλτα µυψ προϖεχηοσο ηαχερ δε υν δι〈λογο υν
ιντερχαµβιο δε ιδεασ χονστρυχτιϖασ.
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2.2 Λα χοµυνιχαχι⌠ν εντενδιδα χοµο προχεσο ψ εστρατεγια
2.2.1 Λα χοµυνιχαχι⌠ν: προχεσο δε δι〈λογο χον λοσ
οτροσ
Εξιστεν δοσ φορµασ δε εντενδερ ελ τρµινο χοµυνιχαχι⌠ν:

• Αχτο δε ινφορµαρ, δε τρανσµιτιρ, δε εµιτιρ: ϖερβο χοµυνιχαρ
• ∆ι〈λογο,

ιντερχαµβιο,

ρελαχι⌠ν

δε

χοµπαρτιρ,

δε

ηαλλαρσε

εν

χορρεσπονδενχια, εν ρεχιπροχιδαδ: ϖερβο χοµυνιχαρσε.
∆ε αχυερδο χον Καπλν (1996:64), λα χοµυνιχαχι⌠ν σε δεριϖα δε λα ραζ
λατινα ΧΟΜΜΥΝΙΣ: πονερ εν χοµν αλγο χον οτρο. Εσ λα µισµα ραζ δε
χοµυνιδαδ, δε χοµυνι⌠ν, εξπρεσα αλγο θυε σε χοµπαρτε: θυε σε τιενε ο
σε ϖιϖε εν χοµν.
Παρα ηαβλαρ δε χοµυνιχαχι⌠ν χοµο προχεσο εσ ιµπορταντε ρεπενσαρλα α
παρτιρ δε λοσ οτροσ ψ παρα ελλο εσ νεχεσαριο µιραρ λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο
υν προχεσο οριενταδο α λα προµοχι⌠ν ψ ελ εσταβλεχιµιεντο δε δι〈λογοσ α
παρτιρ δε λα γεσταχι⌠ν δε ρελαχιονεσ χον οτροσ ψ εντρε ϖαριοσ.
Σεγυνδο Αρµασ (1995) νοσ πλαντεα υνα ϖισι⌠ν δε λα χοµυνιχαχι⌠ν α
παρτιρ δε λοσ οτροσ, ψα θυε σι βιεν εσ ιµπορταντε ρεϖαλοραρ λα παλαβρα, νο
πυεδε ηαβερ χοµυνιχαχι⌠ν σι εσ θυε νο ηαψ υνα ιντενχι⌠ν δε διαλογαρ
χον λοσ οτροσ.
Πορ λο ταντο, ελ σεντιδο φυερτε δε λα χοµυνιχαχι⌠ν νο σ⌠λο εστ〈 εν λα
ποσιβιλιδαδ θυε τενεµοσ παρα ηαβλαρ ο εξπρεσαρ λο θυε σεντιµοσ,
δεσεαµοσ ο εξιγιµοσ; σινο ταµβιν δε εσχυχηαρ αλ οτρο, δε χονοχερ συ
οπινι⌠ν ψ α παρτιρ δε ελλο ιντερχαµβιαρ ιδεασ. Εν δεφινιτιϖα, δε εσταρ
χονσχιεντεσ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ υνα ϖα δε δοβλε σεντιδο, δονδε εν
34

υνα νοσ ενχοντραµοσ νοσοτροσ ψ εν λα οτρα, λοσ οτροσ δε λα
χοµυνιχαχι⌠ν.
Εν εσε σεντιδο, Ροσα Μαρα Αλφαρο (1996:27) αφιρµα: λο χοµυνιχατιϖο εσ
υνα διµενσι⌠ν β〈σιχα δε λα ϖιδα ψ δε λασ ρελαχιονεσ ηυµανασ ψ
σοχιοχυλτυραλεσ. Λα χοµυνιχαχι⌠ν νο σον νι λοσ µεδιοσ, νι ελ µενσαϕε, νι
λοσ απαρατοσ, εστοσ σον χοµπονεντεσ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ υνα ρελαχι⌠ν θυε νεχεσαριαµεντε ρεθυιερε ε ιµπλιχα
λα παρτιχιπαχι⌠ν δε αλ µενοσ δοσ συϕετοσ (περσονασ, χολεχτιϖοσ ο
εντιδαδεσ) ινϖολυχραδοσ. Νο πυεδε ηαβερ ρελαχι⌠ν χοµυνιχαχιοναλ α
παρτιρ δε λα εξιστενχια ψ ϖολυνταδ δε υν σ⌠λο πολο (ελ εµισορ δε λοσ
µενσαϕεσ, πορ εϕεµπλο) Ινδεφεχτιβλεµεντε τενδρ〈 θυε εξιστιρ υν οτρο δε
λα χοµυνιχαχι⌠ν.
Πορ λο ταντο, σε〉αλα Αλφαρο (1996) θυε σε πυεδε δεφινιρ θυε ελ συϕετο εστ〈
σιεµπρε εν ιντεραχχι⌠ν, νο εσ πασιϖο, συ συβϕετιϖιδαδ περσοναλ ψ σοχιαλ
εστ〈 εν πλενο φυνχιοναµιεντο. Λα χοµυνιχαχι⌠ν ηαχε ποσιβλε θυε
διαλογυεν λασ ηετερογενειδαδεσ περσοναλεσ, σοχιαλεσ ψ χυλτυραλεσ, αλλ
δονδε εξιστε εσ ποσιβλε αρτιχυλαρ, φοµενταρ, µεδιαρ, ψ πορ λο ταντο,
ιντεγραρ σιν ελιµιναρ λασ διφερενχιασ.
Χοµο µενχιοναν λοσ αυτορεσ, λασ ρελαχιονεσ σε εσταβλεχεν µεδιαντε λα
χοµυνιχαχι⌠ν θυε πυεδε σερ διρεχτα (χαρα α χαρα, φρεντε α φρεντε). Χοµο
εϕεµπλο δε λο αντεριορ, µενχιονο µι αχτιϖιδαδ χοµο προµοτορα σοχιαλ,
αθυ λασ ρελαχιονεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εσταβλεχιδασ χον λοσ ϖεχινοσ ψ ελ
χονταχτο διρεχτο ερα ιµπρεσχινδιβλε παρα χονοχερλοσ αν µ〈σ.
Λασ ρελαχιονεσ εσταβλεχιδασ α τραϖσ δε λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν χον
λοσ περιοδιστασ εν ελ χασο δε λα διφυσι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ δε λα ΟΓΠς,
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βυσχαβαν γενεραρ ιντερρελαχιονεσ ψ υνα χοµυνιχαχι⌠ν χον λα ποβλαχι⌠ν
εν γενεραλ (εν εστε χασο νυεστρο πβλιχο οβϕετιϖο εραν λοσ ϖεχινοσ δε
Λιµα Μετροπολιτανα).
Λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο ρελαχι⌠ν σιγνιφιχα υν δετερµιναδο γραδο δε
ιντερλοχυχι⌠ν ο δι〈λογο. Εστε δι〈λογο εν αλγυνοσ χασοσ ρεσυλτα φρυχτφερο
χυανδο λογρα συσ οβϕετιϖοσ. Εσ εντονχεσ χυανδο ρεχονοχεµοσ θυε σε ηα
προδυχιδο υνα ρελαχι⌠ν χοµυνιχατιϖα εντρε εµισορ ψ ρεχεπτορ. Περο εν
οτρασ οχασιονεσ νο συχεδε ασ ψ λα χοµυνιχαχι⌠ν σε ϖε φρυστραδα.
Λα ϖενταϕα δε χονοχερ α νυεστρο πβλιχο αλ ιγυαλ θυε νυεστρασ ρελαχιονεσ
περσοναλεσ, εσ θυε χονοχιενδο α νυεστρο πβλιχο νοσ ρελαχιοναµοσ ψ
χοµυνιχαµοσ µεϕορ, πυεσ νοσ περµιτιρ〈 προδυχιρ µεδιοσ ψ µενσαϕεσ θυε
ρεσπονδερ〈ν α συσ γυστοσ, ιντερεσεσ, προβλεµασ, δυδασ ψ εξπεχτατιϖασ
θυε σεαν ιντερεσαντεσ ψ ατραχτιϖοσ παρα ελλοσ.
Εστο λο απλιθυε εν µι λαβορ χοµο ενχαργαδα δε πρενσα, πυεσ δεβιδο α
λασ λαβορεσ δε προµοχι⌠ν σοχιαλ θυε δεσαρρολλ εν λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ
ψ εν λασ Χαµπα〉ασ ΡΥΟΣ, τυϖε λα ποσιβιλιδαδ δε χονοχερ αµπλιαµεντε
αλ πβλιχο αλ χυαλ λλεγ〈βαµοσ χοµο Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν
ςεχιναλ. Εστε χονοχερ ψ εντενδερ δε λα ποβλαχι⌠ν λο πλασµ εν λοσ
µατεριαλεσ ινφορµατιϖοσ θυε ελαβορ παρα σερ διστριβυιδοσ α ελλοσ.
Λοσ σερεσ ηυµανοσ σοµοσ χοµπλεϕοσ ψ νυεστρα περσοναλιδαδ εστ〈 ηεχηα
δε µλτιπλεσ χοντραδιχχιονεσ; πορ ελλο εσ νεχεσαριο ρεχονοχερ θυε εξιστεν
διφερενχιασ ψ παρτιχυλαριδαδεσ εντρε νοσοτροσ θυε προϖιενεν δε χαδα υνα
δε νυεστρασ εξπεριενχιασ ϖιϖιδασ. ∆ε λο θυε σε τρατα εσ δε τενερ λα
χερτεζα δε θυ εσ λο θυε χοµπαρτιρεµοσ χον νυεστροσ δεστιναταριοσ ψ
θυ νο, θυ τιενεν ελλοσ εν χοµν ψ εν θυ σε διστινγυεν (συ ρυτινα
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διαρια, συ µυνδο δε ρελαχιονεσ, συ ηιστορια, συ προχεδενχια; εν οτρασ
παλαβρασ, συ χυλτυρα).
Πενσαρ ψ χοµπρενδερ α λοσ οτροσ χοντριβυιρ〈 α φαχιλιταρ νυεστρο τραβαϕο,
εστο ηαρ〈 θυε βρινδεµοσ υν µεϕορ σερϖιχιο α λα χοµυνιδαδ, α λα
οργανιζαχι⌠ν ψ αλ διστριτο, λο θυε χονλλεϖαρ〈 α λα ρεαλιζαχι⌠ν εφιχαζ ψ
εφιχιεντε δε λασ µετασ θυε νοσ ηεµοσ πλαντεαδο.
Α χοντινυαχι⌠ν δεταλλο χ⌠µο σε λλεϖα α χαβο ελ προχεσο δε χοµυνιχαχι⌠ν
εντρε προµοτορ ψ ϖεχινο.
Ελ προµοτορ σε ιντερρελαχιονα χον συ δεστιναταριο (ϖεχινο) χον ελ φιν δε
προµοϖερ συ παρτιχιπαχι⌠ν. Ενφατιζα εν ελ χοντενιδο δε συ µενσαϕε χοµο
ταµβιν εν ελ δεστιναταριο. Νο σ⌠λο πιενσα εν λο θυε θυιερε δεχιρ σινο
ταµβιν εν αθυελ α θυιν σε λο ϖα α δεχιρ, ψ εσε α θυιν εσ παρα λ
δετερµιναντε.
Ελ δεστιναταριο εσ θυιν δετερµινα λασ χαραχτερστιχασ δελ µενσαϕε, εσ ασ
χοµο ελ ϖεχινο πρεχισαρ〈 θυε ινφορµαχι⌠ν ρεχιβιρ〈, χ⌠µο σερ〈 στα
ενυνχιαδα ψ φορµυλαδα ψ θυ µεδιο ψ λενγυαϕε σε υτιλιζαρ〈ν. Μ〈σ αν, σι
τιενε ιντερεσεσ,

νεχεσιδαδεσ ψ εξπεχτατιϖασ παρτιχυλαρεσ, εντονχεσ

εσπεραρ〈 θυε λε ηαβλεµοσ δε λο θυε α λ λε ιντερεσα, νο δε λασ χοσασ θυε
νοσ ιντερεσαν α νοσοτροσ.
Πορ ελλο, πριοριζαµοσ λασ νεχεσιδαδεσ ψ προβλεµασ θυε αφεχταν α λα
χοµυνιδαδ διφυνδιενδο λο ιµπορταντε θυε εσ συ παρτιχιπαχι⌠ν ψ
οργανιζαχι⌠ν. Εσ ασ θυε ελ τραβαϕο δελ προµοτορ σε ρεαλιζα εν τορνο α λοσ
ιντερεσεσ δε λοσ ϖεχινοσ. Παρτιενδο δε λο θυε α ελλοσ λεσ ατα〉ε ψ δε συσ
χονϖιχχιονεσ, σερ〈 ποσιβλε ενταβλαρ υν δι〈λογο αδεχυαδο.
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Ταν

ιµπορταντε

χοµο

πρεγυνταρνοσ

θυ

θυερεµοσ

δεχιρ,

εσ

πρεγυνταρνοσ θυ εσπεραν λοσ ϖεχινοσ εσχυχηαρ, α παρτιρ δε εσο σε
βυσχα πυντοσ δε χονϖεργενχια ψ δε ενχυεντρο. Λα ϖερδαδερα
χοµυνιχαχι⌠ν νο χοµιενζα ηαβλανδο σινο εσχυχηανδο, λα πρινχιπαλ
χονδιχι⌠ν δελ βυεν χοµυνιχαδορεσ σαβερ εσχυχηαρ, ψ δε λα µισµα
χονδιχι⌠ν δεβερ〈 ηαχερ υσο ελ προµοτορ σοχιαλ.
Εστα αχτιτυδ δε πενσαρ εν ελ οτρο, τοδο βυεν χοµυνιχαδορ λο δεβε λλεϖαρ
δεντρο χοµο υνα σεγυνδα νατυραλεζα, χοµο υν ινστιντο (Ρεϖιστα Λα
Πιζαρρα: Ν°32, 1999).
Ελ γοβιερνο λοχαλ ινϖολυχραδο εν υνα πολτιχα απλιχαδα θυε τιενε χοµο
µισι⌠ν ποτενχιαρ λασ ηαβιλιδαδεσ ψ χαπαχιδαδεσ δε λα ποβλαχι⌠ν, νοσ
δελεγα λα ταρεα δε χαπταχι⌠ν ψ µοτιϖαχι⌠ν δε χιυδαδανοσ αχτιϖοσ παρα λα
υνι⌠ν ψ λα χονσεχυχι⌠ν δε υνα µεϕορα εν συ χαλιδαδ δε ϖιδα.
Παρα ελλο βυσχαµοσ εσταβλεχερ υν µεδιο δε ινφορµαχι⌠ν ψ χοµυνιχαχι⌠ν
εντρε χιυδαδανα ε ινστανχια γυβερναµενταλ, προµοϖιενδο ρελαχιονεσ
σοχιαλεσ ψ χοµυνιχατιϖασ θυε προπορχιοναρ〈ν ϖαλορ αλ ινδιϖιδυο αλ
ινϖιταρλοσ α παρτιχιπαρ εν λασ αχτιϖιδαδεσ θυε σε γενεραν χον συ
µυνιχιπιο.

2.2.2 Λα χοµυνιχαχι⌠ν εντενδιδα χοµο προχεσο δε
ιντερϖενχι⌠ν εστρατγιχα
Α τραϖσ δε λα γενεραχι⌠ν δε εσπαχιοσ ψ εσχεναριοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν, δε
λα πυεστα εν µαρχηα δε εστρατεγιασ χοµυνιχαχιοναλεσ, σε ιντεντα
προµοϖερ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λα ποβλαχι⌠ν εν προχεσοσ δε ιντερσ
χολεχτιϖο. Παρα ελλο σε ρεθυιερε δε αχυερδοσ β〈σιχοσ εντρε θυιενεσ
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ιντεγραν υνα µισµα χολεχτιϖιδαδ δονδε σε πλαντεεν µετασ δε δεσαρρολλο
σοχιαλ.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν νο σ⌠λο δεβε σερ εντενδιδα χοµο αχτο δε ενϖιαρ ψ/ο
ρεχιβιρ µενσαϕεσ, σινο ταµβιν χοµο υν προχεσο. Πορ εϕεµπλο, εντρε
γρυποσ χον υνα λαργα δυραχι⌠ν δε α〉οσ, σε µανιφιεσταν λοσ προχεσοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν χυανδο σε δεσαρρολλαν νεγοχιαχιονεσ εντρε ϖεχινοσ ψ λα
αδµινιστραχι⌠ν µυνιχιπαλ, εστασ πυεδεν σερ πορ προψεχτοσ δε οβρασ
πβλιχασ ο σερϖιχιοσ.
∆υραντε αλγν τιεµπο, ελ προχεσο δε χοµυνιχαχι⌠ν νοσ περµιτιρ〈
ιντερχαµβιαρ περχεπχιονεσ, µοδιφιχαρ αχτιτυδεσ, ο θυε σε λλεγυεν α
αχυερδοσ ο σε ραδιχαλιχεν ποσιχιονεσ δε λοσ αχτορεσ δε εσα
χοµυνιχαχι⌠ν.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν νο σε αγοτα εν ελ αχτο, µενοσ λα χοµυνιχαχι⌠ν θυε
τιενε υνα ιντενχι⌠ν εδυχατιϖα, θυε τιενε υν ιντερσ δε χαµβιο δε
αχτιτυδεσ, ο θυε σε προµυεϖε εντρε υν γρυπο σοχιαλ πρ〈χτιχασ νυεϖασ ο ελ
ρεσχατε δε πρ〈χτιχασ τραδιχιοναλεσ. Λα χοµυνιχαχι⌠ν πυεδε σερ ϖαλοραδα
χοµο εστρατεγια χυανδο σε ασυµεν προχεσοσ δε ιντερϖενχι⌠ν σοβρε λα
χοµυνιδαδ ψ σοβρε λο χυλτυραλ. Ασ χοµο πασα χον λα εδυχαχι⌠ν, λα
χοµυνιχαχι⌠ν εσ υνα εστρατεγια τρανσϖερσαλ α οτροσ χοµπονεντεσ δε
ιντερϖενχι⌠ν σοχιαλ (Χεϖαλλοσ, 1999:99).
Εν ελ χασο δε υνα αχτιϖιδαδ χυλτυραλ, υνα φερια δε χοµερχιαλιζαχι⌠ν, λα
ρευνι⌠ν δε υν χοµιτ ϖεχιναλ, υν ενχυεντρο δε ϖεχινοσ, υνα ρευνι⌠ν δε
φαµιλιασ ο δε ϕ⌠ϖενεσ, υν φορο, υνα αχτιϖιδαδ εδυχατιϖα, σον εσχεναριοσ
θυε πορ συ γραν σεντιδο χοµυνιχαχιοναλ δεβεν σερ χονσιδεραδοσ χοµο
αχχιονεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εστρατγιχα.
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Σολο σε χονσιδεραν εν µυχηοσ δε ελλοσ, θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν ϕυεγα υν
παπελ ιµπορταντε εν λα χονϖοχατορια δελ εϖεντο. Σιν εµβαργο, χαδα υνα
δε εστασ αχτιϖιδαδεσ εσ εν σι µισµα υν εσχεναριο ριχο εν προχεσοσ
χοµυνιχαχιοναλεσ. Πορ λο ταντο, ρεθυιερεν σερ πενσαδοσ δεντρο δε υνα
εστρατεγια χοµυνιχατιϖα χοµο αχχιονεσ θυε ατραϖιεσαν διφερεντεσ
προψεχτοσ δε υν µισµο πλαν δε δεσαρρολλο.
ϑυαν

Χαρλοσ

Χεϖαλλοσ

(1999:104)

αφιρµα:

λασ

εστρατεγιασ

δε

χοµυνιχαχι⌠ν δεβεν διριγιρσε α χαλιφιχαρ εσα τοµα δε δεχισιονεσ ψ πορ
εστα ϖα, µεϕοραρ λοσ νιϖελεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν δε χαδα υνο δε λοσ αχτορεσ
σοχιαλεσ. Ασ, λα χοµυνιχαχι⌠ν νο δεβε λιµιταρσε σ⌠λο α λα γενεραχι⌠ν δε
ινφορµαχι⌠ν α τραϖσ δε µεδιοσ σινο σοβρε τοδο, α λα χρεαχι⌠ν δε
εσχεναριοσ πβλιχοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε χονϖοθυεν α λα ιντεραχχι⌠ν
σοβρε ασυντοσ δε ιντερσ χοµν παρα λα ποβλαχι⌠ν.
Παρα λα ΟΓΠς, λοσ εσχεναριοσ χοµυνιχαχιοναλεσ ψ δε απερτυρα αλ δι〈λογο
ε ιντεραχχι⌠ν χον λοσ ϖεχινοσ λο χονστιτυψερον λασ διϖερσασ αχτιϖιδαδεσ
θυε σε οργανιζαρον, εντρε ελλοσ, λοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ ρεαλιζαδοσ εν λα
ϕυρισδιχχι⌠ν δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο υβιχαδοσ εν ελ Χερχαδο
δε Λιµα ψ θυε τυϖιερον χοµο φιν χονϖερτιρ α λοσ ϖεχινοσ εν πορταϖοχεσ δε
συσ προβλεµασ ινϖολυχρ〈νδολοσ

εν λασ προπυεστασ δε σολυχι⌠ν,

εσταβλεχιενδο χοµπροµισοσ ιµπλχιτοσ εντρε µυνιχιπιο ψ χιυδαδανα.

2.2.3

Λα

χοµυνιχαχι⌠ν

αλτερνατιϖα:

πριοριζανδο

λο

χοµυνιταριο
Ελ νφασισ εστα πυεστο ηοψ εν λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο προχεσο νο σ⌠λο
προδυχτιϖο, σινο δε ρελαχι⌠ν χον λοσ ρεχεπτορεσ ψ εν ιντεραχχι⌠ν χον υνα
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ρεαλιδαδ σοχιο−χυλτυραλ ψ πολτιχα χοµπλεϕα, διφχιλ δε τρανσφορµαρ (Αλφαρο,
1996:50).
Λα χοµυνιχαχι⌠ν αλτερνατιϖα εσ χονχεβιδα χοµο ρεχυρσο εδυχατιϖο δε
γραν ινφλυενχια παρα ελ ροβυστεχιµιεντο, λα χοµπλεµενταχι⌠ν ο λα
συπλεµενταχι⌠ν δε λοσ σιστεµασ δε εδυχαχιονεσ φορµαλεσ ψ νο φορµαλεσ
εν ελ 〈µβιτο χοµυνιταριο. Ριϖερα (1988:6) σε〉αλα θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν
αλτερνατιϖα (ηοριζονταλ) εσ υνο δε λοσ ινστρυµεντοσ µ〈σ ιµπορταντεσ παρα
προδυχιρ ελ χονοχιµιεντο τιλ παρα ελ δεσαρρολλο.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν αλτερνατιϖα εσ εµπλεαδα εν λα µεδιδα εν θυε λασ
οργανιζαχιονεσ ποπυλαρεσ δεσεαν αχχεδερ α λα τοµα δε δεχισιονεσ σοβρε
συ προπια ϖιδα ψ α παρτιχιπαρ εν λα τοµα δε δεχισιονεσ σοβρε λα ϖιδα δελ
πασ. Συ εµπλεο εσ οβϖιο εν λα µεδιδα θυε τοδοσ ψ χαδα υνο δε λοσ
µιεµβροσ δε υνα χοµυνιδαδ νεχεσιταν δε χονοχιµιεντοσ τε⌠ριχοσ ψ
πρ〈χτιχοσ θυε λεσ περµιτα δεσαρρολλαρσε χοµο ινδιϖιδυοσ ψ απορταρ αλ λογρο
δε λοσ οβϕετιϖοσ δε συ οργανιζαχι⌠ν. Παρα ελ λογρο δε εσοσ προπ⌠σιτοσ, λα
χοµυνιχαχι⌠ν αλτερνατιϖα εσ ϖιστα χοµο ρεθυισιτο φυνδαµενταλ παρα λα
οργανιζαχι⌠ν ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν χοµυνιταρια. Λα χοµυνιχαχι⌠ν αλτερνατιϖα
συπονε πυεσ υνα ρελαχι⌠ν ηοριζονταλ ψ, εν λτιµα ινστανχια, υν
χοµπορταµιεντο παρτιχιπατοριο.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν παρτιχιπατιϖα νο εξχλυψε νεχεσαριαµεντε υν χεντρο δε
δεχισι⌠ν; περο ελ ρεστο δελ γρυπο πυεδε οπιναρ, χοντραδεχιρ ελ µενσαϕε ο
γενεραρ υνο προπιο. Υν γρυπο παρτιχιπατιϖο περµιτε ελ µαψορ χοµπροµισο
δε χαδα υνο δε λοσ µιεµβροσ. Λα χονχεπχι⌠ν τραδιχιοναλ δελ δεσαρρολλο
ηα πριοριζαδο λα χοµυνιχαχι⌠ν µασιϖα χοµο ελεµεντο δε περσυασι⌠ν
παρα ελ χαµβιο δε αθυελλασ αχτιτυδεσ ινδιϖιδυαλεσ θυε σε χονσιδεραν
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οβσταχυλιζαδορεσ δελ δεσαρρολλο. Πορ ελ χοντραριο, λα χοµυνιχαχι⌠ν
ηοριζονταλ χονχεβιδα χοµο παρτε αχτιϖα δελ προχεσο δελ δεσαρρολλο σοχιαλ,
πριϖιλεγια λα ιντεραχχι⌠ν ηυµανα ψ ελ προταγονισµο δε λα ποβλαχι⌠ν. Εστε
τιπο δε χοµυνιχαχι⌠ν εν λα θυε σε πριοριζα λο χοµυνιταριο ψ αλ µισµο
τιεµπο αλ ινδιϖιδυο, εσ ελ µ〈σ απροπιαδο παρα νυεστροσ σεχτορεσ ρυραλεσ ψ
υρβανοσ θυε δεσδε τιεµποσ ανχεστραλεσ χονσερϖαν υνα τραδιχι⌠ν χυλτυραλ
χοµυνιταρια.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν σε χονϖιερτε δε εστα µανερα, εν υνο δε λοσ
ινστρυµεντοσ µ〈σ ιµπορταντεσ παρα προδυχιρ χονοχιµιεντο τιλ παρα ελ
δεσαρρολλο πορθυε σε τρατα δε υνα χοµυνιχαχι⌠ν θυε ρεστιτυψε ελ δερεχηο
α ρεχιβιρ ψ εµιτιρ. ∆εντρο δε εστα περσπεχτιϖα χοµυνιχαχιοναλ λοσ
χοντενιδοσ σον: λασ νεχεσιδαδεσ ψ προβλεµασ δε λα ποβλαχι⌠ν ψ λοσ
χονοχιµιεντοσ τιλεσ (θυε ποδρ〈ν ρεσολϖερ προβλεµασ), σιενδο ελ οβϕετιϖο
φιναλ δε εστοσ χοντενιδοσ ελ µεϕοραµιεντο δε λα χαλιδαδ δε ϖιδα. Ελ
µενσαϕε ψα νο εσ σολο ελ χονχεπτο ο λα τχνιχα σινο λα ποσιβιλιδαδ δε
τρανσφορµαρλο εν πρ〈χτιχα σοστενιδα θυε µεϕορε λασ χονδιχιονεσ δε ϖιδα
δελ συϕετο.
Εστε νυεϖο τιπο αλτερνατιϖο δε χοµυνιχαχι⌠ν σε χαραχτεριζα, χοµο σε〉αλα
Ριϖερα (1988:14), νο πορ λα νοϖεδαδ δε συσ µτοδοσ νι πορ λα
οριγιναλιδαδ δε λοσ µεδιοσ θυε υτιλιζα, σινο πορ συσ οβϕετιϖοσ Εστοσ
οβϕετιϖοσ, δε µοδο ρεσυµιδο, σον:

• Λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ υν προχεσο οριενταδο αλ χρεχιµιεντο ψ
διναµιζαχι⌠ν δε λα χονχιενχια ποπυλαρ. Εστο συπονε λα συπεραχι⌠ν δε λα
χονχεπχι⌠ν τραδιχιοναλ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε σ⌠λο βυσχα λα περσυασι⌠ν.
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• Λα χοµυνιχαχι⌠ν σε οριεντα αλ φορταλεχιµιεντο δε λα οργανιζαχι⌠ν
ποπυλαρ. Ελ συϕετο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ χοµυνιταριο, λοσ µενσαϕεσ σε
προχεσαν γρυπαλµεντε ψ ελ χονοχιµιεντο σε προδυχε χοµυνιταριαµεντε.

• Λα χοµυνιχαχι⌠ν σιρϖε α λα παρτιχιπαχι⌠ν ψ α λα µοϖιλιζαχι⌠ν ποπυλαρ. Σε
χονχιβε λα παρτιχιπαχι⌠ν χοµο υν µοϖιλιζαρσε ηαχια λα οβτενχι⌠ν δε
δετερµιναδοσ ρεσυλταδοσ, ενχοντρανδο εν εστε προχεσο οπορτυνιδαδεσ
δε ενριθυεχερ λοσ χονοχιµιεντοσ ψα ποσεδοσ χον οτροσ νυεϖοσ.
Χοµο προµοτορα θυε προµυεϖε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, ηε απλιχαδο υνα
χοµυνιχαχι⌠ν αλτερνατιϖα, δεσαρρολλανδο υνα χοµυνιχαχι⌠ν ηοριζονταλ χον
λα ποβλαχι⌠ν. Εστο ερα νεχεσαριο σι λα ιντενχι⌠ν ερα χονχιεντιζαρ ψ
µοϖιλιζαρ α λοσ ϖεχινοσ.
Παρα ιντροδυχιρνοσ εν υν γρυπο δετερµιναδο φυε νεχεσαριο γενεραρ
γραδοσ δε χονφιανζα αλ ιντεριορ δε ελλοσ ψ εντρε τοδοσ λοσ µιεµβροσ. Ασ,
παρα προπιχιαρ συ παρτιχιπαχι⌠ν ψ ποστεριορµεντε συ χονφορµαχι⌠ν χοµο
οργανιζαχι⌠ν, δεβαµοσ γενεραρ χιερτο γραδο δε αµισταδ. Α λοσ ϖεχινοσ
σε λεσ εσχυχηα, σε ρεχιβεν συσ οπινιονεσ ψ χρτιχασ.
Παρα χοµυνιχαρνοσ ⌠πτιµαµεντε χον ελλοσ, δεβεµοσ αδεχυαρ νυεστρο
λενγυαϕε α συ νιϖελ χυλτυραλ ψ εστρυχτυραρ µενσαϕεσ θυε προµυεϖαν συ
προταγονισµο. Παρα τρανσµιτιρ νυεστροσ µενσαϕεσ υσαµοσ µεδιοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν

αλτερνατιϖο

χοµο

λα

ελαβοραχι⌠ν

δε

παπελ⌠γραφοσ

δενοµιναδοσ αφιχηεσ αρτεσαναλεσ, ελ αλτοπαρλαντε, λοσ οφιχιοσ, ϖολαντεσ,
µοσθυιτοσ, ελ περιφονεο υ οτροσ µεδιοσ ψ µατεριαλεσ ινφορµατιϖοσ.
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2.2.4 Ελ σεντιδο πεδαγ⌠γιχο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν
Σι νοσ πλαντεαµοσ λα µετα ρεσπεχτο α θυ τιπο δε χοµυνιχαχι⌠ν ϖαµοσ α
λεγαρ, εντονχεσ τενεµοσ θυε ρεχονοχερ θυε λασ αχχιονεσ χοµυνιχατιϖασ
θυε λλεϖαµοσ α χαβο εν χαδα ινστιτυχι⌠ν ψ οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ, δεβεν
χρεαρ ελ χαµινο παρα θυε χυανδο νοσ αυσεντεµοσ παρχιαλ ο τοταλµεντε,
σεαν λοσ µισµοσ ποβλαδορεσ θυιενεσ ασυµαν λα οριενταχι⌠ν δε εσασ
εστρατεγιασ
Πορ ελλο, εσ ιµπορταντε θυε σι νοσοτροσ νοσ αυσενταµοσ λασ χοµυνιδαδεσ
ηαψαν ιντεριοριζαδο οτρασ φορµασ δε χοµυνιχαχι⌠ν µ〈σ δεµοχρ〈τιχασ,
ηοριζονταλεσ ψ παρτιχιπατιϖασ δεντρο δε λα χυλτυρα λοχαλ.
Εστο εϖιδενχια θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν τιενε υν γραν σεντιδο πεδαγ⌠γιχο,
πυεσ λα µετα δε τοδα αχχι⌠ν χοµυνιχατιϖα θυε τενγα υνα ιντενχιοναλιδαδ
εδυχατιϖα εσ θυε α λαργο πλαζο σεαν λοσ µισµοσ ποβλαδορεσ θυιενεσ
ασυµαν ελ δισε〉ο ψ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε αχχιονεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν.
∆ε εστα µανερα, σε βυσχα χονϖερτιρλοσ εν γεστορεσ δε εσπαχιοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν διριγιδοσ ηαχια ελ δεσαρρολλο σοχιαλ δε συ χιυδαδ, συ ζονα,
συ λοχαλιδαδ ο ρεγι⌠ν (Χεϖαλλοσ, 1999:105).
Λα χοµυνιχαχι⌠ν δεβε ρεχοβραρ εσα διµενσι⌠ν πριµιγενια θυε ηα ιδο
περδιενδο χον ελ αϖανχε τεχνολ⌠γιχο δε λασ σοχιεδαδεσ. Συ χαπαχιδαδ
δε πονερ εν χοµν, δε σερ υν εσπαχιο παρα λα ιντεραχχι⌠ν, ρεχοβρανδο συ
περφιλ πεδαγ⌠γιχο δε χρεαχι⌠ν δε εσχεναριοσ παρα ελ ρεχονοχιµιεντο δε
λοσ διϖερσοσ σαβερεσ ψ πρ〈χτιχασ, ψ παρα λα χονστρυχχι⌠ν χολεχτιϖα δελ
χονοχιµιεντο χοµο προδυχτο δε χαδα σοχιεδαδ.
Λα µετα εσ προπιχιαρ ελ δεσαρρολλο δε λασ χοµυνιδαδεσ ψ εσο λο
λογραρεµοσ χαπαχιτανδο α λοσ χιυδαδανοσ, ηαχιενδο υσο λ⌠γιχαµεντε, δε
44

εστρατεγιασ χοµυνιχατιϖασ ψ εδυχατιϖασ. Εδυχαρ αλ ϖεχινο εσ οτοργαρλεσ
λασ ηερραµιεντασ νεχεσαριασ παρα θυε σεαν λοσ προταγονιστασ δε συ
βιενεσταρ.
Υν

εϕεµπλο

δε

χοµυνιχαχι⌠ν

απλιχαδα α

λα

εδυχαχι⌠ν εσ λα

ιµπλεµενταχι⌠ν δελ προγραµα εδυχατιϖο δε λιµπιεζα πβλιχα θυε τυϖο
χοµο οβϕετιϖο χονχιεντιζαρ αλ ϖεχινο, ινχυλχανδο εν ελλοσ νυεϖοσ η〈βιτοσ
ψ αχτιτυδεσ αλ σολιχιταρλεσ µαντενερ λα λιµπιεζα δε συ χυαδρα. Παρα ελλο, σε
λεσ βρινδ⌠ ινφορµαχι⌠ν ψ χαπαχιτ⌠ εν ελ τεµα.
Σε χονσυλτ⌠ α λοσ ϖεχινοσ σοβρε ινφορµαχι⌠ν β〈σιχα θυε δεβαν χονοχερ
ψ µανεϕαρ, χοµο πορ εϕεµπλο: ↵Α θυ ηορα πασα ελ χαµι⌠ν ρεχολεχτορ εν
συ χυαδρα? ↵Χ⌠µο δεσεχηαν λα βασυρα? ↵Σαβε ρεχιχλαρ λοσ δεσεχηοσ?
εντρε οτροσ δατοσ ιµπορταντεσ θυε δεβαν σαβερ.
Οτρο οβϕετιϖο θυε σε χυµπλι⌠ φυε ελ νοµβραµιεντο δε ινσπεχτορεσ δε
λιµπιεζα πβλιχα χον ελ φιν δε φισχαλιζαρ εν ελ χυιδαδο ψ χοντρολ δε λα
ηιγιενε εν λα ζονα δονδε ηαβιταν. Λα µοτιϖαχι⌠ν, ελ ρεχονοχιµιεντο α
συσ χυαλιδαδεσ ψ χαπαχιδαδεσ φυε σιεµπρε ιµπορταντε πυεσ εστο περµιτι⌠
δεµοστραρλεσ θυε σον λοσ µ〈σ απτοσ παρα τραβαϕαρ πορ ελ βιενεσταρ δε συ
χοµυνιδαδ. Θυινεσ µεϕορ θυε ελλοσ παρα µεϕοραρ συσ χονδιχιονεσ δε
ϖιδα.
Ταµβιν φυε ιµπορταντε ρεαλιζαρ ελ σεγυιµιεντο εν λοσ χαµβιοσ δε
αχτιτυδεσ ψ η〈βιτοσ δε εστασ περσονασ, λο θυε νοσ περµιτι⌠ µεδιρ λοσ
ρεσυλταδοσ δελ προγραµα εδυχατιϖο ιµπλεµενταδο.
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2.3 Ελ ρολ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εν λοσ προχεσοσ δε δεσαρρολλο
2.3.1 Ελ σεντιδο εστρατγιχο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα λοσ
προχεσοσ δε δεσαρρολλο
Λα διµενσι⌠ν εστρατγιχα δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εν λοσ προχεσοσ δε
δεσαρρολλο δεβε τοµαρ εν χυεντα λα νυεϖα χονχεπχι⌠ν χοµυνιχατιϖα
ρειϖινδιχανδο ελ χοµπονεντε συβϕετιϖο δελ φαχτορ ηυµανο χοµο υνο δε
λοσ ελεµεντοσ µ〈σ ιµπορταντεσ ψ σιγνιφιχατιϖοσ, ψα θυε στα εσ χλαϖε εν
λα τοµα δε λασ δεχισιονεσ ψ εν λα πυεστα εν εσχενα δε λασ ϖολυνταδεσ
θυε ποδραν ηαχερ ποσιβλε ο ϖιαβλε χυαλθυιερ προπυεστα δε δεσαρρολλο.
Σεγυνδο Αρµασ (1995) παρτε δε υνα περσπεχτιϖα χοµυνιχαχιοναλ ινσχριτα
εν λα χορριεντε λατινοαµεριχανα δονδε λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ εντενδιδα
χοµο προχεσο αρτιχυλαδο αλ χαµπο δε λα χυλτυρα, χονστιτυψνδοσε εν υν
φαχτορ εστρατγιχο παρα ελ δεσαρρολλο, νο λιµιτ〈νδολα α σερ σ⌠λο υν
ινστρυµεντο δε διφυσι⌠ν, εστο εν λα µεδιδα θυε απορτα α λα χονφιγυραχι⌠ν
δε χονδιχιονεσ συβϕετιϖασ εν λοσ συϕετοσ ινϖολυχραδοσ, προµοϖιενδο συ
παρτιχιπαχι⌠ν

ψ

χονστρυχχι⌠ν

δε

προταγονισµο
λα

χοµο

χιυδαδανα

ψ

ελεµεντοσ
λα

χλαϖεσ

δεµοχραχια,

παρα

λα

ρεθυισιτοσ

ιµπρεσχινδιβλεσ παρα ελ δεσαρρολλο.
Ρεµαρχα αδεµ〈σ, θυε νινγν προχεσο δε δεσαρρολλο, ταντο α νιϖελ µαχρο
χοµο µιχρο, ιντερνο ο εξτερνο, σερ〈 ποσιβλε σι εσ θυε λοσ συϕετοσ δελ
δεσαρρολλο νο σε ασυµεν χοµο ταλεσ. Εν εσε σεντιδο, ελ ρολ εστρατγιχο
δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εν ελ δεσαρρολλο δεσταχα ελ φαχτορ ηυµανο εν εστοσ
προχεσοσ απορτανδο ψ χοντριβυψενδο εστρατγιχαµεντε α λα χονσερϖαχι⌠ν
δε διχηοσ φινεσ.
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Ροσα Μαρα Αλφαρο (1996:11) σε〉αλα θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν εστ〈 λιγαδα
διρεχταµεντε αλ δεσαρρολλο νο σ⌠λο χοµο απορτε αυξιλιαρ ψ µετοδολ⌠γιχο,
σινο χοµο οβϕετο µισµο δε τρανσφορµαχι⌠ν δε λα σοχιεδαδ ψ δε λοσ
συϕετοσ θυε λα χοµπονεν. Εσ µεδιο ψ φιν, ασπεχτο ψ εστρατεγια γλοβαλ;
εστο σιγνιφιχα ινϖολυχραρ ελ δεσαρρολλο ηυµανο δε λασ περσονασ ψ δε συσ
ρελαχιονεσ χοντανδο χον συ παρτιχιπαχι⌠ν.
Ελ δεσαρρολλο δεβε υνιρ ψ χοµπλεµενταρ εφιχαχια χον δεµοχραχια, εσ
δεχιρ, οργανιζαχι⌠ν χον παρτιχιπαχι⌠ν, παρα ελλο εσ ιµπορταντε πενσαρλα
χοµο χαµβιο χονχρετο θυε µεϕορα λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λασ περσονασ,
θυε ποσιβιλιτα υνα µαψορ ινστιτυχιοναλιδαδ ψ αρτιχυλαχι⌠ν σοχιαλ, λα
βσθυεδα δε υνα σολιδαριδαδ µ〈σ αχερταδα ψ πρεχισα θυε περµιτα
ρεαλιζαρ υν δοβλε µοϖιµιεντο δε αρτιχυλαχι⌠ν δε αβαϕο ηαχια αρριβα ψ δε
αρριβα ηαχια αβαϕο, χονστρυψενδο ινστανχιασ ιντερµεδιασ δεµοχρ〈τιχασ
θυε σεαν χαπαχεσ δε προδυχιρ δεσαρρολλο
Μαρισολ Χαστα〉εδα (1996) αφιρµα θυε ελ δεσαρρολλο εσ υνα µετα χοµν
θυε χοµπροµετε νο σ⌠λο ελ χρεχιµιεντο εχον⌠µιχο ταµβιν ελ
χρεχιµιεντο δελ σερ ηυµανο. Πορ ελλο, χονστρυιρ ελ δεσαρρολλο δεβε σερ υνα
αχχι⌠ν χολεχτιϖα θυε ϖινχυλε α τοδοσ, ψα θυε ελ δεσαρρολλο νο σ⌠λο εσ
ταρεα δε λασ αυτοριδαδεσ σινο ταµβιν δε λα χιυδαδανα εν συ χονϕυντο.
Ασ µισµο, ελ δεσαρρολλο σε βασα εν ελ δι〈λογο ψ λα χονχερταχι⌠ν, ψ πορ
ελλο εσ ιµπορταντε ρεχονοχερνοσ χοµο διφερεντεσ περο εθυιϖαλεντεσ, χον
χαπαχιδαδ δε δεχισι⌠ν ψ αχχι⌠ν. ∆εσαρρολλο ψ δεµοχραχια ϖαν δε λα µανο
πορθυε βυσχαν µεϕοραρ λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λασ περσονασ ρεορδενανδο
συσ ρελαχιονεσ σοχιαλεσ ψ πολτιχασ, γαραντιζανδο ασ, υν δεσαρρολλο
δυραδερο παρα τοδοσ.
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Λα χοµυνιχαχι⌠ν σε πλαντεα χοµο εστρατεγια ψ οβϕετιϖο δε εσε προχεσο,
απορτανδο α θυε λασ περσονασ χρεζχαν χοµο χιυδαδανοσ ψ χοµο συϕετοσ
δε συ δεσαρρολλο παρα θυε σε τρανσφορµεν ασ µισµοσ ψ α συ εντορνο,
ινχορπορ〈νδοσε εν λοσ προχεσοσ δε τοµα δε δεχισιονεσ, ϖινχυλ〈νδοσε α
συσ ινστιτυχιονεσ, γενερανδο ασ, εσπαχιοσ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν
χιυδαδανα εν λα γεστι⌠ν λοχαλ.
Εν

εσε

σεντιδο,

λα

αυτορα

προπονε

ιµπλεµενταρ

πολτιχασ

δε

χοµυνιχαχι⌠ν εν ελ 〈µβιτο λοχαλ δονδε σε αρτιχυλεν προπυεστασ εν εστα
µατερια αφιρµανδο θυε εστασ πολτιχασ δε χοµυνιχαχι⌠ν νο δεβεν
δεφινιρσε σολαµεντε δεσδε ελ Εσταδο ψ λοσ γοβιερνοσ, σινο ταµβιν δεσδε
λοσ εµπρεσαριοσ, λοσ γρεµιοσ, λοσ γρυποσ δε χοµυνιχαχι⌠ν δε βασε ψ λασ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ διϖερσασ; χονϖιρτινδοσε εν εξπρεσι⌠ν δε υνα
ϖολυνταδ χονχερταδα ψ νεγοχιαδα εντρε λοσ διφερεντεσ αχτορεσ σοχιαλεσ
θυε περµιταν χονστρυιρ δι〈λογοσ ψ χονσενσοσ σιν περδερ δε ϖιστα λα
περσπεχτιϖα ναχιοναλ.
Εν µι παπελ δε χοµυνιχαδορα σοχιαλ ηε ϖισυαλιζαδο λα φιναλιδαδ θυε τιενε
λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο εστρατεγια παρα ελ δεσαρρολλο, ρεχονοχιενδο εν µι
διαρια λαβορ δεντρο δε εστα εξπεριενχια προφεσιοναλ θυε ρεθυιερε σοβρε
τοδο δε υν τρατο διρεχτο χον ελ ϖεχινο, θυε ελ χαπιταλ ηυµανο εσ υν φαχτορ
ιµπορταντε παρα λογραρ ελ δεσαρρολλο δε νυεστρα χιυδαδ, πρινχιπαλµεντε
πορθυε σοµοσ λοσ γεστορεσ δε συ προγρεσο ο ατρασο.
Πορ ελλο, λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ α νιϖελ λοχαλ προµοϖιδα πορ ελ µυνιχιπιο
εσ ινδισπενσαβλε ψ τρασχενδενταλ, πυεσ νοσ περµιτε ηαχερ υν τραβαϕο
µιχρο λοχαλ ινιχιαλµεντε, περµιτιενδο χον ελλο ψ προγρεσιϖαµεντε λλεγαρ α
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υν µαψορ νµερο δε χιυδαδανοσ, εν εστοσ χασοσ σε βυσχα προµοϖερ
υνα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα α νιϖελ µετροπολιτανο.
Νυεστρα ταρεα νο εσ προµοϖερ υνα αχτιτυδ πατερναλιστα εντρε λοσ ϖεχινοσ,
νυεστρα ταρεα εσ προµοϖερ αχτιτυδεσ χρτιχασ, φισχαλιζαδορασ, παρτιχιπατιϖασ
ψ νο χονφορµιστασ. Εστο σε λογρα αγρυπανδο α λοσ ϖεχινοσ εν
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ − ϖεχιναλεσ φορµαλιζαδασ ψ εσταβλεχιδασ, λο θυε
χονλλεϖα α θυε εστοσ αδθυιεραν ρεπρεσεντατιϖιδαδ αντε λοσ ⌠ργανοσ
πβλιχοσ ψ λοχαλεσ.

2.3.2 Χονστρυιρ δεµοχραχια εσ χονστρυιρ χιυδαδανα ψ
δεσαρρολλο
Εσ συστανχιαλ αφιρµαρ θυε τοδο εσταδο δεµοχρ〈τιχο δεβε συστενταρσε εν
υνα σοχιεδαδ χιϖιλ χονσολιδαδα, πυεσ λα χιυδαδανα νο εσ υν ηεχηο δε
ινδιϖιδυοσ αισλαδοσ, σινο υν προχεσο ρελαχιοναλ εντρε εστοσ ψ µεδιαδα πορ
ινστιτυχιονεσ.
Ελ χονχεπτο δε χιυδαδανα ηα ϖενιδο σιενδο εντενδιδο χοµο λα
χαπαχιδαδ δε εϕερχερ λοσ δεβερεσ ψ δερεχηοσ πολτιχοσ χονστιτυχιοναλεσ.
Λα χονδιχι⌠ν δε χιυδαδανο σε δα αλ ρεχονοχερσε χοµο προταγονιστα,
χονδυχτορ ψ βενεφιχιαριο δε λοσ προχεσοσ δε χονστρυχχι⌠ν δε λα
δεµοχραχια ψ δελ πασ (Χορποραχι⌠ν Εδυχατιϖα: ΧΛΕΒΑ, 1995).
Λα χιυδαδανα νο εσ υν ττυλο, εσ υνα πρ〈χτιχα θυε ιµπλιχα
ρεσπονσαβιλιδαδεσ. Σερ χιυδαδανοσ τιενε σεντιδο σι παρτιχιπαµοσ. Σι νο λο
ηαχεµοσ, οτροσ δεχιδιρ〈ν πορ νοσοτροσ. Σερ χιυδαδανοσ νο εσ σ⌠λο σερ
µαψορ δε εδαδ. Σερ χιυδαδανο σιγνιφιχα νο τενερ µιεδο α πενσαρ πορ σι
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µισµο, εσ σερ χαπαζ δε ελεγιρ αυτ⌠νοµαµεντε σιν λα χονδυχχι⌠ν δε οτρο.
Εσ ηαχερ υσο δε συ λιβερταδ, εσ παρτιχιπαρ, εξιγιρ, οπιναρ, δεχιδιρ.
∆εντρο δε λα οργανιζαχι⌠ν δε υν πασ σε ενχυεντρα λα σοχιεδαδ χιϖιλ χοµο
χοντραπυεστα αλ Εσταδο. Λα σοχιεδαδ χιϖιλ εσ ελ χονϕυντο δε χιυδαδανοσ
δε υν πασ, περο νο χονσιδεραδοσ χοµο ινδιϖιδυοσ σινο χοµο µιεµβροσ
δε υν τοδο θυε σε χονϖιερτε εν ιντερλοχυτορ δελ Εσταδο. Λασ
οργανιζαχιονεσ ψ αχτιϖιδαδεσ θυε σε δεσαρρολλαν φυερα δε λα εστρυχτυρα
δελ Εσταδο χονστιτυψεν λα σοχιεδαδ χιϖιλ οργανιζαδα (Χορποραχι⌠ν
Εδυχατιϖα: ΧΛΕΒΑ, 1995).
∆εβεµοσ τοµαρ εν χυεντα θυε σιν υνα σοχιεδαδ χιϖιλ φυερτε ψ οργανιζαδα
νο σερ〈 ποσιβλε υν Εσταδο δεµοχρ〈τιχο.
Ασ µισµο, χυανδο ηαβλαµοσ δε δεµοχραχια σε ρεφιερε α λα χαπαχιδαδ
θυε τενεµοσ δε διαλογαρ, δε εσχυχηαρ αλ οτρο ψ δε τραταρ δε ενχοντραρ
σολυχιονεσ χονϕυντασ θυε ρεσπετεν λασ διφερεντεσ οπινιονεσ ε ιντερεσεσ.
Λα δεµοχραχια εσ υνα φορµα δε γοβιερνο ψ δε οργανιζαχι⌠ν πολτιχα,
βασαδα εν τρεσ χρεενχιασ ο ϖαλορεσ: ελ ρεσπετο α λα ιγυαλδαδ, ελ ρεσπετο α
λιβερταδ ινδιϖιδυαλ δε λοσ χιυδαδανοσ ψ ελ ρεσπετο α λα ϕυστιχια σοχιαλ.
Υνο δε λοσ πρινχιπιοσ β〈σιχοσ δε λα δεµοχραχια εσ θυε ελ εϕερχιχιο δε λα
µισµα, εσ ελ νιχο χαµινο ϖ〈λιδο παρα χονστρυιρλα. Εν νυεστρο πασ σε
ρεχονοχεν λα εξιστενχια δε τρεσ τιποσ δε δεµοχραχια: δεµοχραχια
ρεπρεσεντατιϖα ο ινδιρεχτα, δεµοχραχια διρεχτα ψ λα δεµοχραχια
σεµιδιρεχτα.
Εσ ινδυδαβλε θυε εντρε χιυδαδανα, δεµοχραχια ψ δεσαρρολλο εξιστε υνα
ρελαχι⌠ν ινσεπαραβλε. Α πεσαρ δε θυε τοδοσ θυερεµοσ αλχανζαρ ελ
δεσαρρολλο παρα λογραρ ελ βιενεσταρ ψ προγρεσο ινδιϖιδυαλ ψ σοχιαλ, νο τοδοσ
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εσταµοσ δισπυεστοσ α χονϖερτιρνοσ εν προταγονιστασ δελ δεσαρρολλο, ψ εσ
θυε εν τορνο αλ δεσαρρολλο ηαψ υν χονϕυντο δε περχεπχιονεσ θυε εσ
νεχεσαριο συπεραρ.
Χονστρυιρ δεµοχραχια παρα ελ δεσαρρολλο ιµπλιχα ηοψ πορ ηοψ, αφιρµαρ
ινστιτυχιοναλιδαδ, προχυραρ χονχερταχι⌠ν ψ χιµενταρ χιυδαδανα. Εν λα
χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο σε ρεχονοχε λα ιµπορτανχια θυε τιενε
στα παρα ελ δεσενϖολϖιµιεντο δε λα σοχιεδαδ, δε λοσ συϕετοσ ψ δε συ
Ιντερρελαχι⌠ν εντρε ελλοσ ψ δε στοσ χον λα σοχιεδαδ χιϖιλ (Αρµασ, 1995).
Εν λασ σοχιεδαδεσ εν χρισισ, εσπεχιαλµεντε λασ δελ τερχερ µυνδο, λασ
δεµοχραχιασ συελεν σερ µυψ πρεχαριασ ψ λασ ινστιτυχιονεσ σοχιαλεσ ψ
πολτιχασ µυψ δβιλεσ. Λασ περσονασ ασοχιαν δεµοχραχια ψ παρτιχιπαχι⌠ν
α ρετρασο, ινχαπαχιδαδ ο παλαβρερα.
Μυχηα ϖεχεσ λασ οργανιζαχιονεσ ποπυλαρεσ ψ λασ διϖερσασ ινστιτυχιονεσ
ϖιϖεν

διφιχυλταδεσ

παρα

σεγυιρ

εξιστιενδο,

παρα

µαντενερ

υνα

χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα θυε λασ χοηεσιονε, παρα αρριβαρ α χονσενσοσ ψ
τραβαϕαρ χον νορµατιϖασ χολεχτιϖασ ο παρα γεσταρ µστιχασ θυε συπερεν ελ
πραγµατισµο ψ λα συπερϖιϖενχια, µενοσ αν συ εξπεριενχια λεσ σιρϖε
νεχεσαριαµεντε παρα προψεχταρ οτρο µοδελο δε σοχιεδαδ.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν αλ συπονερ δι〈λογο ψ παρτιχιπαχι⌠ν, χολοχα συ απορτε εν
ελ χοραζ⌠ν µισµο δε λα χονστρυχχι⌠ν δε λα δεµοχραχια. Ασιµισµο, λασ
αχχιονεσ δε δεσαρρολλο σε συστενταν εν ελ χοµπροµισο ψ γεστι⌠ν δε λοσ
συϕετοσ ψ εν ελ εξιγεν χοµυνιχαχι⌠ν.
Νο εσ ποσιβλε απυνταρ αλ χαµβιο ψ αλ δεσαρρολλο σιν ασυµιρ α λα ϖεζ λα
γενεραχι⌠ν δε δεµοχραχια ψ λα φορµαχι⌠ν δε ινστιτυχιοναλιδαδεσ φυερτεσ ο
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λα εξιστενχια δε ρεδεσ δε αγρυπαχι⌠ν. Αλλ λα χοµυνιχαχι⌠ν τιενε υν παπελ
χλαϖε ψα θυε απορτα α γενεραρ υνα χυλτυρα δεµοχρ〈τιχα ϖιϖενχιαλ ψ ρεαλ.
Λα χονστρυχχι⌠ν δε χιυδαδανα ψ λα χονφορµαχι⌠ν δε εσπαχιοσ
δεµοχρ〈τιχοσ σον µετασ θυε προµυεϖε λα προµοχι⌠ν δε λα παρτιχιπαχι⌠ν
ϖεχιναλ. Εν λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ θυε χονστιτυ φυι τεστιγο δε
µλτιπλεσ αχτοσ δεµοχρ〈τιχοσ αλ ιντεριορ δε ελλασ. Πορ εϕεµπλο, εν λα
χονφορµαχι⌠ν δε υνα οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ σε ρεθυιερε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε
ασαµβλεασ δε ϖοταχι⌠ν παρα ελεγιρ ψ χονστιτυιρ α λα νυεϖα ϕυντα διρεχτιϖα
θυε γυιαρ〈 ελ τραβαϕο δε λα οργανιζαχι⌠ν. Ελ αχτο δε ϖοταχι⌠ν σε
χονστιτυψε εν υν αχτο δεµοχρ〈τιχο.
Χοµο προµοτορα σοχιαλ, οβσερϖε θυε αλ ιντεριορ δε λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°6, χονστιτυιδασ εν συ
µαψορα πορ ασενταµιεντοσ ηυµανοσ, συργαν οπινιονεσ ενχοντραδασ
εντρε συσ µιεµβροσ, εστο σε οβσερϖαβα πρινχιπαλµεντε εντρε λοσ
ιντεγραντεσ δελ ⌠ργανο διρεχτιϖο.
Λασ δισπυτασ πορ ελ ποδερ εραν µυχηασ ϖεχεσ λα χαυσα δε λοσ χονφλιχτοσ
ιντερνοσ, εστ〈 σιτυαχι⌠ν χονλλεϖαβα α χονχεντραρ α λοσ διριγεντεσ α γαναρ
αδεπτοσ θυε αποψεν συσ πυντοσ δε ϖιστα νο ρεαλιζανδο συ ϖερδαδερα
λαβορ παρα λο χυαλ φυερον ελεγιδοσ, θυε ερα ελ δε ρεπρεσενταρ αλ πυεβλο ψ
τραβαϕαρ πορ συ δεσαρρολλο.
Εν οτροσ ασπεχτοσ, λοσ αχτοσ δεµοχρ〈τιχοσ λλεϖαδοσ α χαβο πορ λα οφιχινα,
χοµο λα Πριµερα Χονσυλτα ςεχιναλ ο λοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ, σε
χονστιτυψερον εν εσπαχιοσ χλαϖεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν ψ εϕερχιχιο δε λα
χιυδαδανα.
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2.3.3 Πενσαρ λα Χοµυνιχαχι⌠ν δεσδε συ ρελαχι⌠ν χον λα
χυλτυρα
Σοµοσ προδυχτο δε νυεστρα χυλτυρα. Λα χυλτυρα εσ χοµο ελ ηογαρ δονδε
χρεχεµοσ. Νοσ χοβιϕα, νοσ προτεγε εν συσ ινστιτυχιονεσ φαµιλιαρεσ ψ
σοχιαλεσ, νοσ δα υνα φορµα δε σερ, υν αλµα χολεχτιϖα, σοχιαλ ε ηιστ⌠ριχα
θυε ιδεντιφιχα αλ γρυπο ο χοµυνιδαδ χον υνοσ ϖαλορεσ, χον υνασ
τραδιχιονεσ ψ χον υν προψεχτο δε ϖιδα (Χορποραχι⌠ν Εδυχατιϖα: ΧΛΕΒΑ,
1995).
Ελ εσχεναριο γενεραλ δε τοδο προχεσο δε χοµυνιχαχι⌠ν εσ λα χυλτυρα, θυε
εσ ελ χονϕυντο δε εσθυεµασ, δε περχεπχι⌠ν ψ ϖαλορεσ θυε δετερµιναν ελ
χοµπορταµιεντο δε χαδα ινδιϖιδυο εν λασ εστρυχτυρασ σοχιαλεσ,
εχον⌠µιχασ, πολτιχασ ψ χυλτυραλεσ δε λα σοχιεδαδ εν λα χυαλ ιντεραχτα.
Σον ελ χονϕυντο δε ιδεασ θυε σε ϖαν αδθυιριενδο εν ελ απρενδιζαϕε
χυλτυραλ, εν λα ιντεραχχι⌠ν (χοµυνιχαχι⌠ν) δε χαδα συϕετο χον συ γρυπο
φαµιλιαρ ψ σοχιαλ ψ χον λασ ινστιτυχιονεσ.
Εν λα χοµυνιχαχι⌠ν εστ〈ν πρεσεντεσ ελεµεντοσ µυψ ιµπορταντεσ δε λα
χυλτυρα πορθυε χυαλθυιερ ενϖο ο ρεχεπχι⌠ν δε µενσαϕεσ πονε εν
ρελαχι⌠ν σµβολοσ, χ⌠διγοσ ϖερβαλεσ ψ νο ϖερβαλεσ, µεδιοσ ψ χαναλεσ, ψ
χλαρο εστ〈, εµισορεσ ψ ρεχεπτορεσ θυε εστ〈ν µαρχαδοσ πορ υν ρεσπεχτιϖο
απρενδιζαϕε εν λα χυλτυρα.
Αδεµ〈σ, χαδα αχχι⌠ν χοµυνιχατιϖα σε δα εν υν δετερµιναδο εσχεναριο
σοχιαλ. Νο εσ λο µισµο λα ιντεραχχι⌠ν (χοµυνιχαχι⌠ν) θυε τιενε λυγαρ εν
ελ ιντεριορ δε υν δετερµιναδο γρυπο σοχιαλ α χυανδο λα χοµυνιχαχι⌠ν
τιενε λυγαρ εντρε περσονασ ψ γρυποσ δε διφερεντεσ εντιδαδεσ χυλτυραλεσ.
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Τοδο εσ χοµυνιχαχι⌠ν, σι εσ ποσιβλε δεχιρ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο
προχεσο ατραϖιεσα οτροσ προχεσοσ δε λα χυλτυρα ψ θυε εν σι χονφορµαν
υνα πρ〈χτιχα χυλτυραλ. Ταµβιν ηαψ οτροσ προχεσοσ θυε σον δε
χοµυνιχαχι⌠ν, σον πρ〈χτιχασ χοµυνιχαχιοναλεσ θυε σε µιµετιζαν χον
οτρασ. Πορ εϕεµπλο, ελ τερριτοριο παρα λοσ ϕ⌠ϖενεσ τιενε υν γραν σιγνιφιχαδο
χοµυνιχαχιοναλ. Εσ ελ εσχεναριο δονδε ελλοσ σε ρεχονοχεν ψ σε δαν α
χονοχερ; εσ δεχιρ, ηαχερ πβλιχο συ εστιλο δε ϖιδα, συ ϖισι⌠ν δελ µυνδο,
συσ γυστοσ, εσττιχασ ψ µσιχασ, συ ϕεργα.
Ελλοσ χοδιφιχαν ελ τερριτοριο, λε πονεν ρεγλασ παρα θυε εντρε ελλοσ ψ οτροσ
πυεδαν εξιστιρ υν εντενδιµιεντο χον συσ προπιασ παλαβρασ ψ φορµαρ συσ
χ⌠διγοσ προπιοσ. Α τραϖσ δε εστοσ χ⌠διγοσ σε πυεδεν λεερ πρ〈χτιχασ ψ
χοµπορταµιεντοσ ινδιϖιδυαλεσ ψ χολεχτιϖοσ, µυχηοσ δε εσοσ χ⌠διγοσ σον
χυλτυραλεσ ψ παρα σερ δεσχιφραδοσ ρεθυιερεν θυε σε χονοζχαν λασ ρεγλασ
δε εσα χυλτυρα ο δε εσε γρυπο σοχιαλ (Χεϖαλλοσ, 1999).
Λοσ χ⌠διγοσ δε υν γρυπο σοχιαλ ψ δε υνα χυλτυρα σον λασ χλαϖεσ θυε νοσ
περµιτεν εσταβλεχερ θυε τιπο δε χοµυνιχαχι⌠ν σε δα αλλ, εντρε θυινεσ,
θυ νιϖελ δε ηοριζονταλιδαδ ο ϖερτιχαλιδαδ εξιστεν, θυ λυγαρ οχυπαν λοσ
γρυποσ δε ποδερ δε υνα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ ο δε υνα ινστιτυχι⌠ν εν λα
τοµα δε δεχισιονεσ, χυ〈λεσ σον λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ
εσχεναριοσ χοµυνεσ θυε σε υσαν µ〈σ ψ λοσ θυε µ〈σ χονϖοχαν α λα
παρτιχιπαχι⌠ν.
Α παρτιρ δε λα λεχτυρα δε λοσ χ⌠διγοσ χοµυνιχαχιοναλεσ δε λα χυλτυρα εσ
ποσιβλε ιδεντιφιχαρ εντονχεσ, αχχιονεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε ϕυεγυεν υν
παπελ εστρατγιχο εν λα ιντερϖενχι⌠ν σοβρε λα χοµυνιδαδ.
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Σον χ⌠διγοσ: λασ ρελαχιονεσ εν σοχιεδαδ, λασ νορµασ δε υρβανιδαδ, λα
ρελαχι⌠ν χον διφερεντεσ γρυποσ σοχιαλεσ (ριχοσ, ποβρεσ, τχνιχοσ,
ποβλαδορεσ, γοβερναντεσ / γοβερναδοσ, ετχ.). Λασ χερεµονιασ σοχιαλεσ
(αχτιϖιδαδεσ), ετχ.
Σεγυνδο Αρµασ (1995) αφιρµα θυε σε δεβε τοµαρ εν χυεντα λοσ
σιγυιεντεσ ασπεχτοσ:

• Ρεχυπεραρ ελ προχεσο δε χοµυνιχαχι⌠ν χοµο υνα ινστανχια δε δι〈λογο,
ρεχονοχιµιεντοσ ψ φορϕα δε αχυερδοσ ψ χονσενσοσ.

• Αφιρµαρ ελ σεντιδο εδυχατιϖο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν, εν ταντο ελ προχεσο
µισµο συπονε ιντερχαµβιο δε αχτιτυδεσ, σαβερεσ, απρενδιζαϕε, ϖαλορεσ
ιδεασ εξπεριενχιασ.

• Ρεχονοχερ λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο εσπαχιο δε προδυχχι⌠ν δελ σεντιδο εν
λα σοχιεδαδ. Ελλο συπονε εντενδερ λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο υνα ινστανχια
δονδε σε προδυχε ψ σε ιντερχαµβια χαπιταλ σιµβ⌠λιχο.
Πορ λο ταντο, χοµυνιχαχι⌠ν ψ χυλτυρα χονστιτυψεν εσπαχιοσ χλαϖεσ παρα λα
φορµαχι⌠ν δε λασ ιδεντιδαδεσ ινδιϖιδυαλεσ ψ λα χονστρυχχι⌠ν δε
δεµοχραχια παρα ελ δεσαρρολλο.
Χονοχερ λα χυλτυρα δε χαδα γρυπο σε ϖυελϖε νεχεσαρια εν λα µεδιδα θυε
στα νοσ προπορχιονα ινστρυµεντοσ παρα σαβερ αχτυαρ αντε λοσ µιεµβροσ.
Ελ τραβαϕο δε χαµπο µε ηα περµιτιδο χονοχερ λασ χοστυµβρεσ δε λα
ποβλαχι⌠ν, συσ εστιλοσ δε ϖιδα, χ⌠διγοσ δε χονδυχτα ψ η〈βιτοσ. Ασ
ταµβιν, ηε αδαπταδο µι τιπο δε λενγυαϕε αλ δε ελλοσ.
Πορ εϕεµπλο, αλ τραταρ χον υν γρυπο ϕυϖενιλ ο χον υνα οργανιζαχι⌠ν
ϖεχιναλ χυψοσ διριγεντεσ γενεραλµεντε σον αδυλτοσ, χαδα υνο ρεθυιρι⌠ δε
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υν λενγυαϕε αχορδε α συ νιϖελ χυλτυραλ; ασ, ελ τρατο σιεµπρε ηα εσταδο
οριενταδο α προµοϖερ λα παρτιχιπαχι⌠ν εν συσ χοµυνιδαδεσ.
Εν χυαντο α λοσ νιϖελεσ σοχιαλεσ χαβε µενχιοναρ θυε µι λαβορ µε
περµιτι⌠ ιντεραχτυαρ χον ϖεχινοσ δε λασ ζονασ ρεσιδενχιαλεσ ψ χον ϖεχινοσ
δε ζονασ µαργιναλεσ δελ Χερχαδο δε Λιµα, εντρε ελλοσ, ϖεχινοσ δε λοσ
Ασενταµιεντοσ Ηυµανοσ δε λα Μαργεν Ιζθυιερδα δελ Ρο Ρµαχ ο λοσ
Βαρριοσ Αλτοσ, εν εστοσ χασοσ ερα νεχεσαριο αδαπταρ λοσ χ⌠διγοσ
χοµυνιχαχιοναλεσ πορ ελ νιϖελ δε χονοχιµιεντοσ ψ εντενδιµιεντο πορ
παρτε δελ ϖεχινο.

2.4 Υνα νυεϖα φορµα δε εντενδερ λα χοµυνιχαχι⌠ν εντρε
µυνιχιπιο ψ χιυδαδανα
Φερνανδο Χαρρι⌠ν (1999) αφιρµα, υνο δε λοσ ασπεχτοσ παρα λα ρεδεφινιχι⌠ν δε λο
µυνιχιπαλ δεπενδε ταµβιν δε υνα νυεϖα µανερα δε εντενδερ λα χοµυνιχαχι⌠ν
εντρε µυνιχιπιο ψ χιυδαδανα. Λα χοµυνιχαχι⌠ν µ〈σ θυε νυνχα εν εστε χασο,
δεβε σερ δε δοβλε ϖα, εσ δεχιρ, υν ιρ ψ ϖενιρ δε δεµανδασ ψ προπυεστασ παρα λα
βσθυεδα δε σολυχιονεσ. Υν ιρ ψ ϖενιρ πορ θυε λασ εντιδαδεσ µυνιχιπαλεσ νο
πυεδεν εσπεραρ α θυε λα σοχιεδαδ χιϖιλ σε αχερθυε α πρεσενταρ συσ θυεϕασ ο
δεµανδασ, περο ταµποχο λα χιυδαδανα δεβε αδοπταρ υνα αχτιτυδ πασιϖα ο
ασιστενχιαλιστα.
Εν εσε ασπεχτο, υνα πολτιχα δε χοµυνιχαχι⌠ν δεβε ιµπλιχαρ υνα πολτιχα δε
αχερχαµιεντο εντρε ελ µυνιχιπιο ψ λασ διϖερσασ αγρυπαχιονεσ δε λα χιυδαδανα.
Νο σολο χοµο υνα µανερα δε δετεχταρ νεχεσιδαδεσ σοχιαλεσ σινο δε χαµβιαρ λα
φορµα δε ρελαχι⌠ν, θυε εσ χαµβιαρ λα φορµα δε χοµυνιχαχι⌠ν. Θυιζ〈 ασ πυεδα
χονχεβιρσε αλ µυνιχιπιο χοµο ινστιτυχι⌠ν, εσ δεχιρ, υν µεδιο α τραϖσ δελ χυαλ ελ
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εµισορ (εν εστε χασο ελ γοβιερνο λοχαλ) ενϖα συ µενσαϕε α υν πβλιχο (θυε εσ
λα χιυδαδανα).
Εσ πορ ελλο, θυε ελ τραβαϕο θυε δεσαρρολλα λα Οφιχινα δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ εσ
ιµπορταντε πυεσ, δε αχυερδο α µι εξπεριενχια, πυεδο αφιρµαρ θυε στα σε
χονϖιερτε εν υν χαναλ αδεχυαδο θυε περµιτε απερτυραρ χαναλεσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν εντρε λα µυνιχιπαλιδαδ ψ λα ποβλαχι⌠ν. Εστο λο δεταλλαρ χον µαψορ
δετενιµιεντο εν ελ χαπτυλο σοβρε µι εξπεριενχια προφεσιοναλ.

2.4.1 Ρελαχιονεσ σοχιαλεσ, ρελαχιονεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν
Αφιρµα Αλεξανδρα Αψαλα (Χαρρι⌠ν, 1999:90) λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ υνα
ρελαχι⌠ν σοχιαλ, περο αδεµ〈σ λασ ρελαχιονεσ σοχιαλεσ σον ρελαχιονεσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν. Αλ δαρλε υν χαρ〈χτερ χοµυνιχαχιοναλ α λασ ρελαχιονεσ
σοχιαλεσ εσ νεχεσαριο πρεγυνταρνοσ αχερχα δε λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο
προχεσο ψ προδυχτο δε διϖερσασ πρ〈χτιχασ σοχιαλεσ ψ νο σολο δε
τεχνολογασ ο δε µεδιοσ.
Εν εστα ποχα δε µασµεδιαχι⌠ν δε λασ σοχιεδαδεσ, ελ ινχρεµεντο δελ
φλυϕο δε ινφορµαχι⌠ν σε χονϖιερτε παραδ⌠ϕιχαµεντε εν ιντερφερενχια παρα
λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ ψ γρυπαλ. Σι θυερεµοσ φορϕαρ χιυδαδανασ
ηαχε φαλτα µυχηο µ〈σ θυε µεδιοσ µασιϖοσ ψ ελ παπελ θυε στοσ πυεδαν
ασυµιρ, ηαχε φαλτα ρεσχαταρ λα χοµυνιχαχι⌠ν −πρδιδα εν τοδα λα
ινφορµαχι⌠ν θυε χασι νοσ ινυνδα − χοµο προχεσο, χαυσα ψ εφεχτο δε
πρ〈χτιχασ σοχιαλεσ ψ νο χοµο προδυχτο ινφορµατιϖο δε λοσ µεδιοσ ψ λασ
τεχνολογασ.
Εσασ οτρασ µεδιαχιονεσ σεραν λασ πρ〈χτιχασ σοχιαλεσ. Ψ εσ ελ
φορταλεχιµιεντο δε στασ (θυε σον ταµβιν πρ〈χτιχασ δε χοµυνιχαχι⌠ν), λο
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θυε περµιτιρ〈 δεσαρρολλαρ υν δι〈λογο σοχιαλ εντρε λοσ διϖερσοσ αχτορεσ. Ελ
δι〈λογο σοχιαλ ηαρ〈 ποσιβλε λο θυε Φερνανδο Χαρρι⌠ν (1999) σε〉αλα: υν
νυεϖο παχτο σοχιαλ υρβανο.
Αηορα βιεν, σι πορ υν λαδο ελ δι〈λογο − θυε αδεµ〈σ αλυδε α χοµυνιχαχι⌠ν
− εσ βασε παρα ελ παχτο σοχιαλ, σε ηαχε ταµβιν νεχεσαριο πενσαρ εν
θυινεσ σον λοσ προταγονιστασ δε εστε παχτο, παρα θυ ψ χυ〈λεσ σον συσ
βασεσ. Εν χυαντο α λοσ προταγονιστασ, εν εστε χασο σε τρατα δελ γοβιερνο
δε λα χιυδαδ ψ λα χιυδαδανα. Περο ηαχε φαλτα χονχρεταρ εστα χατεγορα.
Εν νυεστρασ δεµοχραχιασ, αν εξχλυψεντεσ, ηαψ ινστανχιασ ασοχιατιϖασ ψ
οργανιζατιϖασ θυε τρασχιενδεν λασ τραδιχιοναλεσ δελ παρτιδο πολτιχο; πορ
εϕεµπλο, ψ θυε χονστιτυψεν λο θυε αηορα σε λλαµα σοχιεδαδ χιϖιλ; σον
ρεπρεσενταντεσ δε διϖερσοσ σεχτορεσ σοχιοεχον⌠µιχοσ ψ πολτιχοσ, νο υν
νυεϖο σιν⌠νιµο δε πυεβλο. ∆εσδε εστα ⌠πτιχα, λα σοχιεδαδ χιϖιλ αλυδε
µ〈σ βιεν α λασ διϖερσασ φορµασ δε οργανιζαχι⌠ν θυε ηαν ασυµιδο γρυποσ
χιυδαδανοσ γενεραλµεντε εξχλυιδοσ δε λα τοµα δε δεχισιονεσ ψ λα
παρτιχιπαχι⌠ν χοµυνιταρια εν µαψορ εσχαλα.
Εν εσε σεντιδο, ελ αυτορ θυιερε σιγνιφιχαρ θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν εντρε ελ
γοβιερνο δε λα χιυδαδ ψ χιυδαδανα πασα α τραϖσ δε γρυποσ χονχρετοσ, λο
χυαλ εξιγε τενερ εν χυεντα λασ παρτιχυλαριδαδεσ δε χαδα υνο, συσ
νεχεσιδαδεσ ψ δεµανδασ. Ταµβιν, εν λα βσθυεδα δε λα ιγυαλδαδ
παρτιχιπατιϖα σε δεβε χονσιδεραρ µ〈σ θυε νυνχα, λασ διϖερσιδαδεσ
χυλτυραλεσ, δε γνερο, ρεγιοναλεσ, ετχ. Αγρεγα αδεµ〈σ, θυε σε ηαν
ηεχηο προπυεστασ παρα δισε〉αρ υνα πολτιχα δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε απυντα
α χονστιτυιρ προψεχτοσ δε χιυδαδ ψ/ο γοβιερνοσ λοχαλεσ διστιντοσ, χυψοσ
οβϕετιϖοσ σεαν χρεαρ ψ χονσολιδαρ πρ〈χτιχασ σοχιαλεσ θυε τενγαν χοµο
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βασε υνα µαψορ παρτιχιπαχι⌠ν δε λα χιυδαδανα εν λοσ προβλεµασ δε συ
εντορνο ψ εν λα βσθυεδα δε σολυχιονεσ. Ελλο ιµπλιχα α συ ϖεζ, ρεφορζαρ
χαναλεσ ψ φορµασ περσοναλεσ ψ γρυπαλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ νο δεϕαρ α λοσ
µεδιοσ µασιϖοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε σερ φορϕαδορεσ δε
χιυδαδανα.
Λασ ρελαχιονεσ σοχιαλεσ νο ϖαν α φορταλεχερσε σι νο σε ρεφυερζαν λασ
ρελαχιονεσ χοµυνιχαχιοναλεσ, εστο χονλλεϖαρ〈 α δεσαρρολλαρ λασ ρελαχιονεσ
ιντερπερσοναλεσ ψ γρυπαλεσ. Παρα ελλο, δεβεµοσ ρεσχαταρ λα ινφορµαχι⌠ν
χοµο προχεσο, χαυσα ψ εφεχτο δε λασ ρελαχιονεσ σοχιαλεσ.
Παρα φορταλεχερ χιυδαδανασ αχτιϖασ δεβεµοσ ρεχορδαρ θυε νο εσ λο
µισµο ινφορµαρ α τραϖσ δε λα πανταλλα δε τελεϖισι⌠ν θυε ηαχερλο φρεντε α
φρεντε. Λασ ρελαχιονεσ σοχιαλεσ ποδεµοσ φορταλεχερλασ µεδιαντε υν
ιντενσο τραβαϕο ρεαλιζαδο πορ λοσ µυνιχιπιοσ, µοστρανδο ελ ιντερσ εν
χονοχερ µ〈σ δε χερχα λοσ προβλεµασ δε λοσ ηαβιταντεσ, ινϖιτ〈νδολοσ α λα
τοµα δε δεχισιονεσ χονϕυντα ψ χοορδιναδαµεντε. Πορ εϕεµπλο, σι σε τιενε
πλανεαδο ρεαλιζαρ υνα οβρα δε ινφραεστρυχτυρα θυε ϖα α βενεφιχιαρ α υνα
δετερµιναδα χοµυνιδαδ, εσ πρεφεριβλε θυε λασ περσονασ θυε ηαβιταν εν
ελ λυγαρ σεαν χονσυλταδασ πρεϖιαµεντε, ψα θυε µυχηασ ϖεχεσ συχεδε
θυε αλ τρµινο δε λασ οβρασ συρϕαν δεσχοντεντοσ ο ρεχλαµοσ αντε ελ
µυνιχιπιο.
Υν χασο παρτιχυλαρ συχεδι⌠ χον υν γρυπο δε ϖεχινοσ δε λοσ αλρεδεδορεσ
δε λα Αϖ. Πασεο Χολ⌠ν ψ Ωιλσον, εν ελ χερχαδο δε Λιµα. Εν υνα οχασι⌠ν,
ψ δυραντε ελ δεσαρρολλο δε υνα ρευνι⌠ν δε προµοχι⌠ν δε λα οργανιζαχι⌠ν
ϖεχιναλ, νοσ µανιφεσταρον συ δεσχοντεντο πορ λα χονστρυχχι⌠ν δελ Γραν
Παρθυε δε Λιµα. ∆ιχηο δεσχοντεντο σε δεβα α λοσ εσπεχτ〈χυλοσ θυε σε
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οργανιζαβαν ηαστα αλτασ ηορασ δε λα νοχηε εν εστε παρθυε, λο θυε
περτυρβαβα συ τρανθυιλιδαδ. Ελλοσ νοσ χοµυνιχαρον θυε ηυβιεσε σιδο
πρεφεριβλε θυε λα Μυνιχιπαλιδαδ λεσ χονσυλτε αντεσ δε δισπονερ λα
χονστρυχχι⌠ν δε εστε τιπο δε οβρασ παρα πρεϖερ εστοσ προβλεµασ.

2.4.2 Χοµυνιχαχι⌠ν ψ γεστι⌠ν µυνιχιπαλ
Μαρισολ Χαστα〉εδα (1996) σε〉αλα θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν δεβε σερ
εντενδιδα χοµο µεδιαχι⌠ν, δι〈λογο ψ ρελαχι⌠ν, θυε περµιτε ρεχρεαρ ψ
χονστρυιρ σεντιδοσ υρβανοσ, δονδε λα ποβλαχι⌠ν δισε〉ε συσ προπιοσ
µεχανισµοσ θυε γαραντιχεν συ σεγυριδαδ, λεσ βρινδεν οπορτυνιδαδεσ ψ
µεϕορεν συ χαλιδαδ δε ϖιδα. Σε τρατα δε χοµυνιχαρ α λοσ δε αρριβα χον λοσ
δε αβαϕο, αλ χεντρο χον λα περιφερια, α λα δεµοχραχια παρτιχιπατιϖα χον λα
ρεπρεσεντατιϖα, εν υν εσφυερζο πορθυε λα χιυδαδανα χον συσ προπιοσ
µεδιοσ ψ ρεχυρσοσ χοµυνιχαχιοναλεσ, σε αδυε〉ε δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ψ
δεσαρρολλο µυνιχιπαλ ψ λο χυεστιονε, ρεπροδυζχα ψ χονστρυψα.
Ασ µισµο, µεδιαντε λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν σε δεβε εξπρεσαρ
υνα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα δονδε χαδα ινδιϖιδυο, χαδα γρυπο, χαδα
βαρριο σε χονϖιερτα εν υν χεντρο δε ιρραδιαχι⌠ν, ηαχιενδο δελ δεσαρρολλο
υρβανο νο υν προδυχτο θυε λοσ δε αρριβα οφερταν α λοσ δε αβαϕο, σινο υν
πατριµονιο δε τοδα λα χιυδαδ δονδε λασ χοντριβυχιονεσ µλτιπλεσ σε
µεζχλαν, δεσπλαζαν ψ υνεν εν υν µισµο δεστινο: ελ δεσαρρολλο δε λα
χιυδαδ.
Εν εσε σεντιδο, Αδαλιδ Χοντρερασ (Χαρρι⌠ν, 1999) αφιρµα: ελ µυνιχιπιο
δεβε σερ ρεχονοχιδο χοµο ελ εσπαχιο προµοτορ ψ αρτιχυλαδορ δε προχεσοσ
δε χοµυνιχαχι⌠ν, δεσδε λοσ σεγµεντοσ οργανιζατιϖοσ ψ ποβλαχιοναλεσ. Ελ
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λιδεραζγο θυε εφεχτιϖαµεντε χυµπλε λα εστρυχτυρα δελ µυνιχιπιο εν ελ
δεσαρρολλο υρβανο, εσ υνα εστρατεγια χοµυνιχαχιοναλ, πορ ελλο, δεβε
βασαρσε οβλιγατοριαµεντε εν υνα φυνχι⌠ν ρεπρεσενταδα δε µεδιαχιονεσ ο
πυεντεσ θυε σε τιενδε εντρε λασ πολτιχασ µυνιχιπαλεσ ψ λασ νεχεσιδαδεσ,
εξπεχτατιϖασ, δεµανδασ ψ προπυεστασ δε λα ποβλαχι⌠ν.
Σε〉αλα αδεµ〈σ, θυε ελ µυνιχιπιο δεβερ〈 εντραρ εν ελ χιρχυιτο δε
εντρεχρυζαµιεντο ψ απροπιαχιονεσ χεδιενδο συ πρ〈χτιχα ϖοχερα εν
βενεφιχιο δελ δι〈λογο, λα παρτιχιπαχι⌠ν, λα ιντεραχχι⌠ν ψ λα ηοριζονταλιδαδ;
χυψα αγενδα σε µαρχα εν ελ δεσαρρολλο υρβανο, ταρεα δε τοδοσ; θυε σε
πλανιφιχα παρτιχιπατιϖαµεντε χον υνα µετοδολογα παρα οπερατιϖιζαρ λα
ατενχι⌠ν δε ιντερεσεσ εντρεχρυζαδοσ, ενχοντραδοσ ψ χοντραπυεστοσ, περο
θυε λογρα χονσενσοσ εν λα χονστρυχχι⌠ν δελ δεσαρρολλο υρβανο.
Σιενδο ελ µυνιχιπιο ελ εϕε ο τρονχο χοµν δε λοσ οβϕετιϖοσ ψ µενσαϕεσ
δελ δεσαρρολλο υρβανο, τιενε θυε γενεραρ, αδελαντ〈νδοσε α λασ
δεµανδασ, ινιχιατιϖασ, ινφορµαχιονεσ, αγενδα δε αχχιονεσ, λα ρεσπυεστα
οπορτυνα ψ χονστρυχτιϖα α λασ ιντερπελαχιονεσ, αδεµ〈σ δε προϖοχαρ
αλτεριδαδεσ, αρτιχυλαχιονεσ, ενχυεντροσ προποσιτιϖοσ ψ χονστρυχτιϖοσ.
Εστε πρινχιπιο τιενε χοµο φυνδαµεντο ελ εσταβλεχερ δι〈λογοσ εντρε λα
εστρυχτυρα µυνιχιπαλ ψ λα ϖιδα δε λα γεντε, τοµανδο εν χυεντα ελ µυνδο
δε λασ ρελαχιονεσ ηυµανασ, σοχιαλεσ ψ χυλτυραλεσ δε λοσ νιϖελεσ δε
προδυχχι⌠ν σιµβ⌠λιχα, δε λασ συβϕετιϖιδαδεσ χολεχτιϖασ.
Παρα Μαρισολ Χαστα〉εδα (1996), ελ γοβιερνο λοχαλ εσ µ〈σ θυε λα συµα δε
λοσ χιυδαδανοσ, συσ οργανιζαχιονεσ ψ λα µυνιχιπαλιδαδ, εσ ελ εϕερχιχιο δε
λα χαπαχιδαδ δε αυτογοβερναρσε, διαλογαρ ψ δεχιδιρ ϕυντοσ ελ παρα θυ ψ
χ⌠µο δε συ δεσαρρολλο, εσταβλεχιενδο ρεπρεσενταντεσ ψ ρεπρεσενταδοσ
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παρα υνα αγενδα χοµν δε αχχι⌠ν. Παρα ελλο, λα ινστιτυχι⌠ν µυνιχιπαλ εσ
ελ µοτορ δε εστε δι〈λογο ψ λα χοµυνιχαχι⌠ν, λα πρινχιπαλ εστρατεγια δε
διχηα ρελαχι⌠ν. Πορ ελλο, εσ ιµπορταντε θυε λασ αυτοριδαδεσ ρεχονοζχαν α
λα ινστιτυχι⌠ν µυνιχιπαλ λασ σιγυιεντεσ χαραχτερστιχασ πρινχιπαλεσ θυε λε
περµιτιρ〈 χονστιτυιρσε χοµο γοβιερνο λοχαλ:

• Συ χαρ〈χτερ εσταταλ ψ γυβερναµενταλ; θυε ιµπλιχα αχεπταρ θυε σον
γοβιερνο ψ θυε τιενεν υν ποδερ παρα εϕερχερ ψ χοµπαρτιρ, δελ θυε τιενε
θυε δαρ χυεντα ψ πορ ελλο λα τρανσπαρενχια ψ λα χοµυνιχαχι⌠ν δε ψ εν λα
γεστι⌠ν, εσ φυνδαµενταλ.

• Συ χαρ〈χτερ δε αγεντεσ δελ δεσαρρολλο; λο χυαλ ιµπλιχα θυε ασυµαν ελ
δεσαρρολλο χοµο µετα δε συ γεστι⌠ν, πλανιφιχανδο ψ γενερανδο ρεχυρσοσ
παρα ελλο. Τοµανδο εν χυεντα θυε πλανιφιχαρ νο εσ τενερ πλανεσ, σινο λα
χαπαχιδαδ παρα αρτιχυλαρ λοσ εσφυερζοσ χολεχτιϖοσ δε λα χιυδαδανα ψ συσ
ινστιτυχιονεσ εν οβϕετιϖοσ χοµυνεσ, λο θυε περµιτιρ〈 χονστρυιρ ελ φυτυρο,
διαλογανδο, χονχερτανδο, νεγοχιανδο ψ αµπλιανδο συσ χαµποσ δε
αχχι⌠ν, σι εσ νεχεσαριο.

• Συ χαρ〈χτερ παρτιχιπατιϖο; λα µυνιχιπαλιδαδ σε χονστιτυψε εν γοβιερνο
λοχαλ πορθυε αρτιχυλα ψ ηαχε διαλογαρ ιντερεσεσ ψ δεµανδασ δε λα
ποβλαχι⌠ν (σε ενχυεντρε οργανιζαδα ο νο) χον λασ προπυεστασ δε λασ
αυτοριδαδεσ, ρεχονοχιενδο δε εστε µοδο α λοσ συϕετοσ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν
ψ φοµεντανδο λασ χονδιχιονεσ ψ προµοϖιενδο λα ινστιτυχιοναλιζαχι⌠ν δε
µεχανισµοσ δονδε σε εξπρεσεν, οπινεν ψ δεχιδαν. ∆ε αη λα
ιµπορτανχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν παρα χονστιτυιρσε εν υν
δερεχηο χιυδαδανο.
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Ασ ταµβιν, Μαρισολ Χαστα〉εδα σε〉αλα θυε αλυδιρ α λα χοµυνιχαχι⌠ν
µυνιχιπαλ συπονε πρεγυνταρσε πορ ελ γραδο δε δεµοχρατιζαχι⌠ν εφεχτιϖα
θυε σε θυιερε εν λα γεστι⌠ν, συ ιµπαχτο εν λα γεντε ψ εν ελ δεσαρρολλο
λοχαλ. Νο εσ ποσιβλε ηαχερ χοµυνιχαχι⌠ν σιν δεφινιρ ελ µοδελο δε
δεσαρρολλο ψ ελ λυγαρ θυε θυερεµοσ θυε λοσ συϕετοσ ε ινστιτυχιονεσ τενγαν
εν λ. Αφιρµανδο αδεµ〈σ, θυε λα χοµυνιχαχι⌠ν µυνιχιπαλ χοµπροµετε α
λα γεστι⌠ν λοχαλ εν συ χονϕυντο; συσ φινεσ, εστρατεγιασ, προγραµασ,
προψεχτοσ, 〈ρεασ, ετχ. Τοµανδο εν χυεντα θυε τοδο χοµυνιχα, δεσδε λα
χαλιδαδ δε λοσ σερϖιχιοσ θυε σε βρινδαν εν ελ ψ δεσδε ελ µυνιχιπιο, χοµο
πορ εϕεµπλο, λα ατενχι⌠ν δελ πορτερο ο λοσ φυνχιοναριοσ, ο ελ αφιχηε δελ
αλχαλδε, ψ οτροσ µατεριαλεσ ινφορµατιϖοσ συ αυσενχια ο εξιστενχια−, ελ
εσπαχιο φσιχο δελ λοχαλ µυνιχιπαλ, ηαστα λασ πιστασ παρχηαδασ ο λα βασυρα
αχυµυλαδα. ∆ε εστα φορµα σε ϖαν χρεανδο οπινιονεσ εντρε λοσ ϖεχινοσ,
θυιενεσ τοµαν χοµο ρεφερενχιασ εστασ χιρχυνστανχιασ παρα µεδιρ λα
χαλιδαδ ψ λα εφεχτιϖιδαδ δε λα γεστι⌠ν δελ αλχαλδε θυε ελιγιερον.
Μυχηασ ϖεχεσ σε ηα οβσερϖαδο ελ δεσιντερσ ο λα φαλτα δε τραβαϕο παρα
φορταλεχερ λα ιµαγεν ινστιτυχιοναλ δε λα µυνιχιπαλιδαδ ο δε λα γεστι⌠ν λοχαλ
εν συ χονϕυντο, εστε σ⌠λο σε ηα χεντραδο εν λα ιµαγεν δελ αλχαλδε, χοµο
λο µανιφιεστα λα αυτορα.
Υν εϕεµπλο, λο ποδεµοσ οβσερϖαρ εν ποχασ δε ελεχχιονεσ χυανδο,
χασυαλ ο ιντενχιοναλµεντε, σε δα υν χαµβιο δε αχτιτυδεσ πορ παρτε δε λοσ
φυνχιοναριοσ δε λοσ µυνιχιπιοσ ψ λοσ αλχαλδεσ θυιενεσ εστ〈ν ιντερεσαδοσ
εν θυεδαρ βιεν χον λοσ ποβλαδορεσ. Εξαχταµεντε εν εσασ φεχηασ
χοινχιδεν θυε λασ χαλλεσ εστ〈ν µ〈σ λιµπιασ, λασ οβρασ σε ϖαν ατενδιενδο
δε µανερα παυλατινα, ετχ. περο εστασ αχχιονεσ σον οβσερϖαδασ ψ
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ρεχηαζαδασ πορ λα χιυδαδανα θυιενεσ αντε εστα αχτιτυδ ιντερεσαδα ϖαν
περδιενδο χονφιανζα εν λα γεστι⌠ν λοχαλ ψ λοσ ρεπρεσενταντεσ ελεγιδοσ πορ
ελλοσ.
Εσ ιµπορταντε παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε νυεστρα ταρεα χον λοσ ϖεχινοσ,
εντενδερ α λα χοµυνιχαχι⌠ν µυνιχιπαλ χοµο λα πυεστα εν χοµν ε
ιντερχαµβιο δε ινφορµαχι⌠ν εντρε λα µυνιχιπαλιδαδ ψ λα χιυδαδανα. Ελ
νιϖελ δε δι〈λογο, χοµπρενσι⌠ν ψ χονοχιµιεντο θυε αµβοσ λογρεν
δεπενδερ〈 δε χυ〈ντο ελ προχεσο χοµυνιχατιϖο ποσιβιλιτα ο γαραντιζα. Εσ
ασ χοµο λα χοµυνιχαχι⌠ν σε πρεσεντα χοµο υν προχεσο θυε χονστιτυψε ψ
χονστρυψε ελ γοβιερνο λοχαλ, απορτανδο εν χινχο διµενσιονεσ χλαϖεσ παρα
συ φορταλεχιµιεντο:
α) Ελ ρεχονοχιµιεντο δε λασ διφερενχιασ παρα χονστρυιρ εθυιδαδ
Ρεχονοχερ ψ ϖαλοραρ ελ πυντο δε ϖιστα δε λοσ δεµ〈σ εσ ινδισπενσαβλε ψ
νεχεσαριο παρα ελ εϕερχιχιο δελ γοβιερνο λοχαλ. Πορ εϕεµπλο, χονοχερ λα
οπινι⌠ν δε λα γεντε σοβρε προβλεµ〈τιχασ λοχαλεσ, σοβρε λα µυνιχιπαλιδαδ,
συσ αυτοριδαδεσ, λοσ πλανεσ ο προγραµασ, απλιχανδο σονδεοσ δε οπινι⌠ν,
εντρεϖιστασ

ψ

δεβατεσ

γρυπαλεσ

πορ

οργανιζαχιονεσ,

ρεαλιζανδο

οβσερϖαχι⌠ν δε ρυτινασ δε θυιενεσ ϖιενεν αλ λοχαλ µυνιχιπαλ, ετχ. Εστο
αψυδαρ〈 α διστινγυιρ χυαλεσ σον λασ µοτιϖαχιονεσ δε ρελαχι⌠ν χον λα
µυνιχιπαλιδαδ ψ πορ ενδε αµπλιαρ λα ρελαχι⌠ν.
∆εβο µενχιοναρ θυε µυχηασ ϖεχεσ νυεστροσ προψεχτοσ ηαν σιδο
πλαντεαδοσ εν βασε α οβσερϖαχιονεσ δε λοσ προβλεµασ αχοντεχιδοσ ψ δε
αχυερδο α λο πλαντεαδο εν ελ πλαν δε αχχι⌠ν ανυαλ, περο νο σε απλιχαρον
διαγν⌠στιχοσ εξηαυστιϖοσ χον λα ποβλαχι⌠ν, σαλϖο ελ διαγν⌠στιχο
σιτυαχιοναλ θυε ελαβοραµοσ εν ελ α〉ο 2001 α νιϖελ δε λασ Χασασ
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Μυνιχιπαλεσ. Λοσ µτοδοσ δε εϖαλυαχι⌠ν ψ ρετροαλιµενταχι⌠ν σε βασαβαν
εν λα απλιχαχι⌠ν δε ενχυεστασ. Οτρο τιπο δε εϖαλυαχι⌠ν ερα λα
οβσερϖαχι⌠ν, εστα ινφορµαχι⌠ν ερα ϖερτιδα εν λοσ ινφορµεσ θυε σε
ελαβοραβαν πορ χαδα αχτιϖιδαδ ρεαλιζαδα.
β) Ελ φορταλεχιµιεντο ινστιτυχιοναλ; λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα ψ λασ
προψεχχιονεσ ηαχια αφυερα
Λα ιδεντιδαδ ινστιτυχιοναλ τιενε θυε σερ χονστρυιδα. Αθυ λα χοµυνιχαχι⌠ν
ϕυεγα υν ρολ φυνδαµενταλ χοµο φαχτορ δε χοηεσι⌠ν ε ιντεγραχι⌠ν,
αψυδανδο αλ λογρο δε οβϕετιϖοσ µεδιαντε: λα χιρχυλαχι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν,
ρεφορζανδο ϖαλορεσ, σεντιδοσ ψ πρ〈χτιχασ, χονστρυψενδο νορµασ ψ
σµβολοσ θυε λε δεν ιδεντιδαδ αλ γρυπο. Ασ, υνα µεϕορ χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερνα ρεπερχυτιρ〈 εν λα ρελαχι⌠ν χον λα χιυδαδανα, λα θυε µυχηασ ϖεχεσ
σε θυεϕα δε λα φαλτα δε ινφορµαχι⌠ν, ασ χοµο δε ατενχι⌠ν ιντεγραλ ψ
εσπεχιαλ. Παρα ελλο ποδεµοσ δεσαρρολλαρ:

• ϑορναδασ ιντερνασ; χον λοσ φυνχιοναριοσ ψ τραβαϕαδορεσ θυε
ρεπερχυτιρ〈 εν υνα µεϕορ ιντεγραχι⌠ν δελ περσοναλ. Φορµασ ψ εσπαχιοσ
δε ρεχρεαχι⌠ν; λα ιδεντιδαδ χοµπροµετιενδο λο αφεχτιϖο. Πυεδεν
ρεαλιζαρσε χονχυρσοσ ιντερνοσ (ελ τραβαϕαδορ ελ µεσ), ινστιτυχιοναλεσ
(ανιϖερσαριοσ), λδιχασ ψ δε εντρετενιµιεντο (χυµπλεα〉οσ, δεπορτεσ,
ετχ.). Εν λα ΟΓΠς σε πρεµι⌠, δυραντε 3 α〉οσ, αλ τραβαϕαδορ δελ α〉ο,
ταµβιν σε δεσαρρολλαρον ρευνιονεσ δε χονφρατερνιδαδ παρα ιντεγραρ αλ
περσοναλ.

• Σιστεµασ δε ινφορµαχι⌠ν ε ινφορµ〈τιχα; µεϕορανδο λα χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερνα α τραϖσ δε µεδιοσ χοµο: περι⌠διχο µυραλ, βολετινεσ ιντερνοσ,
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ρευνιονεσ ψ ασαµβλεασ. Ελ εµπλεο δε λα ινφορµ〈τιχα παρα ινχρεµενταρ
ελ µανεϕο ψ χοντρολ δε λα ινφορµαχι⌠ν.

• Λοσ χρχυλοσ δε χαλιδαδ; ινχεντιϖανδο α λα γενεραχι⌠ν δε γρυποσ αλ
ιντεριορ δε λα µυνιχιπαλιδαδ (ρεγιδορεσ, φυνχιοναριοσ, τραβαϕαδορεσ)
παρα θυε τρατεν σοβρε προβλεµασ εσπεχφιχοσ θυε αφεχτεν ελ
φυνχιοναµιεντο µυνιχιπαλ ψ/ο συ ρελαχι⌠ν χον λα χιυδαδανα.

• Χαπαχιταχι⌠ν

δελ

περσοναλ;

εσπεχιαλµεντε

αλ

θυε

ατιενδε

διρεχταµεντε α λοσ χιυδαδανοσ, παρα υν µεϕορ µανεϕο δε λα
ινφορµαχι⌠ν ψ ατενχι⌠ν α συσ ιντερεσεσ.
χ) Λα δισχυσι⌠ν πβλιχα δελ δεσαρρολλο
Λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο µ〈σ θυε διφυνδιρ πλανεσ, απυντα α
ρεφορζαρ λοσ προχεσοσ εν λοσ θυε εστοσ σε ελαβοραν. Ελ ρετο δε λα
χοµυνιχαχι⌠ν αθυ, εσ λογραρ θυε αυτοριδαδεσ ψ χιυδαδανα χονστρυψαν ψ
χοµπαρταν υνα ϖισι⌠ν χοµν δε φυτυρο, βασε φυνδαµενταλ δε τοδο
δεσαρρολλο χονχερταδο. Σε προπονεν εστρατεγιασ παρα οργανιζαρ εστα γραν
αγενδα παρα ελ δι〈λογο

• Χρεαχι⌠ν δε εσπαχιοσ πβλιχοσ θυε φαχιλιτεν λα εξπρεσι⌠ν δε λοσ
διφερεντεσ σεχτορεσ χοµο λοσ χονχυρσοσ δε ηιστοριετασ, µυραλεσ,
φεστιϖαλεσ, πασαχαλλεσ, ϖιδεο−δεβατεσ, ετχ. θυε πυεδεν εσταρ διριγιδοσ
α λοσ ϕ⌠ϖενεσ ο περσονασ νο οργανιζαδασ.

• Εσπαχιοσ εδυχατιϖοσ; ταλλερεσ, φοροσ, µεσασ ρεδονδασ, σεµιναριοσ,
ενχυεντροσ, δονδε λα γεντε ρεχιβα ινφορµαχι⌠ν σοβρε ελ τεµα, δεβατα
ψ δισχυτα λασ προπυεστασ
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• Προδυχχι⌠ν δε µατεριαλεσ ινφορµατιϖοσ χοµο φολλετοσ, ϖιδεοσ,
µιχροπρογραµασ ραδιαλεσ, χαρτιλλασ, αφιχηεσ, ετχ. διριγιδοσ α λα
λοχαλιδαδ παρα θυε σε ινφορµεν ψ οριεντεν

• Εστρατεγια δε ρελαχι⌠ν χον µεδιοσ µασιϖοσ ψ µεδιοσ λοχαλεσ;
ηαχιενδο αλιανζασ χον ελ περιοδισµο, χολοχανδο τεµασ δε δισχυσι⌠ν,
ασ λοσ µεδιοσ σε χονστιτυψεν εν αγεντεσ δε δεσαρρολλο χυανδο
γενεραν δεβατε, χονϖοχαν ψ µοϖιλιζαν.

• Εν εστα περσπεχτιϖα ταµβιν δεσαρρολλαµοσ εϖεντοσ δε χαρ〈χτερ
παρτιχιπατιϖο, χοµο λοσ ενχυεντροσ χοναλεσ, ο λα χαπαχιταχι⌠ν α λοσ
προµοτορεσ σοχιαλεσ δε Λιµα Μετροπολιτανα, εστοσ ενχυεντροσ
περµιτιερον απερτυραρ εσπαχιοσ δε δι〈λογο ψ δεβατε εντρε λοσ αχτορεσ
δελ δεσαρρολλο λοχαλ.
δ) Λα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα
Παρα παρτιχιπαρ νο δεπενδε σολο δε λα ϖολυνταδ σινο δε λα απερτυρα δε λασ
ινστιτυχιονεσ ψ δε λασ χονδιχιονεσ ψ λοσ µεχανισµοσ θυε σε γενερεν
παρα ελλο. Σε δεβε αχορδαρ θυ τιπο δε παρτιχιπαχι⌠ν σε θυιερε, αθυελλα
θυε προϖεε µανο δε οβρα ο λα θυε ινχορπορα α λα γεντε εν λα τοµα δε
δεχισιονεσ ψ ελ εϕερχιχιο δε συσ δερεχηοσ ψ δεβερεσ εν λα γεστι⌠ν λοχαλ.
Λασ εστρατεγιασ θυε πυεδεν αψυδαρ α ρεφορζαρ υνα πολτιχα δε
παρτιχιπαχι⌠ν πυεδεν σερ: προδυχχι⌠ν ψ υσο δε µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν
µυνιχιπαλ χοµο λοσ µατεριαλεσ ινφορµατιϖοσ, χαµπα〉ασ δε εδυχαχι⌠ν
χιυδαδανα σοβρε δερεχηοσ ψ δεβερεσ δονδε σε εσπεχιαλιζαν α λοσ
λδερεσ, σοβρε ελ τεµα µυνιχιπαλ ψ δεσαρρολλο, αδεµ〈σ σοβρε λεψεσ ψ
ορδενανζασ,

φορµαχι⌠ν

δε

εσχυελασ

δε

χιυδαδανα,

ρεδ

δε

χοµυνιχαδορεσ παρα ελ δεσαρρολλο; ιδεντιφιχαχι⌠ν δε λδερεσ δε οπινι⌠ν,
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εσπαχιοσ

δε

χονχερταχι⌠ν

ψ

νεγοχιαχι⌠ν,

προµοχι⌠ν

δε

λασ

οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ; ασεσορα ψ αποψο α συ ρενοϖαχι⌠ν ψ
φορταλεχιµιεντο, ταντο εν συ χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα χοµο εν λα ρελαχι⌠ν
χον λα οπινι⌠ν πβλιχα. Πορ εϕεµπλο, α τραϖσ δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ
σε βρινδαν ασεσορα α λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ παρα οβτενχι⌠ν δελ
ρεγιστρο µυνιχιπαλ θυε λεσ οτοργαρ〈 ρεπρεσεντατιϖιδαδ εντρε συσ µιεµβροσ
ψ αντε λα ινστιτυχι⌠ν µυνιχιπαλ.
ε) Λα ιµαγεν ψ ποσιχιοναµιεντο δε λα γεστι⌠ν ψ λα ινστιτυχι⌠ν
µυνιχιπαλ
Εσ υνο δε λοσ τεµασ θυε µ〈σ πρεοχυπα α λασ αυτοριδαδεσ ινϖιρτιενδο
ρεχυρσοσ παρα ελλο. Ελ ϖελαρ πορ λα ιµαγεν ινστιτυχιοναλ συπονε υνα
ϖαλοραχι⌠ν δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ψ, πορ λο ταντο, δε λλεγαρ µεϕορ α συσ
χιυδαδανοσ. Σιν εµβαργο, δεβεµοσ ρεµαρχαρ τρεσ ασπεχτοσ θυε ποχασ
ϖεχεσ σον χονσιδεραδοσ:

• Τοδα ιµαγεν εσ προψεχχι⌠ν δε λα ιδεντιδαδ ινστιτυχιοναλ πορ ταντο σε
δεβε πρεσταρ ιγυαλ ατενχι⌠ν α λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα, λα ατενχι⌠ν αλ
πβλιχο ψ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ.

• Τοδα ινστιτυχι⌠ν δεβε σερ χονοχιδα ψ ρεχονοχιδα. Λα διφιχυλταδ δε
ποσιχιοναµιεντο δε λα µυνιχιπαλιδαδ σε δεβε α θυε λα ποβλαχι⌠ν νο
χονοχε συφιχιεντεµεντε συσ φυνχιονεσ ψ χοµπετενχιασ. Ασ, λα
πρεσενχια εν µεδιοσ µασιϖοσ νο σ⌠λο δεβε δαρσε παρα διφυνδιρ
αχτιϖιδαδεσ ο ιναυγυραχιονεσ δε οβρασ, λα ινστιτυχι⌠ν µυνιχιπαλ εσ υν
αχτορ λοχαλ ψ χοµο ταλ πυεδε ψ δεβε χονστιτυιρσε εν υνα φυεντε δε
ινφορµαχι⌠ν ψ οπινι⌠ν σοβρε λο θυε αχοντεχε.
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Μαρισολ Χαστα〉εδα (1996) σε〉αλα αλγυνοσ προχεσοσ δε γεστι⌠ν εν λοσ
θυε σε ινσερτα λα χοµυνιχαχι⌠ν:

• Εν λα πλανιφιχαχι⌠ν δελ δεσαρρολλο λοχαλ: απορτανδο εν ελ διαγνοστιχο
σιτυαχιοναλ, λα χονστρυχχι⌠ν δε λα ϖισι⌠ν χοµν δε φυτυρο, λα µισι⌠ν δε λοσ
αχτορεσ, ετχ.

• Ελ υσο δελ εσπαχιο υρβανο ψ λασ νορµασ δε χονϖιϖενχια: λα διφυσι⌠ν
δε νορµασ ψ ορδενανζασ  λεψεσ µυνιχιπαλεσ− θυε λεγιτιµαν λα αυτοριδαδ
ψ χοµπετενχια µυνιχιπαλ.

• Λα γεστι⌠ν εχον⌠µιχα ψ ελ φινανχιαµιεντο: λοσ τριβυτοσ θυε σε παγαν,
αρβιτριοσ, ιµπυεστοσ, χοµο απορτε δελ ϖεχινο, ρελεϖαρ εστοσ απορτεσ χοµο
χονχρεχιονεσ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν.

• Λα χονστρυχχι⌠ν ψ µαντενιµιεντο δε οβρασ: ελ µεϕοραµιεντο υρβανο;
πιστασ, ϖερεδασ, πυεντεσ, ετχ.

• Λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ: εστα εσ υνα λαβορ περµανεντε
µυχηασ ϖεχεσ χυεστιοναδασ δε λα µυνιχιπαλιδαδ. Λα λιµπιεζα, λοσ
παρθυεσ ψ ϕαρδινεσ, ετχ., ρεθυιερε δε υνα εξχελεντε χοµυνιχαχι⌠ν ψα θυε
εσ υνα δε λασ 〈ρεασ θυε µ〈σ ιντεραχχι⌠ν χον λα ποβλαχι⌠ν τιενε ψ α ϖεχεσ
σοβρε λα θυε µ〈σ σε ρεθυιερε ινφορµαχι⌠ν.

• Λα προµοχι⌠ν χυλτυραλ ψ λα ιδεντιδαδ λοχαλ: χοµο χονµεµοραχιονεσ,
ανιϖερσαριοσ ψ χελεβραχιονεσ λοχαλεσ; αχτιϖιδαδεσ θυε λα µυνιχιπαλιδαδ
δεσαρρολλαν ρεγυλαρµεντε ψ τιενεν λα ποσιβιλιδαδ δε γενεραρ ιδεντιδαδ ψ
ρεχρεαρ νυεϖασ φορµασ δε αχερχαµιεντο α λα λοχαλιδαδ.
Χοµο χοµυνιχαδορα σοχιαλ ηε αναλιζαδο χυαλ εσ λα περχεπχι⌠ν θυε σε
τιενε δεντρο ψ φυερα δελ µυνιχιπιο. Πορ εϕεµπλο, χον ελ περσοναλ θυε
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λαβορα ιντερναµεντε εσ ιµπορταντε ρεφορζαρ ψ προµοϖερ λα χυλτυρα
οργανιζαχιοναλ, πυεσ ελλοσ σον λα προψεχχι⌠ν δε λα ιδεντιδαδ ινστιτυχιοναλ.
Λοσ ϖεχινοσ θυε σε χονστιτυψεν εν νυεστρο πβλιχο εξτερνο περχιβεν εστα
ιδεντιδαδ ινστιτυχιοναλ προψεχταδα θυε σε τρανσφορµα εν ιµαγεν. Πορ ελλο,
εσ ιµπορταντε φορταλεχερ αµβασ, ιµαγεν ε ιδεντιδαδ, ψα θυε περµιτιρ〈 θυε
λοσ ϖεχινοσ ρεχοβρεν λα χονφιανζα ψ λα χρεδιβιλιδαδ εν λα ινστιτυχι⌠ν ψ λοσ
µοτιϖε α παρτιχιπαρ.
Ελ προχεσο δε δεσαρρολλο δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν εν γεστι⌠ν
µυνιχιπαλ δεβερα σεγυιρ εστοσ πασοσ:

• Πλανιφιχαχι⌠ν παρτιχιπατιϖα χον λοσ διστιντοσ σεγµεντοσ ποβλαχιονεσ ψ
τερριτοριαλεσ, αχτιϖανδο λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λασ αλχαλδασ ζοναλεσ;

• Λογρο δε χονσενσοσ αλ ιντεριορ δελ µυνιχιπιο;
• Απερτυρα δε πυερτασ δελ µυνιχιπιο α λα χονσυλτα ψ παρτιχιπαχι⌠ν
χιυδαδανα;

• Χαµινατα ψ αχοµπα〉αµιεντο εν συσ προπιοσ εσπαχιοσ φορµαλεσ ψ
φεστιϖοσ, δε λασ αχχιονεσ χιυδαδανασ;

• Παχτοσ χον λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα λα προδυχχι⌠ν ψ διφυσι⌠ν
προπια δε µενσαϕεσ διριγιδοσ αλ δεσαρρολλο υρβανο, ιντερπελανδο ψ
προϖοχανδο λα παρτιχιπαχι⌠ν προποσιτιϖα δελ µυνιχιπιο ψ λα χιυδαδανα.

• ∆ιναµιζαρ λασ ρεδεσ εξιστεντεσ προϖοχανδο συ αλτεριδαδ ψ ενχυεντρο εν
προχεσοσ δε συπεραχι⌠ν δε ϖισιονεσ χοντεσταταριασ α προποσιτιϖασ.

• Εϖεντυαλµεντε, προδυχχι⌠ν δε µενσαϕεσ εν χο−ρρεσπονσαβιλιδαδ χον
οργανιζαχιονεσ εσταβλεχιδασ, ρεσπετανδο λοσ γνεροσ ψ φορµατοσ δε αλτο
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χονσυµο ψ γαραντα δε χονστρυχχι⌠ν δε σεντιδοσ δε σοχιεδαδ ψ δε
χυλτυρα.
Χοµο προπυεστα δε τραβαϕο εν λοσ µυνιχιπιοσ θυε θυιεραν ρεαλιζαρ υνα
γεστι⌠ν εφιχαζ, σερα ιντερεσαντε απορταρ εν ελ φορταλεχιµιεντο δε λοσ
µεχανισµοσ ψ εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν χον λα ποβλαχι⌠ν τραβαϕανδο
πριµερο λοσ χαναλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνοσ, εστο χονλλεϖαρ〈 α θυε
ποστεριορµεντε µεϕορεµοσ λοσ χαναλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εξτερνοσ χον
ελλοσ. Νο δεβεµοσ ολϖιδαρ θυε λα ταρεα πριµορδιαλ θυε τιενε ελ γοβιερνο
λοχαλ εσ τραβαϕαρ πορ ελ βιενεσταρ δε λα χοµυνιδαδ, πορ ελλο εσ ιµπορταντε
µεϕοραρ δα α δα λοσ σερϖιχιοσ θυε σε βρινδαν α λοσ χιυδαδανοσ.

2.4.3 Σιστεµα µυνιχιπαλ δε χοµυνιχαχι⌠ν
Φερνανδο Χαρρι⌠ν (1999) προπονε θυε λοσ προχεσοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εν
ελ µυνιχιπιο δεβεν µοϖερσε εν τορνο α τρεσ λνεασ δε αχχι⌠ν:

• Εσπαχιοσ δε φορταλεχιµιεντο ιντερνο.
• Εσπαχιοσ δε εξπρεσι⌠ν δε λα χιυδαδανα.
• Εσπαχιοσ δε δι〈λογο, ιντερχαµβιοσ, αχυερδοσ ψ χολαβοραχι⌠ν.
Χοµο σε οβσερϖα ελ σιστεµα χοντεµπλα ταντο συσ ρελαχιονεσ δε
φορταλεχιµιεντο ινστιτυχιοναλ ιντερνο, ασ χοµο συσ ρελαχιονεσ χον λα
σοχιεδαδ. Εν εστε σεντιδο ϕυεγαν υν παπελ ιµπορταντε λοσ προχεσοσ δε
ινφορµαχι⌠ν, χονσυλτα, ρεχυπεραχι⌠ν, δι〈λογο ε ιντεραχχι⌠ν.
Εν ελ νιϖελ εξτερνο χον λα χιυδαδανα, ελ σιστεµα µυνιχιπαλ δε
χοµυνιχαχι⌠ν δεβε πριοριζαρ λα ρελαχι⌠ν ηοριζονταλ προϖοχανδο λα
χονσυλτα, λα δεχισι⌠ν παρτιχιπατιϖα ψ λα µοϖιλιζαχι⌠ν ποβλαχιοναλ εν τορνο α
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ρειϖινδιχαχιονεσ εσπεχφιχασ ψ λασ µ〈σ εστρυχτυραλεσ. Υνα ινστιτυχι⌠ν
πβλιχα χοµο ελ µυνιχιπιο νο πυεδε δε νινγυνα µανερα δεϕαρ δε
ινφορµαρ, ελ δεσαφο εστ〈 εν ελ χ⌠µο ινφορµαρ. Σε τρατα δε εσταβλεχερ
χοµπλιχιδαδεσ ταντο χον αχτορεσ οργανιζαδοσ χοµο χον λασ ϕυντασ
ϖεχιναλεσ, ασοχιαχιονεσ δε ρεσιδεντεσ, χλυβεσ, φρατερνιδαδεσ, ετχ.
Λα χιυδαδανα τιενε ψα εσταβλεχιδοσ, εν εξχεσο, συσ χαναλεσ µεδι〈τιχοσ
ψ διρεχτοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν. Ελ δεσαφο χοµυνιχαχιοναλ χονσιστε εν
ινχορποραρσε εν ελλοσ, ιντροδυχιενδο χρεατιϖαµεντε λεµασ ψ χοντενιδοσ
ρελαχιοναδοσ χον ελ δεσαρρολλο δε λα χιυδαδ, δε µανερα ταλ θυε, εν λοσ
γνεροσ ψ φορµατοσ περτινεντεσ χιρχυλεν αγενδασ προποσιτιϖασ δε
δεσαρρολλο υρβανο.
Εν ελ νιϖελ ιντερνο, εσ ιµπρεσχινδιβλε ελ λογρο δε χονσενσοσ β〈σιχοσ
αλρεδεδορ δε εστρατεγιασ χοµυνεσ. Λοσ αχτορεσ: αλχαλδεσ, φυνχιοναριοσ ψ
εµπλεαδοσ. Λοσ 〈µβιτοσ: λοσ πλανεσ µυνιχιπαλεσ, αχχιονεσ βαρριαλεσ, λα
ιµαγεν ινστιτυχιοναλ, ετχ. Λοσ ρεχυρσοσ χοµυνιχαχιοναλεσ σον λοσ
εϖεντοσ, λασ ρευνιονεσ, σεµιναριοσ, ταλλερεσ, εν λοσ θυε σε πονεν εν
χοµν λασ εστρατεγιασ ινστιτυχιοναλεσ. Ασ λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα
ταµβιν ρεθυιερε δε υν προχεσο διν〈µιχο, δε ινστρυµεντοσ δε χιρχυλαχι⌠ν
ρεγυλαρ χοµο λοσ βολετινεσ ψ λοσ περι⌠διχοσ µυραλεσ θυε µαντιενεν
ινφορµαδο αλ περσοναλ. Εσ πορ ελλο ιµπορταντε αφιρµαρ θυε ελ µυνιχιπιο
δεβε χυµπλιρ συ ϖερδαδερο ρολ, µαντενιενδο υν εθυιλιβριο εν τοδοσ συσ
σιστεµασ: ταντο ιντερνο, χον λα χιυδαδανα ψ εξτερνο.
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2.4.4 Λα χοµυνιχαχι⌠ν εν ελ δεσαρρολλο λοχαλ
Ελ 〈µβιτο λοχαλ εσ ελ πριϖιλεγιαδο παρα ελ δεσαρρολλο, αν σι εξιστε υνα
οργανιζαχι⌠ν γεοπολτιχα θυε λο συστεντα, σεα µυνιχιπαλ, γυβερνατιϖα υ
οτρα φορµα δε χοµπροµισο χον ελ ποδερ. Αλλ, δεσαρρολλο ψ δεµοχραχια
πυεδεν αχερχαρσε ε ινφλυιρσε µυτυαµεντε ψ λα οβσερϖαχι⌠ν χιϖιλ σε ηαχε
µ〈σ πραχτιχαβλε. Εσ λα ινστανχια δε ϖεχινδαδ ψ δε εξπρεσι⌠ν χιυδαδανα
δονδε ναχεν ψ χρεχεν ϖολυνταδεσ δε τραβαϕο παρα συ ζονα ο λυγαρ δε
ρεσιδενχια, ταντο παρα βιεν δε συσ σερϖιχιοσ ινδιϖιδυαλεσ χοµο παρα λοσ
χολεχτιϖοσ.
ϑυαν Χαρλοσ Χεϖαλλοσ (1999) αφιρµα, εσ ποσιβλε χολαβοραρ χον ελ
δεσαρρολλο ιντερνο ψ δεµοχρ〈τιχο δε λασ ινστιτυχιονεσ εξιστεντεσ, χοµο
ταµβιν προµοϖερ λασ ιντερρελαχιονεσ εντρε ελλοσ. Σε πυεδε φοµενταρ λα
χοµυνιχαχι⌠ν δε λα ποβλαχι⌠ν χον ελ µυνιχιπιο παρα ασυµιρ δεσαρρολλοσ
ποσιβλεσ,

προµοϖιενδο

µυτυοσ

χονοχιµιεντοσ,

ιντερχαµβιοσ

ψ

φισχαλιζαχι⌠ν. Λα χοµυνιχαχι⌠ν εσταρα οπερανδο δεσδε λα σοχιεδαδ χιϖιλ ψ
συ ρελαχι⌠ν χον ελ Εσταδο, χοοπερανδο α θυε εστε νυεϖο εσπαχιο πβλιχο
σοχιαλ σε χρεε ψ σε χονσολιδε παρα θυε σεα υσαδο παρτιχιπατιϖαµεντε πορ
τοδοσ.
Πορ ελλο, α λα χοµυνιχαχι⌠ν λε χορρεσπονδε χονϖερτιρσε εν υν εσπαχιο δε
δεχισιονεσ, δονδε σε βαραϕεν ινιχιατιϖασ ψ χρτιχασ, δεβε σερ προµοτορα,
χο−οργανιζαδορα δε εϖεντοσ δε µοϖιλιζαχι⌠ν σοχιαλ, φισχαλιζαδορα;
ρεχυρριενδο παρα ελλο α αχχιονεσ µ〈σ χρεατιϖασ θυε αντεσ αλ λαδο δε λα
γεντε. ∆ε εστα µανερα, λα παρτιχιπαχι⌠ν εσ χονϕυντα ψ νο σε ρεστρινγε α
λοσ µοδελοσ χοµυνιχατιϖοσ θυε θυερεµοσ. Ποδεµοσ εξπλιχιταρ λοσ
χονφλιχτοσ ψ τραταρλοσ πβλιχαµεντε, γενεραρ χονφιανζασ, προπιχιαρ χρτιχασ,
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δαρ α χονοχερ λοσ προψεχτοσ εξιστεντεσ µοτιϖανδο λα παρτιχιπαχι⌠ν ψ ελ
χοντρολ σοβρε λοσ µισµοσ, χαπαχιταρ παρα απρενδερ α νεγοχιαρ. Εσ δεχιρ
χονϖερτιρ α λα χοµυνιχαχι⌠ν εν υν µεδιο ψ υνα φιναλιδαδ δε δεσαρρολλο.
Ελ εϕε λοχαλ ψ συ ρελαχι⌠ν χον λα χιυδαδ ταµβιν νοσ ατα〉εν. Λοσ µοδοσ
χοµο αµβοσ εσπαχιοσ σε ϖαν χονφορµανδο ρεθυιερεν δε χριτεριοσ δε
πλανιφιχαχι⌠ν ψ ορδεναµιεντο θυε γαραντιχεν λα χοµυνιχαβιλιδαδ εντρε λοσ
ϖεχινοσ ψ χον ρεσπεχτο α συσ αυτοριδαδεσ.
Ροσα Μαρα Αλφαρο (1996:58−63) αφιρµα, εν λοσ πλανεσ δε δεσαρρολλο λοχαλ,
χοµο ρεγιοναλεσ ο δε ινστανχιασ ιντερµεδιασ εντρε ελ εσταδο ψ λα
ποβλαχι⌠ν, λα χοµυνιχαχι⌠ν νο εστ〈 χονσιδεραδα χοµο υν ασπεχτο
εστρατγιχο. Εστο πυεδε εσταρ συχεδιενδο πορ ϖαριασ ραζονεσ ψ νο σ⌠λο
χονχεπτυαλεσ (ϖισι⌠ν ινστρυµενταλ).
Εσ χλαϖε ελ ρολ πολτιχο θυε πυεδα ασυµιρ λοσ γοβιερνοσ λοχαλεσ χοµο
φαχτορ δε δεσαρρολλο ψ δε χοµυνιχαχι⌠ν, δε ταλ µανερα θυε περµιταν θυε
λα ποβλαχι⌠ν σε ινχορπορε α λα γεστι⌠ν δελ εσταδο, απορτανδο
χονχρεταµεντε ψ εν σεντιδο ποσιτιϖο α συ τρανσφορµαχι⌠ν πορθυε λεσ
περτενεχε. Λα νεχεσιδαδ δε δι〈λογο εντρε αυτοριδαδεσ εδιλεσ ο
ρεγιοναλεσ ψ λα ποβλαχι⌠ν πυεδε χυβριρσε χον ελ υσο δε µεδιοσ λοχαλεσ.
Περο εσ ταµβιν ιµπορταντε απορταρ α λα χονστρυχχι⌠ν δε υνα ϖοχαχι⌠ν ψ
ϖολυνταδ χοτιδιανα πορ ελ δι〈λογο πορθυε εστε περµιτιρ〈 θυε υνα αυτοριδαδ
σε ϖαψα χονφορµανδο ασ µισµα εν ρελαχι⌠ν χον λοσ γοβερναδοσ.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν πλαντεα ελ δι〈λογο χοµο φαχτορ δε δεσαρρολλο, λιγαδο α λο
πολτιχο, χοµο χονχιενχια χιυδαδανα ψ χοµο παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ρεαλ,
πορθυε λασ ιδεντιδαδεσ ψ λασ προπυεστασ σε χονστρυψεν εν αχχιονεσ
χονχρετασ ψ εν ρελαχι⌠ν χον λοσ δεµ〈σ.
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Σερ αγεντε δελ δεσαρρολλο εσ µ〈σ θυε σερ υν συϕετο εσπεχιαλιζαδο εσ
πασαρ δε υνα ϖισι⌠ν αδµινιστρατιϖα α υνα µ〈σ ηυµανα ψ σοχιαλ, εσ νο
σ⌠λο µιραρ ελ βενεφιχιο προπιο, σινο ελ δε λοσ χονϕυντοσ ψ δε λα
οργανιζαχι⌠ν δε λα ϖιδα µισµα δε λα χοµυνιδαδ.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο λοχαλ ο ρεγιοναλ, δεβερ〈 πασαρ πορ
εταπασ διφερεντεσ. Εν πριµερ λυγαρ εστ〈 λα προµοχι⌠ν δελ δεσαρρολλο,
γενερανδο δισχυσι⌠ν ψ µοτιϖαχι⌠ν σοβρε ελ µισµο, προϖοχανδο
φορµαχι⌠ν δε σενσιβιλιδαδεσ αλ ρεσπεχτο. Υνα σεγυνδα, σε υβιχα εν λα
γενεραχι⌠ν δε χονδιχιονεσ β〈σιχασ δε δεσαρρολλο α νιϖελ δε σερϖιχιοσ,
σατισφαχχι⌠ν δε νεχεσιδαδεσ β〈σιχασ (σαλυδ, ετχ.). Φιναλµεντε, σε
βυσχαρ〈 λα ιµπλεµενταχι⌠ν δε προπυεστασ εσπεχφιχασ δε δεσαρρολλο.
∆ε αχυερδο α λο αϖιζοραδο εν µι λαβορ, εν λα χοµυνιδαδ εστ〈 βασταντε
αρραιγαδα λα περχεπχι⌠ν σοβρε λα φυνχιονεσ θυε δεβιερα εϕερχερ ελ
µυνιχιπιο παρα ελ δεσαρρολλο λοχαλ, δελεγανδο δε εστα φορµα ταρεασ θυε
δεβιεραν ηαχερσε εν χονϕυντο. Ασ µισµο, νυεστρασ λεψεσ ψ νορµασ νο
χονσιδεραν υνα µαψορ παρτιχιπαχι⌠ν πορ παρτε δε λοσ ϖεχινοσ εν λασ
µυνιχιπαλιδαδεσ, εστασ σε ρεστρινγεν α χιερτοσ µεχανισµοσ ψ φορµασ δε
παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα λο χυαλ νο περµιτε θυε λοσ ϖεχινοσ τοµεν παρτε
δε λασ δεχισιονεσ θυε αδοπτα ελ µυνιχιπιο, ψα σεα εν συσ πλανεσ δε
γοβιερνο ο πλανεσ δε δεσαρρολλο θυε πλαντεε ελ Εσταδο.
Παρτιχιπανδο σε απροϖεχηα αλ µ〈ξιµο λα εξπεριενχια περσοναλ ψ σε
ενριθυεχε ελ τραβαϕο χολεχτιϖο, ελ σεντιδο δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ρεσιδε εν
τραβαϕαρ πορ ελ προγρεσο δε νυεστρο βαρριο, δε νυεστρα χιυδαδ ψ ελ πασ.
Θυεδα εν µανοσ δε λασ µυνιχιπαλιδαδεσ δαρ α χονοχερ λασ ορδενανζασ ψ
λεψεσ α λοσ χιυδαδανοσ θυε χονφορµαν λα λοχαλιδαδ, ψα θυε αθυελλοσ θυε
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νο χονοχεν, σε λιµιταν α σερ ρεχεπτορεσ πασιϖοσ, νο βρινδ〈νδοσελε λα
οπορτυνιδαδ δε χονϖερτιρσε εν παρτε δελ προχεσο δε συ προπιο δεσαρρολλο.

2.4.5 Ελ ρολ δελ χοµυνιχαδορ εν λα µυνιχιπαλιδαδ
Μαρισολ Χαστα〉εδα (1996) µενχιονα, σε δεβε συπεραρ ελ ρολ θυε
αχτυαλµεντε σε λε ασιγνα α λα χοµυνιχαχι⌠ν ψ α λοσ χοµυνιχαδορεσ αλ
ιντεριορ δε λα µυνιχιπαλιδαδ. Παρα ελλο, εσ νεχεσαριο πασαρ δε υνα οφιχινα
δε ρελαχιονεσ πβλιχασ (πρενσα ο ιµαγεν ινστιτυχιοναλ) α υνα δε
χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο.
Ποδεµοσ αφιρµαρ θυε λασ ταρεασ θυε αχτυαλµεντε δεσεµπε〉αν λοσ
χοµυνιχαδορεσ εν εστε 〈µβιτο σον ινσυφιχιεντεσ ο λιµιταδασ: ϖαν δεσδε
ελ σεχρεταριο δελ αλχαλδε, ελ περιοδιστα θυε χυβρε ελ αχοντεχερ µυνιχιπαλ ψ
λο διφυνδε εν πρενσα, ελ ενχαργαδο δελ προτοχολο, ελ µαεστρο δε
χερεµονιασ, ασ χοµο ελ ενχαργαδο δε προδυχιρ ελ βολετν, ετχ. Εν εστασ
φυνχιονεσ νο απαρεχε συ χαπαχιδαδ παρα προπονερ πλανεσ ψ προψεχτοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν.
Ελ προφεσιοναλ εν χοµυνιχαχι⌠ν νο πυεδε χεντραρσε σ⌠λο εν λα ιµαγεν δελ
αλχαλδε λο χυαλ εσ ιµπορταντε περο ινσυφιχιεντε− σινο θυε τιενε θυε
τραβαϕαρ πορ λα ινστιτυχιοναλιδαδ µυνιχιπαλ ψ λα χονστρυχχι⌠ν δελ γοβιερνο
λοχαλ. Πορ ελλο δεβερ〈 χονοχερ ταντο λο θυε συχεδε εν λα µυνιχιπαλιδαδ
χοµο φυερα δε ελλα. Τιενε θυε εϕερχερ υν ρολ µεδιαδορ, χοµο δε βισαγρα,
ηαχιενδο χονοχερ α λα γεντε λο θυε ηαχε ψ προπονε λα µυνιχιπαλιδαδ ψ
ρεχογιενδο λο θυε πιενσα ψ οπινα λα ποβλαχι⌠ν. Πορ λο ταντο, λα οφιχινα δε
χοµυνιχαχι⌠ν τιενε θυε ρεφορµυλαρ συσ φυνχιονεσ ψ τενερ υν ρολ µ〈σ
προταγ⌠νιχο χαµβιανδο ινχλυσιϖε συ υβιχαχι⌠ν εν αλ εστρυχτυρα µυνιχιπαλ.
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Χοµο σε〉αλα Χαστα〉εδα, ελ χοµυνιχαδορ πυεδε εσταρ χερχα δελ χονχεϕο
δε ρεγιδορεσ, ασεσορανδο εν λα τοµα δε δεχισιονεσ. Ο πυεδε εσταρ χερχα
δε λοσ φυνχιοναριοσ, ασεσορ〈νδολοσ ψ αποψ〈νδολοσ παρα θυε ιµπλεµεντεν
εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν εν λα ρελαχι⌠ν χον λα ποβλαχι⌠ν α παρτιρ δε
λοσ σερϖιχιοσ θυε βρινδαν. Πορ εϕεµπλο: Εν λα διϖισι⌠ν δε ρεντασ, παρα
προµοϖερ χαµπα〉ασ δε ινφορµαχι⌠ν τριβυταρια. Εν λα οφιχινα δε δεσαρρολλο
υρβανο, παρα ασεσοραρ α λοσ τχνιχοσ α χοµυνιχαρσε χον λα ποβλαχι⌠ν,
δεφινιενδο λασ οβρασ πριοριταριασ α ρεαλιζαρ. Εν λασ οφιχινασ δε σερϖιχιοσ
πβλιχοσ, χοµο λα δε λιµπιεζα, δονδε σε λε χονσυλτε α λα ποβλαχι⌠ν σοβρε
λασ ρυτασ ψ ηοραριοσ µ〈σ αδεχυαδοσ, περο ταµβιν σε λε σενσιβιλιχε σοβρε
λοσ η〈βιτοσ ψ χονδυχτασ µ〈σ αδεχυαδασ φρεντε α λα λιµπιεζα πβλιχα ο λασ
ταρεασ δε αρβοριζαχι⌠ν.
Ταµβιν πυεδε εσταρ χερχα δε λοσ ϖεχινοσ, ρεχογιενδο συσ οπινιονεσ ψ
προπυεστασ, παρα ελλο ιννοϖανδο ψ εξπλορανδο νυεϖοσ µοδοσ δε λλεγαδα
παρα χαπταρ λα ατενχι⌠ν, αψυδανδο α χονστρυιρ οπινι⌠ν δε µανερα
τρανσπαρεντε. Αθυ συ ρολ εσ ελ δε αρθυιτεχτο δε λα χιυδαδανα,
χονστρυχτορ δελ δεβατε, πορθυε µεδια εντρε λα µυνιχιπαλιδαδ ψ λα
ποβλαχι⌠ν ψ εντρε λοσ προπιοσ ϖεχινοσ, εϖιδενχιανδο δερεχηοσ περο
ταµβιν δεβερεσ, προµυεϖε λα παλαβρα περο ταµβιν λα εσχυχηα.
Φιναλµεντε συ ρολ νο σε χεντρα σ⌠λο εν ελ πρεσεντε σινο θυε αχτιϖα λα
µεµορια λοχαλ, ρεχογε εξπεριενχιασ ψ λεχχιονεσ, προψεχτ〈νδολασ εν ιδεασ
δε φυτυρο.
Χοµο οβσερϖαµοσ ελ χοµυνιχαδορ µυνιχιπαλ δεβε αψυδαρ α τοµαρ
δεχισιονεσ, περο ταµβιν αψυδαρ α ιµπλεµενταρλασ δεντρο ψ φυερα δε λα
µυνιχιπαλιδαδ. Εν τοδο χασο θυεδα εν λα δεχισι⌠ν δελ χοµυνιχαδορ
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αµπλιαρ συσ χαµποσ δε αχχι⌠ν, δεµοστραρ συσ χαπαχιδαδεσ ψ δεσαρρολλαρ
φυνχιονεσ µυχηο µ〈σ αµπλιασ.
Εσ µυψ ιµπορταντε τενερ υνα ϖισι⌠ν µ〈σ γενεραλ δε λο θυε ιµπλιχα σερ υν
προφεσιοναλ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ, νο δεβεµοσ ολϖιδαρ θυε λα
χοµυνιχαχι⌠ν εστα ινµερσα εν τοδο νυεστρο αχχιοναρ, εν λα χονφορµαχι⌠ν
δε λασ σοχιεδαδεσ, ε ινχλυσιϖε εν λα χονφορµαχι⌠ν δε υνα Ναχι⌠ν.

2.4.6 Λα παρτιχιπαχι⌠ν: ελ παπελ προταγ⌠νιχο δελ χιυδαδανο
Λα παρτιχιπαχι⌠ν εσ υν αχτο ϖολυνταριο διριγιδο α τενερ ο τοµαρ παρτε, δαρ
παρτε, ιντερϖενιρ, χοµυνιχαρ ψ ηαχερ παρτε δε υν τοδο, δε µοδο θυε
ποδαµοσ ινφλυιρ εν λασ δεχισιονεσ ψ βενεφιχιαρνοσ δε ελλασ. Παρτιχιπαρ
συπονε υνα πρεσενχια αχτιϖα χοµπροµετιενδο α λασ περσονασ ψ
αδθυιριενδο δερεχηοσ ψ ρεσπονσαβιλιδαδεσ πορθυε νοσ ρεχονοχεµοσ
συϕετοσ χαπαχεσ δε δερεχηοσ ψ δεβερεσ. Ασ, λα παρτιχιπαχι⌠ν ψ λα
δεµοχραχια χοµιενζαν πορ ασυµιρ ρεσπονσαβιλιδαδεσ ψ ϖιϖιρ λοσ ϖαλορεσ
δεµοχρ〈τιχοσ εν λασ πεθυε〉ασ χοσασ ψ εν λοσ εσπαχιοσ µ〈σ χερχανοσ α
νυεστρα ϖιδα διαρια. Παρτιχιπαρ εσ χοντρολαρ λοσ ηεχηοσ θυε νοσ αφεχταν,
εσ νο αχεπταρ δε µανερα πασιϖα λασ χοσασ, εσ ιντερϖενιρ αχτιϖαµεντε εν
λα χονδυχχι⌠ν δε λοσ δεστινοσ χολεχτιϖοσ, ασυµιενδο υν παπελ µ〈σ
προταγ⌠νιχο εν ελ µανεϕο δε λοσ ασυντοσ πβλιχοσ δε λα χοµυνιδαδ, δελ
µυνιχιπιο ψ δε λα Ναχι⌠ν (Χορποραχι⌠ν Εδυχατιϖα: ΧΛΕΒΑ, 1995).
Λα παρτιχιπαχι⌠ν σε χονχιβε χοµο υν δερεχηο, εν λα µεδιδα εν θυε σε
χονστιτυψε υνα χονδιχι⌠ν παρα ελ φορταλεχιµιεντο δε λα χαλιδαδ δε
χιυδαδανο εν ελ εϕερχιχιο δελ ποδερ πολτιχο ψ εν λα ϖιδα σοχιαλ. Λα
παρτιχιπαχι⌠ν χοµο δεβερ εστ〈 βασαδα εν λα οβλιγαχι⌠ν θυε τενεµοσ λοσ
78

χιυδαδανοσ δε παρτιχιπαρ εν λα ϖιδα χϖιχα ψ πολτιχα δελ Εσταδο. Νυεστρα
οβλιγαχι⌠ν χοµο χιυδαδανοσ νο εσ σ⌠λο ελ δερεχηο δε ελεγιρ ψ σερ
ελεγιδοσ. Ταµβιν δεβεµοσ εϕερχερ χοντρολ ψ ϖιγιλανχια σοβρε λοσ
µανδαταριοσ θυε ηεµοσ ελεγιδο.
Σε µενχιοναν τρεσ χονδιχιονεσ β〈σιχασ παρα παρτιχιπαρ (Χορποραχι⌠ν
Εδυχατιϖα: ΧΛΕΒΑ, 1995): θυερερ παρτιχιπαρ, σαβερ παρτιχιπαρ ψ ποδερ
παρτιχιπαρ. Απρενδεµοσ α παρτιχιπαρ, παρτιχιπανδο, νο παρτιχιπαρ δε φορµα
αχτιϖα εν λοσ εσπαχιοσ χερχανοσ α νοσοτροσ χοµο λα φαµιλια, λα εσχυελα,
λασ οργανιζαχιονεσ, ιµπιδε α θυε απρενδαµοσ α παρτιχιπαρ εν λοσ
εσπαχιοσ πβλιχοσ µ〈σ αµπλιοσ χοµο πορ εϕεµπλο, ελ µυνιχιπιο.
Οτρασ ϖεχεσ ελ δεσεο ψ λασ απτιτυδεσ νο ενχυεντραν χαναλεσ παρα εστε
εϕερχιχιο πρ〈χτιχο, εξιστεν διφιχυλταδεσ θυε ηαψ θυε ϖενχερ χοµο: λοσ
ελεµεντοσ χυλτυραλεσ (νο τενεµοσ υνα χυλτυρα παρτιχιπατιϖα), λασ εσχασασ
οπορτυνιδαδεσ, (εξιστε ελ δεσεο δε παρτιχιπαρ περο φαλταν χαναλεσ δε
εξπρεσι⌠ν), λοσ αντιϖαλορεσ ινχυλχαδοσ (ελ ινδιϖιδυαλισµο, λα δεσχονφιανζα,
λα ινδιφερενχια), ελ µιεδο (λα ιµποτενχια).
Ταµβιν σε πλαντεαν αχτιτυδεσ ψ σιτυαχιονεσ θυε φαϖορεχεν ψ προπιχιαν λα
παρτιχιπαχι⌠ν:

• Ελ ρεχονοχιµιεντο, λα ϖαλοραχι⌠ν, λα αχεπταχι⌠ν ψ ελ ρεσπετο δε χαδα
ινδιϖιδυο χοµο περσονα, πορ συ φορµα δε σερ, συσ σεντιµιεντοσ, συ φορµα
δε πενσαρ ψ συ χυλτυρα.

• Λα χονφιανζα θυε σε µυεστρα α λα περσονα ρεσπεχτο α συσ ηαβιλιδαδεσ
παρα µανεϕαρ συσ προπιοσ σεντιµιεντοσ ψ σολυχιοναρ συσ προβλεµασ.

• Εν ρευνιονεσ χον λα χοµυνιδαδ σε δεβε ινχυλχαρ ελ ρεσπετο πορ λασ
περσονασ, συσ σεντιµιεντοσ, πενσαµιεντοσ ψ αχχιονεσ, εϖιτανδο λα βυρλα
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ψ λα χρτιχα δεστρυχτιϖα, ρεσαλτανδο λασ χυαλιδαδεσ ψ ηαβιλιδαδεσ δε χαδα
περσονα ο γρυπο σοχιαλ.

• Λασ περσονασ θυε γοζαν δε υν αυτοχονχεπτο ποσιτιϖο σον µ〈σ
προδυχτιϖασ, πυεδεν προψεχταρσε µ〈σ φ〈χιλµεντε ηαχια λοσ δεµ〈σ ψ σον
µ〈σ τιλεσ α λα σοχιεδαδ. ∆εβεµοσ προµοϖερ λα αυτοεστιµα θυε φαϖορεχε
λα παρτιχιπαχι⌠ν.

• Σε δεβε ποσιβιλιταρ α τοδοσ λοσ µιεµβροσ δε υν γρυπο υ οργανιζαχι⌠ν υνα
µανερα προπια δε ενχοντραρ σολυχιονεσ α συσ προβλεµασ ψ νεχεσιδαδεσ,
εστο χρεα ψ αχρεχιεντα ελ σεντιµιεντο δε περτενενχια αλ γρυπο, αλ εθυιπο ψ
α λα χοµυνιδαδ ψ ελ δεσεο δε λυχηαρ πορ ελ βενεφιχιο χολεχτιϖο.

• Μαντενερ χαναλεσ προπιοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν: λα παρτιχιπαχι⌠ν προπια ψ
οριγιναλ σε δα α τραϖσ δε λοσ διφερεντεσ γρυποσ, οργανιζαχιονεσ ψ ρεδεσ.
Εν εστα µυλτιπλιχιδαδ δε εξπρεσιονεσ οργανιζατιϖασ τενεµοσ λα
ποσιβιλιδαδ δε παρτιχιπαχι⌠ν πορ συ χαρ〈χτερ ηοριζονταλ ψ βσθυεδα δε
χονσενσο εν λα τοµα δε δεχισιονεσ.

• ∆εβεµοσ εσφορζαρνοσ πορ δεπενδερ µ〈σ δε νυεστρασ χαπαχιδαδεσ. Νο
εσ βυενο εσπεραρ θυε ελ Εσταδο ψ ελ µυνιχιπιο λο ρεσυελϖα τοδο.
Εσ ιµπορταντε ελ αποψο θυε βρινδαµοσ αλ ϖεχινο εν ελ αχτο δε λα
προµοχι⌠ν, ψα θυε εσο περµιτε ινιχιαρ υνα ρελαχι⌠ν δε χονφιανζα,
τορν〈νδοσε εν χονφιανζα δε λασ προπιασ χαπαχιδαδεσ δελ ϖεχινο, παρα
ελλο ηα σιδο ιµπορταντε φορταλεχερ συ αυτοεστιµα, δεµοστραρ θυε σον
χαπαχεσ δε ρεαλιζαρ χυαλθυιερ αχχι⌠ν θυε σε προπονγα, εν ελ χασο δε
µεϕοραρ υνα σιτυαχι⌠ν θυε λοσ αθυεϕα χονσταντεµεντε χοµο πορ εϕεµπλο
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ελ προβλεµα δε λα σεγυριδαδ χιυδαδανα, ο ελ δε λα δελινχυενχια, ο ελ
προβλεµα δε λα βασυρα.
Αντε εστα σιτυαχι⌠ν σε προπυσο θυε λοσ ϖεχινοσ πασαραν δε σερ αγεντεσ
πασιϖοσ α σερ αγεντεσ αχτιϖοσ δε συ δεσαρρολλο χοµο παρτε δε υνα
χοµυνιδαδ, φρεντε α εστε ηεχηο σε λοσ ινϖολυχρ⌠ εν λα γεστι⌠ν χοµο
ϖολυνταριοσ ϖεχιναλεσ δε σεγυριδαδ χιυδαδανα ψ δε λιµπιεζα, δε εστε
µοδο αµβοσ, ϖεχινοσ ψ µυνιχιπαλιδαδ, σε υναν παρα τραβαϕαρ πορ φινεσ
χοµυνεσ.

2.5 Αχερχα δε λα προµοχι⌠ν σοχιαλ
2.5.1 Σοβρε ελ χονχεπτο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ
Λα προµοχι⌠ν σοχιαλ εσ υνα λαβορ δε χαµπο ποχασ ϖεχεσ ρεχονοχιδα,
παρα Παλµα (1988:10) ελ τρµινο προµοχι⌠ν ρεχυβρε υν χοντενιδο
συµαµεντε ϖαγο. Εσ δεβιδο α λα γενεραλιδαδ δελ τρµινο θυε ηαστα ελ
πρεσεντε ηα διφιχυλταδο υνα δεφινιχι⌠ν υν〈νιµε. ∆ε µανερα γενεραλ, σε
εντιενδε πορ προµοχι⌠ν σοχιαλ αλ προχεσο δε διναµιζαρ α λα ποβλαχι⌠ν
εν ελ χονοχιµιεντο δε συσ προβλεµασ ψ πορ ενδε, εν λα βσθυεδα δε
αλτερνατιϖασ δε σολυχι⌠ν. Ζολεζζι (1992:27) λα δεφινε χοµο υνα πρ〈χτιχα
δεµοχρ〈τιχα, προπια δε υν δεσαρρολλο ηοριζονταλ χον σεντιδο δε ιγυαλδαδ ψ
χοµυνιδαδ, θυε περµιτε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λα περσονα ψ ελ δεσαρρολλο δε
συσ χαπαχιδαδεσ.
∆αζ (1989) αφιρµα θυε λα προµοχι⌠ν σοχιαλ δεβε σερ χονσιδεραδα χοµο
ηιπ⌠τεσισ δε τραβαϕο, ψα θυε τοδα λαβορ δε προµοχι⌠ν παρτε δε συπυεστοσ
αχερχα δε υνα ρεαλιδαδ εσπεχφιχα, δε λοσ αχτορεσ σοχιαλεσ θυε
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περτενεχεν α εσα ρεαλιδαδ, δελ τιπο δε χαµβιο ο τρανσφορµαχι⌠ν δεσεαδα
ψ δε υνα προπυεστα µετοδολ⌠γιχα δε χ⌠µο σε δεβε αχτυαρ παρα ιµπυλσαρ
εσε χαµβιο. Φιναλµεντε διχηα ηιπ⌠τεσισ δε τραβαϕο ηα δε σερ
χονφρονταδα, χονσταταδα ψ ρεϖισαδα δε αχυερδο α λοσ ρεσυλταδοσ
οβτενιδοσ. Ασ, ∆αζ (1989:15) χονχλυψε αφιρµανδο... εν λα ταρεα δε
σιστεµατιζαχι⌠ν ψ εϖαλυαχι⌠ν χονστιτυψεν ηερραµιεντασ αβσολυταµεντε
νεχεσαριασ σι σε βυσχα ρεαλιζαρ υν τραβαϕο χυψο ιµπαχτο πυεδα σερ
µεδιδο. Ρεχαε σοβρε θυιενεσ δισε〉αν ψ εϕεχυταν λοσ προγραµασ δε
προµοχι⌠ν, λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε χονοχερ χον χλαριδαδ εστοσ συπυεστοσ
ε ηιπ⌠τεσισ ψ, α συ ϖεζ, λασ φορµασ δε ρεϖισαρλοσ.
Παρα Παλµα (1988:12) τοδα αχχι⌠ν προµοχιοναλ σε χαραχτεριζα πορ λα
πρεσενχια δε δετερµιναδασ χαραχτερστιχασ:
α) Σε οριεντα α θυε ελ πυεβλο σεα ελ αυτορ δε συ προπια λιβεραχι⌠ν εντενδιδα
εστα λτιµα νο σ⌠λο χοµο λα µεϕορα δε συ χαλιδαδ δε ϖιδα σινο
β〈σιχαµεντε χοµο υν προχεσο χυαλιτατιϖο µεδιαντε ελ χυαλ λασ περσονασ
προφυνδιζαν λα ρεσπονσαβιλιδαδ ψ ελ δοµινιο σοβρε συ προπια σιτυαχι⌠ν.
β) ∆εβε παρτιρ δελ ρεχονοχιµιεντο δε θυε, εν λασ αχτυαλεσ χιρχυνστανχιασ, ελ
πυεβλο αφροντα γρανδεσ διφιχυλταδεσ παρα εµπρενδερ συ προπια λιβεραχι⌠ν
ψ θυε, πορ ταντο, νεχεσιτα δε αποψο ψ χολαβοραχι⌠ν εν εστα ταρεα. Σε
ρεθυιερε πυεσ δελ χονχυρσο τεµποραλ δε εξπερτοσ θυε πυεδαν
προπορχιοναρ λοσ χονοχιµιεντοσ ψ ρεχυρσοσ νεχεσαριοσ παρα θυε ελ πυεβλο
αϖανχε.
χ) Ελ εξπερτο, προµοτορ ο ιντελεχτυαλ οργ〈νιχο θυε παρτιχιπα εν εστα λαβορ
δε αποψο α λα αχχι⌠ν λιβεραδορα δεβε χολαβοραρ περο νυνχα ρεεµπλαζαρ
λα ινιχιατιϖα ποπυλαρ.
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Εντρε λασ πρινχιπαλεσ χαραχτερστιχασ ατριβυιδασ α λα προµοχι⌠ν σοχιαλ σε
ενχυεντρα:
α) Εσ υν προχεσο θυε τιενε χοµο πυντο δε παρτιδα λασ νεχεσιδαδεσ θυε λα
προπια ποβλαχι⌠ν ρεχονοχε χοµο συψασ ψ τιενε εν χυεντα δε µανερα
πριοριταρια, λοσ ιντερεσεσ δε λα ποβλαχι⌠ν.
β) Εστιµυλα α θυε λα ποβλαχι⌠ν πλαντεε συσ προπιασ αλτερνατιϖασ δε σολυχι⌠ν.
χ) Πριµα ελ χριτεριο δεµοχρ〈τιχο ψ δε ρεσπετο α λα ποβλαχι⌠ν εν τοδασ συσ
φασεσ.
δ) Ελ προµοτορ σε ιντεγρα αχτιϖαµεντε εν λα ποβλαχι⌠ν.
ε) Ρεσπετα λα διν〈µιχα ιντερνα δε λα ποβλαχι⌠ν.
φ) Εσ χονχιεντιζαδορα, πρετενδε λα τρανσφορµαχι⌠ν ψ ελ δεσαρρολλο ιντεγραλ δε
λα περσονα ψ λα χοµυνιδαδ.
γ) Χρεα λασ χονδιχιονεσ νεχεσαριασ παρα υνα χαπαχιταχι⌠ν ϖερδαδεραµεντε
παρτιχιπατιϖα.
∆ε λο αντεριορ, σε δεσπρενδε θυε λασ αχχιονεσ δε προµοχι⌠ν σοχιαλ σον
νεχεσαριασ, πρινχιπαλµεντε εν λασ χοµυνιδαδεσ χον νεχεσιδαδεσ ϖιταλεσ,
ψ/ο εν χοµυνιδαδεσ τραδιχιοναλεσ σεχυλαρµεντε ποστεργαδασ ο λασ θυε
νο ηαν αλχανζαδο συ µ〈ξιµο δεσαρρολλο ψ µαντιενεν νιϖελεσ βαϕοσ εν συ
χαλιδαδ δε ϖιδα.
Λα προµοχι⌠ν σοχιαλ εσ ελ χαµπο δονδε σε δισε〉αν, δεσαρρολλαν ψ απλιχαν
διϖερσασ µετοδολογασ θυε δε µοδο γενεραλ, τιενε προπ⌠σιτοσ χοµυνεσ
ρεφεριδοσ α λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ, ελ δεσαρρολλο χοµυναλ, λα χαπαχιταχι⌠ν
ψ ελ απρενδιζαϕε. Ασ µισµο, χαβε µενχιοναρ θυε λα εξπεριενχια δε
προµοχι⌠ν σοχιαλ εσ ταµβιν υνα εξπεριενχια εδυχατιϖα εν λα θυε σε
υτιλιζα χον πρεφερενχια ελ δι〈λογο, λα χονϖερσαχι⌠ν ψ λα ιντεραχχι⌠ν
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ιντερπερσοναλ, δε αθυ παρτε λα ιµπορτανχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ εν
λα παρτιχιπαχι⌠ν ψ προµοχι⌠ν σοχιαλ.
Χαβε σε〉αλαρ θυε λο εσενχιαλ δελ προχεσο δε απρενδιζαϕε δεντρο δε λα
προµοχι⌠ν τιενε λυγαρ εν λα ρελαχι⌠ν διρεχτα, λα χοµυνιχαχι⌠ν οραλ ψ
γεστυαλ εντρε λοσ µιεµβροσ δε υνα οργανιζαχι⌠ν ο ηαβιταντεσ δε υνα
χοµυνιδαδ ψ ελ προµοτορ. Ταντο λα χονϖοχατορια χοµο ελ προχεσο δε
απρενδιζαϕε δεπενδεν δε λα περσονα φσιχαµεντε πρεσεντε.
Ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ εσ υνα εξπεριενχια εδυχατιϖα οριενταδα αλ
δεσαρρολλο περσοναλ δε λα χοµυνιδαδ θυε σε συστεντα εν υν
χοµπορταµιεντο παρτιχιπατιϖο. Λα προµοχι⌠ν σοχιαλ χονχιβε θυε ελ
δεσαρρολλο δε λασ περσονασ ψ λα σοχιεδαδ σεα υν προχεσο ενδ⌠γενο α
τραϖσ δελ χυαλ χρεχεν σαλυδαβλεµεντε λασ φαχυλταδεσ χρεατιϖασ ψ συσ
απλιχαχιονεσ. Υνα χονχεπχι⌠ν ενδ⌠γενα δελ δεσαρρολλο πλαντεα θυε εσ ελ
προπιο ποβλαδορ ελ συϕετο ψ ελ οβϕετο δε συ προγρεσο.
Παλµα (1988:11) µανιφιεστα θυε εσ νεχεσαριο, παρα υν εντενδιµιεντο
µ〈σ χλαρο δε λο θυε εσ προµοχι⌠ν, σε〉αλαρ αθυελλο θυε νο εσ
προµοχι⌠ν. Εν εστε χαµπο ινδιχα θυε νο σον προµοχι⌠ν αθυελλασ
αχτιϖιδαδεσ χονοχιδασ γενριχαµεντε χοµο χαπαχιταχι⌠ν.
∆ε αχυερδο α Παλµα (1988), λασ αχτιϖιδαδεσ δε χαπαχιταχι⌠ν θυε σε
οριενταν σ⌠λο ηαχια λα εδυχαχι⌠ν τχνιχα ψ θυε περσιγυεν ελ δεσαρρολλο δε
ηαβιλιδαδεσ ψ δεστρεζασ παρα αφρονταρ προβλεµασ ψ ταρεασ δετερµιναδασ,
νο σον αχτιϖιδαδεσ δε προµοχι⌠ν σοχιαλ, ψα θυε εστασ λτιµασ σε διριγεν
µ〈σ α λοσ σοχιαλ, α διφερενχια δε λασ αχτιϖιδαδεσ δε χαπαχιταχι⌠ν θυε σον
σιµπλεµεντε τχνιχο.
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Ασ, λο αντεριορ νο ιντεντα σερ υνα διφερενχιαχι⌠ν εξχλυψεντε εντρε λασ
αχτιϖιδαδεσ δε προµοχι⌠ν ψ χαπαχιταχι⌠ν. Εστο εσ ασ πορθυε τοδα
λαβορ δε προµοχι⌠ν σιεµπρε εσταρ〈 οριενταδα α λα σολυχι⌠ν δε αλγν
προβλεµα µατεριαλ θυε αφεχτε α λα χοµυνιδαδ.
Εστα σολυχι⌠ν δελ προβλεµα ινµεδιατο εσ λα µαψορα δε λασ ϖεχεσ
αβορδαδα πορ λα χαπαχιταχι⌠ν. Πορ εστο, σε σε〉αλα θυε λα προµοχι⌠ν
αβαρχα υν χαµπο µ〈σ αµπλιο θυε λα χαπαχιταχι⌠ν ψ πορ εσο λα ινχλυψε ε
ινχορπορα.

2.5.2 Λοσ δισχυρσοσ δε λα προµοχι⌠ν σοχιαλ
Παρα προφυνδιζαρ αχερχα δελ δισχυρσο δε λα προµοχι⌠ν σοχιαλ εσ νεχεσαριο
διστινγυιρ διφερεντεσ νιϖελεσ εν ελ θυεηαχερ δε λα προµοχι⌠ν σοχιαλ. Αλ
ρεσπεχτο, λοσ αυτορεσ Ρυιζ ψ Βοβαδιλλα (1993:28) πλαντεαν θυε εσ
περτινεντε

διστινγυιρ

εντρε

δισχυρσο

ινστιτυχιοναλ,

προψεχτο

δε

προµοχι⌠ν ψ αχτο δε προµοχι⌠ν.
Ελ δισχυρσο ινστιτυχιοναλ εσ προπιο δελ οργανισµο προµοτορ. Εν ελ σε
πλαντεαν λασ χονχεπχιονεσ τε⌠ριχασ ε ιντερπρεταχιονεσ δε λα ρεαλιδαδ, θυε
σε δενοµιναν ταµβιν πολτιχασ δε προµοχι⌠ν ψ θυε νορµαν, αδεµ〈σ
δε λοσ προψεχτοσ δε προµοχι⌠ν, υν χονϕυντο δε αχχιονεσ ινστιτυχιοναλεσ.
Πορ συ παρτε, λοσ προψεχτοσ δε προµοχι⌠ν οπεραχιοναλιζαν λασ πολτιχασ
δε προµοχι⌠ν ψ σον υν µεδιο α τραϖσ δελ χυαλ σε ιντεντα λλεγαρ α λοσ
οβϕετιϖοσ ινστιτυχιοναλεσ. Ελ τερχερ νιϖελ δελ θυεηαχερ δε λα προµοχι⌠ν εσ
ελ αχτο δε προµοχι⌠ν, εσ δεχιρ, ελ ενχυεντρο εντρε ελ προµοτορ ψ λα
ποβλαχι⌠ν θυε παρτιχιπα εν ελ προψεχτο. Εσ ελ µοµεντο δε λα ιντεραχχι⌠ν
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σοχιαλ χον φινεσ δε χαπαχιταχι⌠ν, ασεσορα ο ασιστενχια, σεγν σεα ελ
χασο. Εσ υνα πρ〈χτιχα εδυχατιϖα θυε σε ρεαλιζα εν ελ µαρχο δελ προψεχτο.
Αλ ρεσπεχτο δε λο θυε χονστιτυψε υν δισχυρσο, Ρυιζ ψ Βοβαδιλλα
(1993:24) µανιφιεσταν θυε στε πυεδε σερ δεφινιδο χοµο ελ χονϕυντο δε
ενυνχιαδοσ σοβρε υν τεµα. Υν δισχυρσο εσ πυεσ λα φορµα χοµο σε
εξπρεσαν ψ χοµυνιχαν λασ ιντερπρεταχιονεσ ψ εξπλιχαχιονεσ θυε σε ηαν
ελαβοραδο αχερχα δελ µυνδο ο δε αλγυνοσ ηεχηοσ ψ φεν⌠µενοσ δε λα
ρεαλιδαδ.
Α τραϖσ δε εστοσ δισχυρσοσ σε εϖιδενχιαν λασ χονχεπχιονεσ θυε τιενεν
λασ περσονασ ο ινστιτυχιονεσ σοβρε λα ρεαλιδαδ, ελ χαµβιο σοχιαλ ψ ελ
δεσαρρολλο, λοσ γρυποσ σοχιαλεσ ψ συσ προβλεµασ, ασ χοµο λα µανερα δε
ενφρενταρλοσ. Σεγν ∆αζ (1989), λοσ δισχυρσοσ εξπρεσαν λοσ συπυεστοσ
τε⌠ριχοσ δε λα προµοχι⌠ν ο δε λοσ αχτοσ δε προµοχι⌠ν.
Εστα δεφινιχι⌠ν δελ δισχυρσο ινστιτυχιοναλ ηα δετερµιναδο θυε ελ προµοτορ
µυχηασ ϖεχεσ αχτε α παρτιρ δε συ προπιο δισχυρσο ελ µισµο θυε σε
γενερα δε συ πρ〈χτιχα σοχιαλ, συσ χαραχτερστιχασ περσοναλεσ, ασ χοµο δε
συσ εξπεριενχιασ δε ϖιδα πρεϖιασ. Εσ δεχιρ, δετερµινα θυε ελ προµοτορ
αναλιχε λοσ προβλεµασ δε λα χοµυνιδαδ ψ λα µανερα δε ενφρενταρλοσ
δεσδε υνα περσπεχτιϖα προπια, µυχηασ ϖεχεσ διφερεντε α λα δελ δισχυρσο
ινστιτυχιοναλ. Συ τραβαϕο χοτιδιανο λο απρεµια α χονστιτυιρ υν δισχυρσο θυε
νο εσ νεχεσαριαµεντε σιµιλαρ χον ελ δε λασ ινστιτυχιονεσ.
Πορ ελ χονταχτο περµανεντε χον λα ποβλαχι⌠ν, ελ προµοτορ εσ θυιζ〈 ελ
νιχο αχτορ σοχιαλ θυε τιενε αχχεσο α υν χονϕυντο δε ινφορµαχιονεσ ψ
προβλεµασ µυχηασ ϖεχεσ δεσχονοχιδο πορ θυιενεσ ελαβοραν ψ δισε〉αν
λοσ προψεχτοσ. ∆ε εστε µοδο, νο εσ εξτρα〉ο θυε συσ χονχεπχιονεσ σοβρε
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ελ Περ, λα ποβλαχι⌠ν, συσ προβλεµασ ψ λασ ποσιβιλιδαδεσ δε χαµβιο νο
χοινχιδαν χον λασ θυε συστεντα ελ δισχυρσο ινστιτυχιοναλ.
Αντε εστα σιτυαχι⌠ν τιενε θυε ϖερ ελ ηεχηο δε θυε θυιενεσ ελαβοραν λοσ
δισχυρσοσ ινστιτυχιοναλεσ ψ δισε〉αν λοσ προψεχτοσ ψ πλανεσ δε αχχι⌠ν, νο
σον λοσ θυε γενεραλµεντε τιενε εν συσ µανοσ λα εϕεχυχι⌠ν δε λοσ
µισµοσ, αλ νο εσταρ διρεχταµεντε ϖινχυλαδοσ α λα πρ〈χτιχα δε προµοχι⌠ν,
λοσ δισχυρσοσ

ψ λοσ προψεχτοσ πιερδεν συ ανχλαϕε ψ διρεχχι⌠ν εν λα

ρεαλιδαδ χοτιδιανα (Ρυιζ ψ Βοβαδιλλα, 1993:25). ∆ε εστε µοδο, λοσ τρεσ
νιϖελεσ, ελ δελ δισχυρσο, ελ δελ προψεχτο ψ ελ δε λα αχχι⌠ν προµοχιοναλ, νο
ηαν σιδο ατενδιδοσ δε λα µισµα µανερα.
Αλ δεσαρρολλαρ λοσ προχεσοσ δε προµοχι⌠ν σε ηα δεσχυιδαδο λα
χοµυνιχαχι⌠ν ε ιντεραχχι⌠ν εντρε λοσ τρεσ νιϖελεσ µενχιοναδοσ, χοµο
διµενσιονεσ νεχεσαριασ παρα ελ ξιτο δελ προψεχτο. Ασ πορ εϕεµπλο, ελ
δισχυρσο ινστιτυχιοναλ σοβρε ελ ρολ δελ προµοτορ νο ηα λογραδο χυαϕαρ υνα
ιµαγεν

χον λα θυε εστε σε ιδεντιφιθυε, πορ λο χοµν, σε λε ηα

πλαντεαδο υν µοδελο ιναλχανζαβλε φρεντε αλ χυαλ ελ προµοτορ εσταβλεχε υν
ρεαλιστα διστανχιαµιεντο. Πορ εστα ραζ⌠ν, νο εσ γρατυιτο θυε ελ δισχυρσο
δε λοσ προµοτορεσ, α διφερενχια δελ ινστιτυχιοναλ, σε βασε εν λα πρ〈χτιχα
χοτιδιανα αντεσ θυε ελ προχεσο γλοβαλ.
Εν λα εξπεριενχια περυανα σε ηαν ενχοντραδο τρεσ τιποσ δε δισχυρσοσ
β〈σιχοσ σοβρε λα προµοχι⌠ν: ελ δισχυρσο ασιστενχιαλιστα, ελ δισχυρσο
δεσαρρολλιστα ψ ελ δισχυρσο δε λα τρανσφορµαχι⌠ν σοχιαλ (Ρυιζ ψ Βοβαδιλλα,
1993:29).
Ελ δισχυρσο ασιστενχιαλιστα σε συστεντα εν λοσ πρινχιπιοσ δε λα χαριδαδ, λα
ρεσπονσαβιλιδαδ ψ ελ αµορ αλ πρ⌠ϕιµο. Παρτε δελ ρεχονοχιµιεντο δε
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ρεσπονσαβιλιδαδεσ τιχασ ψ µοραλεσ παρα χον λοσ ποβρεσ ψ µ〈σ
νεχεσιταδοσ. Εστε δισχυρσο λο ασυµεν ινιχιαλµεντε, λασ ινστιτυχιονεσ
φιλαντρ⌠πιχασ χυψα περσπεχτιϖα νο ινχλυψε εσπεχφιχαµεντε οβϕετιϖοσ δε
δεσαρρολλο.
Νο σε χυεστιοναν λασ χαυσασ δε λα ποβρεζα, δε λο θυε σε τρατα εσ δε
µιτιγαρ συσ χονσεχυενχιασ ψ, πορ ταντο, εστ〈 αυσεντε λα ποσιβιλιδαδ δε
πενσαρ εν υνα προπυεστα δε χαµβιο ψ δεσαρρολλο. Πορ ελλο, λασ πρ〈χτιχασ
θυε σε δεριϖαν δε εστε δισχυρσο σε χαραχτεριζαν πορ σερ εξπεριενχιασ
δονδε ελ βενεφιχιαριο εσ υν ελεµεντο µ〈σ δελ προχεσο ρεστ〈νδολε
προταγονισµο.
Ελ οτρο εσ ασυµιδο χοµο χαρεντε, χοµο αλγυιεν αλ θυε σε λε δεβε
προϖεερ δε λο θυε νο τιενε. Εσ οβϖιο θυε ελ τιπο δε ρελαχι⌠ν θυε σε
εσταβλεχε εσ δε αρριβα ηαχια αβαϕο. Πορ ταντο λο θυε σε οφρεχε ο ρεγαλα εσ
δεχιδιδο δεσδε λασ ινστιτυχιονεσ; σον εστασ λασ θυε εσταβλεχεν λασ ρεγλασ,
λασ θυε πρετενδεν σαβερ λο θυε οτροσ νεχεσιταν. Ελ θυε οτοργα εστ〈
ηαχιενδο ελ βιεν ψ ελ θυε ρεχιβε δεβε αγραδεχερ.
Εσ πρεχισο ινδιχαρ θυε λασ πρ〈χτιχασ ασιστενχιαλεσ νο νεχεσαριαµεντε σε
ασοχιαν α υν δισχυρσο ασιστενχιαλ. Εν λασ αχτυαλεσ χιρχυνστανχιασ δε
εξτρεµα

ποβρεζα,

µυχηασ

ινστιτυχιονεσ

δεσαρρολλαν

πρ〈χτιχασ

ασιστενχιαλεσ αν δεντρο δε υν δισχυρσο διστιντο; λο χυαλ γενεραλµεντε
οχυρρε εν χασο δε δεσαστρε ο εµεργενχια. Ταλεσ πρ〈χτιχασ δεβεν σερ
ασυµιδασ χοµο υνα αλτερνατιϖα δε αλιϖιο τεµποραλ, λασ χυαλεσ νο νιεγαν
λα ποσιβιλιδαδ δε τραζαρσε οβϕετιϖοσ δε οτρα νατυραλεζα αλ ιντεριορ δε οτρο
δισχυρσο.
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Ελ δισχυρσο δεσαρρολλιστα σε συστεντα εν λα χονχεπχι⌠ν δε θυε ελ ατρασο,
λα µισερια ψ ελ συβδεσαρρολλο δε νυεστρο πασ σε εξπλιχαν πορ λα
περµανενχια δε υνα σοχιεδαδ τραδιχιοναλ θυε εσ νεχεσαριο τρανσφορµαρ.
Ελ µοδελο αλτερνατιϖο θυε πλαντεα εστε δισχυρσο εσ λα σοχιεδαδ ινδυστριαλ
ψ µοδερνα, λα εχονοµα δε µερχαδο ψ λα δεµοχραχια λιβεραλ. Ιµπυλσαρ λα
µοδερνιζαχι⌠ν εσ λα µετα πλαντεαδα ψ ροµπερ χον λο τραδιχιοναλ,
ρµορα δελ χαµβιο εσ λα προπυεστα α λλεϖαρ α χαβο.
Λα εστρατεγια παρα συπεραρ εστα σιτυαχι⌠ν σε χεντρα εν λα εδυχαχι⌠ν ψ λα
τχνιχα α τραϖσ δε λασ χυαλεσ σε ιντεντα µοδιφιχαρ λοσ ϖαλορεσ σοχιαλεσ
τραδιχιοναλεσ, τρανσφορµαρ λασ µενταλιδαδεσ, ελιµιναρ µιτοσ ψ χρεενχιασ
θυε ιµπιδεν χαµβιο. Ελ δεσαρρολλο εσ σιν⌠νιµο δε µοδερνιζαχι⌠ν, λο χυαλ
συπονε υρβανιζαχι⌠ν, χαµβιο τεχνολ⌠γιχο ψ ηοµογενειδαδ χυλτυραλ.
Εν εστε δισχυρσο νο σε χυεστιονα ελ µοδο δε οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ νι
ταµποχο λασ ρελαχιονεσ δε συβορδιναχι⌠ν ψ ποδερ θυε εξιστεν εντρε λοσ
πολοσ τραδιχιοναλ ψ µοδερνο. Ελ προβλεµα ραδιχα εν ελ σεχτορ τραδιχιοναλ:
νο τιενεν εδυχαχι⌠ν, νο τιενεν µενταλιδαδ εµπρεσαριαλ, νο τιενεν
εσπριτυ δε ρενοϖαχι⌠ν, νο αρριεσγαν. Βιεν σεα θυε σε απελε αλ εσφυερζο
χοµυναλ ο α λα ρεσπονσαβιλιδαδ ινδιϖιδυαλ, λο θυε σε πρετενδε εσ εν
εσενχια λο µισµο: µοδερνιζαχι⌠ν ψ ρυπτυρα χον λα τραδιχι⌠ν.
Ελ δισχυρσο δε λα τρασφορµαχι⌠ν σοχιαλ συργε χοµο ρεσπυεστα α λασ
εξπεριενχιασ ασιστενχιαλεσ ψ δεσαρρολλιστασ. Ασ µισµο, σον ταµβιν λασ
ΟΝΓ∆ λασ θυε συργεν αποψανδο ταλ ποσιχι⌠ν χρτιχα φρεντε α αντεριορεσ
εξπεριενχιασ. Σε εντιενδε θυε ελ δεσαρρολλο ιµπλιχα ελ χαµβιο εστρυχτυραλ
λο χυαλ συπονε υνα χρτιχα αλ ινϕυστο σιστεµα ιµπεραντε. Λα προπυεστα
ινστιτυχιοναλ εσ λα χονστρυχχι⌠ν δε υνα σοχιεδαδ αλτερνατιϖα. Εστε τιπο δε
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δισχυρσο σε χαραχτεριζα πορ υνα ποσιχι⌠ν πολτιχα δε ιζθυιερδα θυε
χονσιδερα θυε λοσ σεχτορεσ ποπυλαρεσ δεβεν σερ λοσ συϕετοσ πριϖιλεγιαδοσ
δε λοσ προγραµασ δε δεσαρρολλο.
Ταλ δισχυρσο ινιχιαλ σε νυτρε, σεγν Σιµε (1991), δε λασ σιγυιεντεσ
φυεντεσ:
α) Λα τεορα µαρξιστα χοµο ινστρυµεντο δε αν〈λισισ ε ιντερπρεταχι⌠ν σοχιαλ.
β) Λα τεολογα δε λα λιβεραχι⌠ν.
χ) Λα εδυχαχι⌠ν ποπυλαρ δε Παυλο Φρειρε.

2.5.3 Ρολ ε ιµαγεν δελ προµοτορ
Ηαστα ελ πρεσεντε σε ηαν ρεαλιζαδο εσχασοσ τραβαϕοσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν
σοβρε ελ προµοτορ ψ συσ χαραχτερστιχασ περσοναλεσ ψ σοχιαλεσ εν λα
µεδιδα θυε λασ ινστιτυχιονεσ ηαν εσταδο µ〈σ πρεοχυπαδοσ εν ελαβοραρ,
δεφινιρ ψ χονσολιδαρ συσ δισχυρσοσ ινστιτυχιοναλεσ, ψ εσ θυε εν ρεαλιδαδ
ελ τραβαϕο δελ προµοτορ εσ ποχο χλαρο ψ δεφινιδο ταντο παρα λασ προπιασ
ινστιτυχιονεσ χοµο παρα λοσ σεχτορεσ ποπυλαρεσ. Ασ, λοσ δισχυρσοσ
ινστιτυχιοναλεσ εµπλεαν υνα ϖαριαδα τερµινολογα παρα ρεφεριρσε αλ
προµοτορ,

εντρε

ελλασ

εστ〈

ελ

δε:

χοορδιναδορ,

εξτενσιονιστα,

αχοµπα〉αντε, εδυχαδορ ποπυλαρ, ιντελεχτυαλ οργ〈νιχο, ετχ. Λα ϖαριεδαδ
δε δενοµιναχιονεσ αλυδε α υνα µ〈σ γραϖε ϖαγυεδαδ δε ιµ〈γενεσ, δε
µοδο ταλ θυε λασ ιµ〈γενεσ (λασε ρεπρεσενταχιονεσ ο σιµβολιζαχιονεσ)
θυε δε λ σε φορµα λα ποβλαχι⌠ν συελε σερ α µενυδο χονφυσασ ψ αν
χοντραδιχτοριασ. Εν λα µαψορα δε λοσ χασοσ λασ ινστιτυχιονεσ προµοτορασ
ρεφυερζαν εστα αµβιγεδαδ σε〉αλανδο θυε εσ εν λα πρ〈χτιχα δονδε σε
δεφινε ελ ϖερδαδερο ρολ δελ προµοτορ.
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Χον ρεσπεχτο αλ ρολ δελ προµοτορ εξιστεν ταµβιν νοτοριασ διφερενχιασ, λασ
θυε ρεϖελαν υνα προβλεµ〈τιχα προφυνδα ρεσπεχτο δε συ ρεαλ υβιχαχι⌠ν
δεντρο δε υν προψεχτο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ. Εσ δεχιρ, σι συ ρολ εσ δε
οριενταδορ, χοορδιναδορ, οργανιζαδορ ο σ, πορ ελ χοντραριο, δεβε σερ υν
σιµπλε αυξιλιαρ δελ προχεσο εδυχατιϖο ποπυλαρ. Λα πριµερα ποστυρα, λα
θυε ϖαλορα αλ προµοτορ χοµο οριενταδορ, χοορδιναδορ, οργανιζαδορ, εσ
δεχιρ χοµο υν εδυχαδορ εξτερνο ο χοντριβυψενδο αλ προχεσο εδυχατιϖο
ποπυλαρ, εσ δε οριγεν γραµσχιανο ψ λο δεφινε χοµο υν ιντελεχτυαλ
οργ〈νιχο ο σεα, χοµο υν χονσυλτορ ψ οργανιζαδορ δε µασασ. Λα σεγυνδα
ποστυρα, θυε χονσιδερα θυε ελ προµοτορ δεβε σερ υν σιµπλε αυξιλιαρ δελ
προχεσο εδυχατιϖο ποπυλαρ προϖιενε δελ ποπυλισµο πεδαγ⌠γιχο (θυε
προχλαµα λα ηοριζονταλιδαδ τοταλ ψ λα νο διρεχτιϖιδαδ πλενα) ελ θυε πλαντεα
θυε εξιστε υνα ιγυαλδαδ τοταλ εντρε εδυχαδορεσ ψ εδυχανδοσ; εσ δεχιρ,
υβιχα αλ προµοτορ χοµο υν ελεµεντο µ〈σ δεντρο δελ προχεσο δε
προµοχι⌠ν. Εν ελ πρεσεντε, τοδο παρεχε ινδιχαρ θυε εν εστα δισχυσι⌠ν λα
ποσιχι⌠ν θυε γοζα δε µαψορ χονσενσο εσ λα θυε χονσιδερα αλ προµοτορ
χοµο υν εδυχαδορ ο ιντελεχτυαλ οργ〈νιχο. Αλ ρεσπεχτο ηαψ θυε ρεχορδαρ λο
σε〉αλαδο πορ Φρειρε (1985:78), ελ εδυχαδορ θυε διχε θυε εσ ιγυαλ α λοσ
εδυχανδοσ, ο εσ δεµαγογο ο µιεντε ο εσ ινχοµπετεντε. Ελ εδυχαδορ εσ
οβϖιαµεντε διφερεντε, δε οτρα µανερα νο ρεχονοχερα αλ εδυχανδο, τοδα
εδυχαχι⌠ν εσ διρεχτιϖα. Πορ ταντο, νο εξιστε υνα εδυχαχι⌠ν νο διρεχτιϖα.
Παρα Χαβρερα (1990:30), λα φυνχι⌠ν δελ προµοτορ εσ σερ ρεσπονσαβλε δε
χονδυχιρ λα ρεφλεξι⌠ν δελ γρυπο ορδεναδαµεντε (νο ιµπονιενδο σινο
οριεντανδο ελ δεσαρρολλο δελ πενσαµιεντο χολεχτιϖο ε ινχεντιϖανδο λα
παρτιχιπαχι⌠ν) παρα λο χυαλ δεβε ασυµιρ ελ προγραµα οριγιναλ χον γραν
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φλεξιβιλιδαδ, λλεγανδο ινχλυσο α ϖαριαρλο ραδιχαλµεντε σι εσ νεχεσαριο παρα
γαραντιζαρ ελ χορρεχτο δεσαρρολλο εδυχατιϖο ψ ελ λογρο δε λοσ οβϕετιϖοσ
προπυεστοσ.
Εν λο ρεφεριδο α συ ρολ εξιστεν χοινχιδενχιασ εντρε λοσ διϖερσοσ αυτορεσ.
∆ε ηεχηο λα µαψορα σε〉αλα θυε:
α) Ελ προµοτορ

νο πυεδε σερ αϕενο αλ µεδιο δεντρο δελ χυαλ τραβαϕα.

Αυνθυε προϖενγα δε οτρο µεδιο σοχιαλ ελ προµοτορ δεβε εσταρ
ιδεντιφιχαδο χον λοσ ιντερεσεσ δελ πυεβλο.
β) Λασ φυνχιονεσ δελ προµοτορ σον εσενχιαλµεντε: σερ υν χονχιεντιζαδορ ψ
αχοµπα〉αντε αλερτα. Εν αµβοσ σε ποστυλα θυε λα φυνχι⌠ν δελ προµοτορ
εσ σερ υν φαχιλιταδορ; εσ δεχιρ, πορ υν λαδο εσ ελ ρεσπονσαβλε δε χονδυχιρ
λα ρεφλεξι⌠ν δελ γρυπο ορδεναδαµεντε ψ, πορ οτρο λαδο, δεβε τραταρ δε
ρεδυχιρ λασ διστανχιασ , προχυρανδο εσταβλεχερ υνα ρελαχι⌠ν φρατερναλ,
διαλογαλ ψ ηοριζονταλ.
χ) Ελ προµοτορ ηα δε σερ υν αχοµπα〉αντε αλερτα δε λοσ διφερεντεσ προχεσοσ
οργανιζατιϖοσ, χοντριβυψενδο α δαρλε χονσιστενχια δε λαργο αλιεντο αλ
τεϕιδο ποπυλαρ σιν συστιτυιρ α λα προπια οργανιζαχι⌠ν, Σιµε (1991:10).
∆εντρο δε εστα ⌠πτιχα ελ προµοτορ ηα δε σερ υν ελεµεντο αχτιϖο, αλερτα,
θυε αχοµπα〉ε ψ απορτε ρεγιστρανδο λοσ λµιτεσ ψ αϖανχεσ δελ προχεσο.
Ηα δε σερ, ασ µισµο, υν αχοµπα〉αντε αφεχτιϖο θυε γενερε λαζοσ δε
αµισταδ χον λα ποβλαχι⌠ν υ οργανιζαχι⌠ν, λο χυαλ περµιτιρ〈 υν µυτυο
ρεχονοχιµιεντο. ∆ε υν λαδο, λοσ προµοτορεσ ρεδεσχυβρεν α λοσ σεχτορεσ
ποπυλαρεσ χοµο περσονασ ψ νο σ⌠λο χοµο οργανιζαχι⌠ν. ∆ε οτρο λαδο, λοσ
σεχτορεσ ποπυλαρεσ ρεδεσχυβρεν α υν προµοτορ χοµο περσονα ψ νο σ⌠λο
χοµο υν µιεµβρο δε υν χεντρο ινστιτυχιοναλ χυµπλιενδο υνα λαβορ.
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δ) Ελ προµοτορ ηα δε λλεϖαρ α χαβο υν σινγυλαρ ψ τρασχενδεντε ρολ, ψ ελ δε
απορταρ αλ ενχυεντρο δεµοχρ〈τιχο εντρε ραζασ ψ ραχιοναλιδαδεσ
ηετερογνεασ, χονστιτυψνδοσε εν υν χοµυνιχαδορ ιντερχυλτυραλ. Αλ
ρεσπεχτο Σιµε (1991) αφιρµα θυε λα αχτιτυδ χεντραλ δελ προµοτορ σοχιαλ
εν συ ρελαχι⌠ν χον συϕετοσ δε οτρασ χυλτυρασ ηα δε σερ λα δε σοστενερ υν
δι〈λογο αυδαζ. Ψ εσ θυε λα αυδαχια δελ δι〈λογο εστριβα εν χοµπρενδερ
λοσ χ⌠διγοσ χυλτυραλεσ χον λοσ θυε ελ οτρο ϖιϖε ψ χοµυνιχα συ εξπεριενχια
ψ ασ µισµο δεϕαρσε ιντερπελαρ πορ εσοσ χ⌠διγοσ.
Παρα ελ χυµπλιµιεντο δε συσ φυνχιονεσ σε εξιγε αλ προµοτορ, πορ λο
µενοσ δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα τε⌠ριχο, υν χονϕυντο δε ηεροιχασ
χαραχτερστιχασ

περσοναλεσ

(παχιενχια,

σενχιλλεζ,

χοµπα〉ερισµο,

διαλογιχιδαδ, σεγυριδαδ), τιχασ (αυτοριδαδ µοραλ, ϖοχαχι⌠ν δε σερϖιχιο δελ
πυεβλο, χαπαχιδαδ δε ρενυνχια, ρεαλ χοµπροµισο), τε⌠ριχασ (χλαριδαδ
εξποσιτιϖα, µανεϕο χονχεπτυαλ), µετοδολογασ (γενεραρ ψ προπιχιαρ λα
παρτιχιπαχι⌠ν, προµοϖερ λα ιντεγραχι⌠ν δελ γρυπο).
Εσ οβϖιο θυε εστασ χαραχτερστιχασ ηεροιχασ σον φρυτο δε λα βυενα
ϖολυνταδ ψ δελ εστερεοτιπο µ〈σ θυε δε λα προπια ρεαλιδαδ. Εστο εσ ασ
πορθυε, πορ υνα παρτε, εξιστεν διφερεντεσ τιποσ δε προµοτορεσ
(εδυχαδορεσ ποπυλαρεσ, τχνιχοσ, ετχ.) ψ πορ ταντο διφερεντεσ νιϖελεσ δε
χοµπροµισο.
Πορ οτρα παρτε, εσ ιννεγαβλε θυε ελ λογρο δε ϖερδαδερασ ρελαχιονεσ
δεµοχρ〈τιχασ εντρε λοσ προµοτορεσ ψ λα ποβλαχι⌠ν εν υν πασ χον σεχυλαρ
τραδιχι⌠ν αυτοριταρια, ραχιστα ψ µανιπυλαδορα εσ µυψ διφχιλ δε λογραρ. Ασ
µισµο, εξιστε υν νοτοριο ϖαχο εν λα ρελαχι⌠ν προµοτορ  ινστιτυχι⌠ν. Ελ
στατυσ δελ προµοτορ ε ινχλυσο− συ εσταβιλιδαδ λαβοραλ σον ιµπρεχισοσ, λο
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χυαλ ινφλυψε νεγατιϖαµεντε εν συ τραβαϕο. Εξιστε υν δεσφασε εντρε λοσ
ρεθυεριµιεντοσ ηεροιχοσ πλαντεαδοσ πορ λα ινστιτυχι⌠ν ρεσπεχτο δελ
προµοτορ

ψ, πορ οτρο λαδο, υνα σιτυαχι⌠ν πρεχαρια δελ µισµο, σε λε

ενσαλζα εν λα τεορα (δισχυρσο) περο εν λα πρ〈χτιχα νο εσ ϖαλοραδο εν συ
τραβαϕο.
Λασ χαραχτερστιχασ ρεθυεριδασ αλ προµοτορ χονφιρµαν λο θυε Χαβρερα
(1990:34) ηα δενοµιναδο περφιλ δελ εδυχαδορ ποπυλαρ; εσ δεχιρ, ελ
χονϕυντο

δε

χυαλιδαδεσ

ψ

απτιτυδεσ,

ταντο

περσοναλεσ

χοµο

προφεσιοναλεσ, θυε δεβε ρευνιρ ελ εδυχαδορ ποπυλαρ εν συ πρ〈χτιχα
εδυχατιϖα. Εστ〈σ χυαλιδαδεσ ψ απτιτυδεσ σον δενοµιναδασ πορ Φρειρε
ϖιρτυδεσ (1985:.4) ψ λοσ χονσιδερα χοµο υνα φορµα δε σερ, δε ενχαραρ,
δε χοµπορταρσε, δε χοµπρενδερ, φορµα θυε σε χρεα α τραϖσ δε λα
πρ〈χτιχα σοχιαλ.
Εντρε λασ πρινχιπαλεσ ϖιρτυδεσ δελ προµοτορ σε πυεδε σε〉αλαρ:
α) Χοηερενχια: χορρεσπονδενχια εντρε συ δισχυρσο ψ συ πρ〈χτιχα.
β) Λα παλαβρα ψ ελ σιλενχιο: προπιχιαρ λα παλαβρα δελ εδυχανδο ψ εϖιταρ θυε
εστε σε συµερϕα εν ελ σιλενχιο ο λα πασιϖιδαδ.
χ) Συβϕετιϖιδαδ ψ οβϕετιϖιδαδ: χλαρα χονχιενχια δε θυε συ πυντο δε ϖιστα
σοβρε λα ρεαλιδαδ εσ ταν σ⌠λο υν νιϖελ δε χοµπρενσι⌠ν δε ελλα ψ δε θυε λα
ρεαλιδαδ δε συ εντορνο σοχιαλ εσ οβϕετιϖα.
δ) Σιτυαχιοναλιδαδ ψ τεµποραλιδαδ: χυαλιδαδ παρα χοµπρενδερ ελ αθυ ψ ελ
αηορα δελ εδυχαδορ ψ λοσ εδυχανδοσ.
ε) Λα τεορα ψ λα πρ〈χτιχα: σαβερ χονϕυγαρ λα ρελαχι⌠ν εντρε λο τε⌠ριχο ψ λο
χονχρετο.
φ) Χοµυνιχαχι⌠ν: δισποσιχι⌠ν δε περµιτιρ λα παλαβρα αλ οτρο ψ δε εσχυχηαρλο.
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γ) Χρτιχα ψ αυτοχρτιχα: χαπαχιδαδ παρα αναλιζαρσε οβϕετιϖαµεντε, ρεχονοχερ
λοσ ερρορεσ ψ απλιχαρ λοσ χορρεχτιϖοσ.
η) Παχιενχια ε ιµπαχιενχια: δεβε ηαβερ υνα ρελαχι⌠ν διαλχτιχα εντρε
αµβασ. Σι σε ιµπονε λα ιµπαχιενχια σε χαε εν ελ αχτιϖισµο, σι σε ιµπονε
λα παχιενχια σε χαε εν ελ ιδεαλισµο.
ι) Τολερανχια: χοµπρενδερ λοσ διφερεντεσ πυντοσ δε ϖιστα δε λοσ δεµ〈σ.
ϕ) Εσποντανειδαδ ψ µανιπυλαχι⌠ν: νο δεβε ινχιδιρ εν νινγυνο δε εστοσ δοσ
εξτρεµοσ λα χονδυχτα δελ προµοτορ.
Υν ελεµεντο µυψ ιµπορταντε α αναλιζαρ εν ελ χοµπορταµιεντο δελ
προµοτορ εσ ελ δε συ δεσεµπε〉ο ρεαλ δεντρο δελ αχτο δε προµοχι⌠ν.
∆εντρο δε λα εϕεχυχι⌠ν δε υν προψεχτο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ ελ
δεσεµπε〉ο δελ προµοτορ σε ενχυεντρα συϕετο α υνα σεριε δε
ιντεραχχιονεσ σοχιαλεσ εντρε λοσ χυαλεσ υνα δε λασ µ〈σ ιµπορταντεσ σον
λασ ρελαχιονεσ δελ ποδερ.
Εν ρεφερενχια, Περχψ Βοβαδιλλα (1993:2) σελεχχιονα χοµο ιντεραχχιονεσ
σοχιαλεσ β〈σιχασ δελ προµοτορ α λα ρελαχι⌠ν ϑεφε δελ Προψεχτο  Προµοτορ
ψ α λα ρελαχι⌠ν Προµοτορ  Ποβλαδορ, σε〉αλανδο θυε εστ〈σ ρελαχιονεσ
σοχιαλεσ σον ταµβιν ρελαχιονεσ δε ποδερ. Εστασ σε µανιφιεσταν εν λα
χαπαχιδαδ δε λοσ αχτορεσ ιντεραχτυαντεσ παρα χοντρολαρ ελ µανεϕο δε λοσ
ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ (δινερο, ινσυµοσ, ηερραµιεντασ, ετχ.) ψ ρεχυρσοσ
σοχιαλεσ (στατυσ, ρολ, λενγυαϕε, χονοχιµιεντοσ, ραζασ, σεξο, οργανιζαχι⌠ν,
ετχ.).

Λασ

ρελαχιονεσ

προµοτορ−ποβλαδορ

τε⌠ριχαµεντε

δεβεν

συστενταρσε εν λα δεµοχραχια ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν; σιν εµβαργο, χοµο
ινδιχα Βοβαδιλλα (1993:3), εν λα ρεαλιδαδ δελ τραβαϕο προµοχιοναλ νο σε
πρεσενταν διχηοσ χοµπορταµιεντοσ χον εσε νιϖελ δε δεχανταχι⌠ν (...)
95

σαβεµοσ θυε λασ λαβορεσ δε προµοχι⌠ν εστ〈ν τε〉ιδασ δε υνα σεριε δε
αχτιτυδεσ

χοντραριασ

ταλεσ

χοµο

µανιπυλαχι⌠ν,

ασιστενχιαλισµο,

αυτοριταρισµο, χλιεντελισµο, πατερναλισµο, ετχ. Λα ρελαχι⌠ν ϕεφε δελ
προψεχτο ο ινϖεστιγαδορ  προµοτορ εστ〈ν µυχηασ ϖεχεσ χαραχτεριζαδο
πορ δεσενχυεντροσ δεριϖαδοσ δε υνα διφερεντε περσπεχτιϖα ρεσπεχτο δελ
τραβαϕο δε προµοχι⌠ν.
Εσ οβϖιο θυε παρα ελ ϕεφε δελ προψεχτο στε τιενε θυε χυµπλιρ λοσ
οβϕετιϖοσ πλαντεαδοσ, µιεντρασ θυε λα ρεαλιδαδ περχιβιδα πορ ελ προµοτορ
πυεδε ηαχερ θυε εν λα πρ〈χτιχα στε χυεστιονε διχηοσ οβϕετιϖοσ. Πορ οτρο
λαδο, γενεραλµεντε λοσ ινϖεστιγαδορεσ γοζαν δε µεϕορ στατυσ ψ συελδο
θυε λοσ προµοτορεσ λο θυε ηαχε µ〈σ γρανδε λασ διφερενχιασ; ασ ταµβιν,
ελ προµοτορ δεβιδο αλ διρεχτο ψ χονσταντε χονταχτο χον λα ποβλαχι⌠ν ψ συ
προβλεµ〈τιχα χοµυναλ πυεδε χαερ εν ελ αχτιϖισµο, εσ δεχιρ, εν λα αχχι⌠ν
πορ λα αχχι⌠ν µισµα, ολϖιδ〈νδοσε δε λοσ οβϕετιϖοσ δε συ ινστιτυχι⌠ν.
Λα πρ〈χτιχα εν ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ ηα δεµοστραδο θυε λοσ
προµοτορεσ

δεβεν

χαπαχιταρσε

χονσταντεµεντε

εν

τεµασ

δε

χοµυνιχαχι⌠ν ηυµανα ψ οργανιζαχι⌠ν, µοτιϖαχι⌠ν ψ λιδεραζγο, τχνιχασ
δε ρεχολεχχι⌠ν δε δατοσ, χλαριδαδ εξποσιτιϖα, εντρε οτροσ. Λα χαπαχιταχι⌠ν
δελ προµοτορ δεβε χοµπρενδερ ταµβιν χυρσοσ σοβρε χονοχιµιεντοσ δε
προβλεµασ γενεραλεσ δε λα χοµυνιδαδ ψ δε λα ρεγι⌠ν.
Μυχηασ ϖεχεσ λοσ προµοτορεσ λλεγαν α εστα αχτιϖιδαδ ιµπυλσαδοσ πορ
διφερεντεσ µοτιϖοσ εντρε ελλοσ: σοχιαλεσ, προφεσιοναλεσ, πολτιχοσ,
ρελιγιοσοσ. Αδεµ〈σ συελεν προχεδερ δε διφερεντεσ χεντροσ φορµατιϖοσ:
χολεγιοσ, ινστιτυτοσ, υνιϖερσιδαδεσ, θυε µυχηασ ϖεχεσ νο φορµαν
προφεσιοναλεσ χρτιχοσ θυε πυεδαν αχτυαρ εφιχιεντεµεντε εν υνα ρεαλιδαδ
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ταν χοµπλεϕα ψ χαµβιαντε χοµο εσ ελ Περ. Εστα σιτυαχι⌠ν ηα λλεϖαδο αλ
περσοναλ δε προµοτορεσ α αυτοχαπαχιταρσε, σεγν µανιφιεστα ςελα
(1990:41) α πεσαρ δε λα γραν ηετερογενειδαδ θυε χαραχτεριζα α λοσ
προµοτορεσ, ηαψ αλγο χοµν εν τοδοσ ελλοσ: ηαν απρενδιδο α σερ
προµοτορεσ εν λα µισµα πρ〈χτιχα.
Σιν εµβαργο, α πεσαρ δε εστα σιτυαχι⌠ν, σε σιγυε ρεθυιριενδο δελ
προµοτορ υν βυεν νιϖελ δε πρεπαραχι⌠ν εν χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ,
αντροπολογα, σιχολογα σοχιαλ, ασ χοµο υνα πρεδισποσιχι⌠ν αλ δι〈λογο
παρτιχιπατιϖο ψ ελ λιδεραζγο.

2.5.4 Υνα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερχυλτυραλ εντρε προµοτορ ψ
ποβλαχι⌠ν
Ηαψ θυε τενερ πρεσεντε θυε µυχηασ ϖεχεσ εσ µυψ διφχιλ εσταβλεχερ υν
δι〈λογο ϖερδαδεραµεντε εφεχτιϖο ψ φλυιδο εντρε ελ προµοτορ ψ λα
ποβλαχι⌠ν. Εντρε λασ πρινχιπαλεσ χαυσασ δε εστα διφιχυλταδ σε ενχυεντρα λο
θυε ℑλϖαρεζ (1990:2) δενοµινα διφερεντεσ µανερασ δε χυεστιοναρ. Εστε
αυτορ µανιφιεστα θυε ελ πυεβλο αϖεριγυα ελ παρα θυ ψ ελ χ⌠µο δε λασ
χοσασ, µιεντρασ θυε ελ ιντελεχτυαλ βυσχα ελ θυ ψ ελ πορθυ. Εσ δεχιρ
λασ ιντενχιονεσ δε αµβοσ σεχτορεσ νο σον χοινχιδεντεσ.
Λα ποβλαχι⌠ν µαργιναλ αφροντα υν µυνδο ηοστιλ, λλενο δε πριϖαχιονεσ ψ
χαρενχιασ, εν δονδε πριµα ελ ρεχελο ψ λα δεσχονφιανζα. ∆εντρο δε υν
µυνδο ασ χαραχτεριζαδο νο εσ ραρο θυε εστα ποβλαχι⌠ν σεα πραγµ〈τιχα ψ
θυε περσιγα φινεσ χονχρετοσ ψ µτοδοσ δε αχχι⌠ν. Ελ προφεσιοναλ, πορ συ
παρτε, πορ ραζονεσ δε τιπο σοχιαλ ε ηιστ⌠ριχο ηα συφριδο εν µυχηο µενοσ
γραδο ελ ηοστιγαµιεντο δε λα νατυραλεζα ψ δε λα σοχιεδαδ, τιενε πορ ταντο,
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µ〈σ εσπαχιο ιντεριορ παρα χοντεµπλαρ λα ρεαλιδαδ, πορ χονσιγυιεντε, εσ
µ〈σ εσπεχυλατιϖο ψ πρεγυντα πορ λα εσενχια δε λασ χοσασ.
∆εντρο δε υν χοντεξτο ασ χαραχτεριζαδο, λα χοµυνιχαχι⌠ν εντρε ελ
προµοτορ

ψ ελ ποβλαδορ εσ, δε αλγν µοδο, υνα χοµυνιχαχι⌠ν

ιντερχυλτυραλ εν λα µεδιδα θυε προϖιενεν δε χοντεξτοσ χυλτυραλεσ
διφερεντεσ, εστα σιτυαχι⌠ν εξιγε δελ προφεσιοναλ γεστοσ δε απροξιµαχι⌠ν
(ℑλϖαρεζ, 1990:9) θυε περµιταν ελ δεσαρρολλο δε εµπατασ εντρε λοσ
προταγονιστασ. Εστοσ γεστοσ δε απροξιµαχι⌠ν εστ〈ν χονφορµαδοσ πορ
διϖερσοσ τιποσ δε χονδυχτασ δε απερτυρα ηαχια λα ποβλαχι⌠ν, εσ δεχιρ,
δετερµιναδοσ µοδοσ δε ϖεστιρ, µανερασ δε τρανσπορταρσε, εστιλο δε
µανιφεσταρ χαρι〉ο, φιεστασ ψ τραβαϕοσ µανυαλεσ, ετχ. µοδοσ εστοσ θυε
περµιτιρ〈ν υνα αδεχυαδα ινσερχι⌠ν εν συ χοτιδιανειδαδ.
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ΧΑΠΙΤΥΛΟ ΙΙΙ: ΜΑΡΧΟ ΧΟΝΤΕΞΤΥΑΛ ∆Ε ΛΑ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΙΑ
3.1 ∆εσχριπχι⌠ν γενεραλ

3.1.1 Νοµβρε δε λα ινστιτυχι⌠ν:
Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα

3.1.2 Ρεσε〉α ηιστ⌠ριχα
Εν ελ Περ, λοσ γοβιερνοσ λοχαλεσ εξιστιερον δεσδε τιεµποσ ρεµοτοσ, α
τραϖσ δε ασαµβλεασ πβλιχασ θυε ρεαλιζαβαν λοσ ινχασ παρα δελιβεραρ ψ
ρεσολϖερ συσ προβλεµασ. ∆εσπυσ δε λα χονθυιστα εσπα〉ολα σε προδυϕο
υν χαµβιο εν ελ σιστεµα πολτιχο ψ σοχιαλ δελ ινχανατο ινστιτυψνδοσε λοσ
δενοµιναδοσ χαβιλδοσ.
Λασ πρινχιπαλεσ φυνχιονεσ δε λοσ χαβιλδοσ χολονιαλεσ φυερον: λα
αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια, ορνατο δε λα χιυδαδ, ταρεασ δε χαρ〈χτερ
αδµινιστρατιϖο, ρεπρεσενταχι⌠ν δε λα χοµυνιδαδ λοχαλ. Εντρε λασ
φαχυλταδεσ δε λοσ χαβιλδοσ, τυϖο σινγυλαρ ιµπορτανχια λα δε χονϖοχαρ α
τοδοσ λοσ ϖεχινοσ α υνα ασαµβλεα γενεραλ δενοµιναδα Χαβιλδο Αβιερτο
παρα τραταρ ασυντοσ δε γραν ιµπορτανχια παρα λα χοµυνα.
Α παρτιρ δε λα φορµαχι⌠ν δε χαβιλδοσ χολονιαλεσ σε χρεαν λασ
µυνιχιπαλιδαδεσ εν ελ Περ. Λα Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα φυε
χρεαδα ελ 22 δε ενερο δε 1535, συσ πριµεροσ αλχαλδεσ φυερον Νιχολ〈σ δε
Ριβερα, λλαµαδο ελ ϖιεϕο, ψ ϑυαν Τελλο.
Εν συσ ινιχιοσ φυνχιον⌠ εν ελ σολαρ οχυπαδο ηοψ πορ ελ παλαχιο αρζοβισπαλ.
Εν 1546 σε αδθυιρι⌠ ελ Σολαρ δε Ηερνανδο δε Σοτο, σεδε αχτυαλ δελ
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Μυνιχιπιο. Λα Μυνιχιπαλιδαδ εσ λα Ινστιτυχι⌠ν µ〈σ αντιγυα δελ Περ, συ
ηιστορια σε ινιχια δεσδε λα χρεαχι⌠ν δε λα χιυδαδ δε Λιµα, εν 1535.
Λασ δεµανδασ ϖεχιναλεσ χρεχιεντεσ ψ λοσ προγραµασ σοχιαλεσ δε αποψο
διρεχτο θυε ενχοντρ⌠ υν ιµπορταντε σοπορτε εν λασ εστρυχτυρασ εδιλιχιασ,
χορρι⌠ ελ γραϖε ριεσγο δε περδερσε δεβιδο αλ γολπε δε εσταδο δελ 5 δε
αβριλ δε 1992, ασ λα ϖολυνταδ δε χονστρυιρ υν γοβιερνο αυτοχρ〈τιχο εντρ⌠
εν χοαλιχι⌠ν χοντρα λα ινστιτυχιοναλιδαδ ινδεπενδιεντε δε λοσ γοβιερνοσ
λοχαλεσ. Εστο σε απρεχια εν λοσ χαµβιοσ σιγνιφιχατιϖοσ δε λα γεστι⌠ν λοχαλ
θυε αφεχτ⌠ α λασ µυνιχιπαλιδαδεσ δελ πασ.
Χαβε µενχιοναρ εν χυαντο α λα ρελαχι⌠ν µυνιχιπιο − χοµυνιδαδ, στα
τοµα ιµπορτανχια εν λα γεστι⌠ν δελ ∆ρ. Βαρραντεσ Λινγ〈ν, α τραϖσ δε λοσ
προγραµασ δε αποψο σοχιαλ ψ λα χρεαχι⌠ν δε λασ Αγενχιασ Μυνιχιπαλεσ δελ
ςεχινο. ∆υραντε λα γεστι⌠ν δελ ∆ρ. Αλβερτο Ανδραδε Χαρµονα, σε
ρεαλιζαρον χαµβιοσ σιγνιφιχατιϖοσ ρεχυπερ〈νδοσε εν συ τοταλιδαδ λα
αυτοριδαδ µυνιχιπαλ, φοµεντ〈νδοσε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, εντρε οτρασ, α
τραϖσ δε λοσ χαβιλδοσ ρεαλιζαδοσ εν Λιµα Χερχαδο, εν λασ ϕυρισδιχχιονεσ
δε λασ αγενχιασ αχτυαλµεντε δενοµιναδασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ
ςεχινο.

3.1.3 Μισι⌠ν
Ρεχυπεραχι⌠ν δελ χεντρο ηιστ⌠ριχο, εξτενδιενδο α τοδα λα µετρ⌠πολι χον λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε λα χοµυνιδαδ. ∆εσδε λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα σε
ρεαλιζαρ〈ν εσφυερζοσ παρα αλιϖιαρ λα ποβρεζα ινσερτ〈νδοσε εν υν τερριτοριο
σοστενιβλε εν λο αµβιενταλ, σοχιαλ, εχον⌠µιχο, ασυµιενδο υν γοβιερνο
λοχαλ δε Χιυδαδ−Εσταδο.
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3.1.4 ςισι⌠ν
Λιµα σε προψεχτα α οχυπαρ νυεϖασ ποσιχιονεσ εν λοσ εσχεναριοσ
ναχιοναλ, χοντινενταλ ψ µυνδιαλ, σιγνιφιχανδο παρα συ ποβλαχι⌠ν νυεϖασ
οπχιονεσ δε αχχεσο εθυιτατιϖο α λοσ ρεχυρσοσ πβλιχοσ α τραϖσ δε λα
πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ δε χαλιδαδ ψ δε λασ ινϖερσιονεσ λοχαλεσ.
Λιµα σε οργανιζα παρα χρεαρ οπορτυνιδαδεσ παρα ελ δεσαρρολλο ηυµανο, ψ
σερ προµοτορα δε λα πλενα χιυδαδανα δε συσ ηαβιταντεσ.

3.1.5 Ραζ⌠ν Σοχιαλ
Περσονερα ϕυρδιχα δε δερεχηο πβλιχο ιντερνο, χον αυτονοµα
εχον⌠µιχα ψ αδµινιστρατιϖα.

3.1.6 Τιπολογα
ργανο δε γοβιερνο λοχαλ θυε εµανα δε λα ϖολυνταδ ποπυλαρ, ϖα λασ
ελεχχιονεσ προϖινχιαλεσ ψ διστριταλεσ. Εσ υνα περσονα ϕυρδιχα δε δερεχηο
πβλιχο Χον αυτονοµα εχον⌠µιχα ψ αδµινιστρατιϖα εν λοσ ασυντοσ δε συ
χοµπετενχια.
Λα Μυνιχιπαλιδαδ ρεπρεσεντα αλ ϖεχινδαριο, προµυεϖε λα αδεχυαδα
πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ λοχαλεσ, φοµεντα ελ βιενεσταρ δε λοσ
ϖεχινοσ ψ ελ δεσαρρολλο ιντεγραλ ψ αρµ⌠νιχο δε λασ χιρχυνσχριπχιονεσ δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν.
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3.2 Οργανιζαχι⌠ν δε λα Μυνιχιπαλιδαδ
Λα Μυνιχιπαλιδαδ εσ πορ νατυραλεζα, ελ πυντο δε χονταχτο µ〈σ χερχανο θυε
τιενε ελ χιυδαδανο χον ελ Εσταδο. Εσ λα ινστιτυχι⌠ν ενχαργαδα δε αδµινιστραρ λοσ
ρεχυρσοσ παρα ελ βιενεσταρ δε λοσ χιυδαδανοσ, παρα ταλ φιν λα Μυνιχιπαλιδαδ
χυεντα χον οργανιζαχιονεσ δεσχεντραλιζαδασ, χεντραλιζαδασ ψ εµπρεσασ
µυνιχιπαλεσ εντρε οτρασ.

3.2.1 ργανοσ δε γοβιερνο δε λα Μυνιχιπαλιδαδ
• Χονχεϕο Μετροπολιτανο
• Ελ Αλχαλδε Μετροπολιτανο
• Λα Ασαµβλεα Μετροπολιτανα δε Αλχαλδεσ

3.2.2 ργανοσ αδµινιστρατιϖοσ
Λασ

∆ιρεχχιονεσ

Μυνιχιπαλεσ

σον

⌠ργανοσ

δε

αδµινιστρατιϖοσ

ρεσπονσαβλεσ, αντε ελ χονχεϕο ψ λα αλχαλδα, δελ χυµπλιµιεντο δε λασ
πολτιχασ ψ προγραµασ χορρεσπονδιεντεσ α λασ σιγυιεντεσ 〈ρεασ:
• ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ Μετροπολιτανα
• ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ Αδµινιστρατιϖα
• ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε ∆εσαρρολλο Υρβανο

3.2.3 ργανο δε ασεσοραµιεντο ψ αποψο
• Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ
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3.3

Λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ: ΟΓΠς
Εσ ελ ⌠ργανο δε αποψο ρεσπονσαβλε δε προµοϖερ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λασ
οργανιζαχιονεσ δε ϖεχινοσ παρα ελ δεσαρρολλο δε αχχιονεσ εν βενεφιχιο δε
λα χοµυνιδαδ. Συ χρεαχι⌠ν σε συστεντα εν ελ ∆εχρετο δε Αλχαλδα Ν≡ 033,
Ρεσολυχι⌠ν δε Αλχαλδα 792, δελ 23 δε αβριλ δε 1984 ψ δελ εδιχτο Ν≡ 021,
δελ 25 δε αβριλ δε 1985. Εστ〈 α χαργο δε υν ∆ιρεχτορ Γενεραλ θυε
δεπενδε δελ Αλχαλδε Μετροπολιτανο.

3.3.1 Φυνχιονεσ
• Προγραµαρ, διριγιρ, εϕεχυταρ ψ χοορδιναρ λασ αχχιονεσ δε προµοχι⌠ν δε
οργανιζαχιονεσ ψ ϕυντασ δε ϖεχινοσ, δε χονφορµιδαδ α λασ δισποσιχιονεσ
λεγαλεσ ϖιγεντεσ.

• Οργανιζαρ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λα ποβλαχι⌠ν παρα αχχιονεσ δε ϖιγιλανχια δε
λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ λοχαλεσ.

• Προπονερ, χοορδιναρ ψ εϕεχυταρ λα πολτιχα δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.
• Ρεχεπχιοναρ ψ ρεχονοχερ λασ οργανιζαχιονεσ δελ Χερχαδο δε Λιµα δε
αχυερδο α λα νορµα ϖιγεντε.

• ∆εσαρρολλαρ αχχιονεσ δε προµοχι⌠ν ϖεχιναλ ψ αποψαρ λασ ινιχιατιϖασ θυε
σοβρε

οβρασ

χοµυναλεσ

τενγαν

λασ

οργανιζαχιονεσ

σοχιαλεσ,

προµοϖιενδο συ χοορδιναχι⌠ν χον λασ ινστανχιασ τχνιχασ δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ.
Λασ φυνχιονεσ δε Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ, σε βασα εν
συ µισι⌠ν ψ ϖισι⌠ν, θυε εσ ελ προµοϖερ υνα χονχιενχια χϖιχα χιυδαδανα,
οριενταδο α υν τραβαϕο χοορδιναδο εντρε ελ µυνιχιπιο ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ
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ϖεχινο. Εστο σε πλασµα εν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ ταρεασ δε προµοχι⌠ν
ϖεχιναλ θυε λλεϖα α χαβο λα οφιχινα.
Εστασ ψ οτρασ λαβορεσ σε ρεαλιζαν α τραϖσ δε συσ οφιχινασ δε λνεα: λα
Οφιχινα δε Προµοχι⌠ν δε Οργανιζαχιονεσ ςεχιναλεσ θυε τραβαϕα α νιϖελ
δε χονοσ, ψ λα Οφιχινα δελ Χερχαδο θυε τραβαϕα α νιϖελ δελ χερχαδο δε
Λιµα α τραϖσ δε συσ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο.
Παρα ελλο, σε ρεθυιερε δελ τραβαϕο χοορδιναδο δε τοδο ελ περσοναλ θυε
λλεϖα α χαβο λασ σιγυιεντεσ ταρεασ χοµο: διφυσι⌠ν δε λασ ορδενανζασ
(εντρε ελλασ ελ ΡΥΟΣ βασαδο εν ελ εδιχτο µυνιχιπαλ 191 δελ α〉ο 1999,
θυε ρεχονοχε α λασ διϖερσασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ ψ ϖεχιναλεσ). Λοσ
εϖεντοσ δε χαρ〈χτερ παρτιχιπατιϖο: λα ασιστενχια α λασ ασαµβλεασ
ελεχτοραλεσ εν χαλιδαδ δε

ϖεεδορεσ, ρευνιονεσ δε χοορδιναχι⌠ν ψ δε

ινφορµαχι⌠ν χον λοσ ϖεχινοσ εν χασο δε συ ποσιβλε οργανιζαχι⌠ν ψ
φορµαλιζαχι⌠ν, ταρεασ δε ρεγιστρο: ϖεριφιχαχι⌠ν δε λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ παρα συ ρεσπεχτιϖο ρεχονοχιµιεντο, ετχ.
Εϖεντοσ δε χαπαχιταχι⌠ν α διριγεντεσ ε ιντεγραντεσ δε λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ ψ ϖεχιναλεσ α τραϖσ δε χηαρλασ σοβρε δεβερεσ ψ δερεχηοσ,
λιδεραζγο, µεχανισµοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν, ετχ. Εϖεντοσ δεµοχρ〈τιχοσ
χοµο λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ, λα Χονσυλτα ςεχιναλ, Μεσασ
δε Χονχερταχι⌠ν, ετχ.
Α τραϖσ δε λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ σε χαναλιζαν λασ
προπυεστασ ψ προψεχτοσ δε λοσ ϖεχινοσ, ρεφερεντε α λα νεχεσιδαδ δε
ρεαλιζαρ υνα οβρα πβλιχα εν λα χοµυνιδαδ, χοµο λα ρεχονστρυχχι⌠ν δε
πυεντεσ, χονστρυχχι⌠ν δε παρθυεσ ο παϖιµενταχι⌠ν δε πιστα ψ ϖερεδασ,
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ετχ. Λα οφιχινα χαναλιζα λοσ πεδιδοσ, ψ λοσ τρανσφιερε α λασ διρεχχιονεσ
χοµπετεντεσ.
Λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ, ταµβιν ρεχεπχιοναν λοσ προψεχτοσ δε οβρασ ψ
οτροσ πεδιδοσ δε λοσ ϖεχινοσ, εστοσ σον ρεµιτιδοσ α λα διρεχχι⌠ν γενεραλ
παρα συ ατενχι⌠ν ψ χαναλιζαχι⌠ν α λασ οτρασ οφιχινασ. Μυχηασ ϖεχεσ ελ
σεγυιµιεντο δε εστοσ προψεχτοσ σε ηαχε α τραϖσ δε λασ Χασασ
Μυνιχιπαλεσ, ελ ϕεφε ο προµοτορ σε ηαχε χαργο δελ σεγυιµιεντο δε λοσ
εξπεδιεντεσ εν λασ διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ δονδε σε εστ〈ν τραµιτανδο
χον λα φιναλιδαδ θυε σε δε υνα ρ〈πιδα ατενχι⌠ν.
Πορ εϕεµπλο, εν χασο θυε λοσ ϖεχινοσ ηαψαν σολιχιταδο λα χονστρυχχι⌠ν δε
υν παρθυε ο ελ µαντενιµιεντο δε ϕαρδινεσ, λασ χοορδιναχιονεσ σε ρεαλιζαν
χον λα ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε Σερϖιχιοσ α λα Χιυδαδ. Παρα λα χονστρυχχι⌠ν
δε πιστασ ψ ϖερεδασ, χον Εµιλιµα, ετχ.
Υνα ταρεα ιµπορταντε εσ λα θυε ρεαλιζα ελ 〈ρεα αδµινιστρατιϖα δε λα
ΟΓΠς, ψα θυε δε εστα 〈ρεα δεπενδερ〈 λα προϖισι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ
νεχεσαριοσ παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ αχτιϖιδαδεσ ψ ταρεασ. Εστ〈
ρεσπονσαβιλιδαδ ρεχαε εν υν ϕεφε αδµινιστρατιϖο ψ δοσ προφεσιοναλεσ θυε
λο αποψαν εν συ λαβορ. Προπορχιονα δε ρεχυρσοσ λογστιχοσ ψ εχον⌠µιχοσ
α λασ οφιχινασ δε λνεα ψ α λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ, παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε
λασ αχτιϖιδαδεσ (πορ εϕεµπλο, συπερϖισαρ λα διστριβυχι⌠ν δε λα χαϕα χηιχα
παρα γαστοσ θυε νο σε χονσιδεραρον εν ελ πρεσυπυεστο ανυαλ). Παρα ελ
δεσαρρολλο δε λοσ εϖεντοσ, σε ενχαργα δε προϖεερνοσ λοσ ρεχυρσοσ
µατεριαλεσ ψ λογστιχοσ. Χοορδινα χον ελ ρεσπονσαβλε δε πρενσα (α θυιν
συπερϖισα συσ φυνχιονεσ) παρα λα ελαβοραχι⌠ν δε λοσ µατεριαλεσ δε
διφυσι⌠ν.
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Ταµβιν σε ενχυεντρα α συ χαργο, λα χοορδιναχι⌠ν δε λασ µοϖιλιδαδεσ
παρα λασ αχχιονεσ δε χονϖοχατορια. ∆εβο µενχιοναρ θυε λα ΟΓΠς
δισπονε δε τρεσ υνιδαδεσ µ⌠ϖιλεσ, λασ θυε εστ〈ν διστριβυιδασ δε λα
σιγυιεντε φορµα: υνα υνιδαδ παρα λα διρεχχι⌠ν γενεραλ, υνα υνιδαδ παρα λα
Οφιχινα δελ Χερχαδο ψ οτρα παρα λα Οφιχινα δε Προµοχι⌠ν δε
Οργανιζαχιονεσ ςεχιναλεσ, θυε χοορδινα α νιϖελ δε χονοσ. Εν χασο δε
λλεϖαρ α χαβο υν εϖεντο δε γραν χοβερτυρα, σε ηαχε υσο δε λα υνιδαδ
χορρεσπονδιεντε παρα λα χονϖοχατορια ψ χοορδιναχιονεσ χον λοσ ϖεχινοσ.
Εν χιρχυνστανχιασ εν θυε σε ηαν λλεϖαδο α χαβο αχτιϖιδαδεσ παραλελασ, ελ
〈ρεα αδµινιστρατιϖα χοντραταβα υνιδαδεσ παρτιχυλαρεσ παρα χοντινυαρ χον
νυεστρα ταρεα.

3.3.2 Μισι⌠ν
Προµοϖερ λα παρτιχιπαχι⌠ν εντρε λοσ µιεµβροσ δε λα χοµυνιδαδ παρα
λογραρ υν χονσενσο δε ϖολυνταδεσ, ηαχιενδο θυε Λιµα ρεναζχα πορ ελ
εσφυερζο ψ δεχισι⌠ν δε συ γεντε, λα ιδεντιφιχαχι⌠ν χον λοσ οβϕετιϖοσ δε
δεσαρρολλο, χονοχερ συσ δεσεοσ ψ ασπιραχιονεσ εν λα γεστι⌠ν δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ. Ρεϖαλοριζαχι⌠ν δελ πατριµονιο ψ λα χονχιενχια χϖιχα εντρε
λοσ ϖεχινοσ.

3.3.3 ςισι⌠ν
Λιµα οριεντα α σερ υνα χιυδαδ δονδε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, οργανιζαδα,
σεα υν εσπαχιο δεµοχρ〈τιχο ψ χρεατιϖο θυε απυντε α ασεγυραρ συ προπιο
δεσαρρολλο.
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Λα χιυδαδ δε Λιµα σερ〈 υν εσχεναριο δε χαµβιοσ σοχιαλεσ, δονδε λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε λα µυϕερ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ σερ〈 δεχισιϖα εν εστε προχεσο ψ
εν δονδε ελ γοβιερνο µυνιχιπαλ δεβε µαντενερ συ ρολ δε λιδεραζγο εν λα
προµοχι⌠ν ψ οργανιζαχι⌠ν δε εστοσ γρυποσ ηυµανοσ. Προµοϖερ
παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα εν προ δε υνα χιυδαδ µοδερνα, ορδεναδα,
σεγυρα, προδυχτιϖα, σαλυδαβλε, τυρστιχα ψ χυλτυραλ χον δεσαρρολλο
σοστενιβλε.

3.3.4 Εστρυχτυρα οργ〈νιχα
Παρα ελ χυµπλιµιεντο δε συσ οβϕετιϖοσ ψ φυνχιονεσ, λα ΟΓΠς χυεντα χον
λα εστρυχτυρα οργ〈νιχα σιγυιεντε: (ϖερ γρ〈φιχο εν ανεξο)

3.3.4.1 Λα Οφιχινα δε Προµοχι⌠ν δε λασ Οργανιζαχιονεσ
ςεχιναλεσ: ΟΠΟς
Εστ〈 α χαργο δε υν διρεχτορ θυε δεπενδε δελ διρεχτορ γενεραλ, τραβαϕα
εν ελ 〈µβιτο δε λασ Μυνιχιπαλιδαδεσ δε Λιµα µετροπολιτανα
χοορδινανδο χον λασ διρεχχιονεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ α νιϖελ δε
λοσ χυατρο χονοσ. Εν εστε πυντο νο δεταλλαρεµοσ λασ φυνχιονεσ δε
εστα οφιχινα πορ νο χορρεσπονδερ αλ 〈µβιτο δε λα εξπεριενχια, περο σι
λα µενχιοναµοσ παρα εντενδερ λα εστρυχτυρα δε λα οφιχινα γενεραλ.

3.3.4.2 Λα Οφιχινα δελ Χερχαδο: ΟΧ
Εστ〈 α χαργο δε υν διρεχτορ θυε δεπενδε δελ διρεχτορ γενεραλ δε
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, συσ φυνχιονεσ ψ ατριβυχιονεσ σον:
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• Προγραµαρ ψ διριγιρ, εϕεχυταρ ψ χοορδιναρ λασ δεµανδασ δε λασ
Σεχρεταρασ Μυνιχιπαλεσ.

• Προµοϖερ λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ δε λοσ ϖεχινοσ δε Λιµα Χερχαδο.
Λα Οφιχινα δελ Χερχαδο, λνεα δε αχχι⌠ν δε λα Οφιχινα Γενεραλ δε
Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ (ΟΓΠς), εσ λα ρεσπονσαβλε δε προµοϖερ ψ
προπιχιαρ λασ διϖερσασ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν, οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ ψ
τραβαϕο χοορδιναδο χον λα ποβλαχι⌠ν ρεσιδεντε δε Λιµα Χερχαδο α φιν
δε θυε χοντριβυψαν χον ελ δεσαρρολλο λοχαλ. Εστ〈 χρεαδα βαϕο ελ
αµπαρο δε λα βασε λεγαλ: Εδιχτο Ν≡ 021, Αρτ. 65, δελ 25 δε αβριλ δε
1985.

Συσ πολτιχασ
• Φορταλεχιµιεντο δε λασ χαπαχιδαδεσ δε λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ παρα λα
σοστενιβιλιδαδ ψ προµοχι⌠ν δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ

• Προµοχι⌠ν δε αλιανζασ εστρατγιχασ χον ελ σεχτορ πβλιχο ψ πριϖαδο.
• Ελ Οβϕετιϖο Γενεραλ δε λα Οφιχινα δελ Χερχαδο εσ προµοϖερ ψ
προπιχιαρ λασ διϖερσασ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν, οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ ψ
τραβαϕο οργανιζαδο εν λα ποβλαχι⌠ν ρεσιδεντε εν Λιµα Χερχαδο.

Λασ

Χασασ

Μυνιχιπαλεσ

δελ

δεσχεντραλιζαδοσ δε λα Οφιχινα

ςεχινο:

⌠ργανοσ

δε Παρτιχιπαχι⌠ν

ςεχιναλ
Λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο σον αγενχιασ δεσχεντραλιζαδασ δε
λα ΟΓΠς ψ δεπενδεν διρεχταµεντε δε λα ∆ιρεχχι⌠ν δε λα Οφιχινα δελ
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Χερχαδο. Εστοσ εντεσ δεσχεντραλιζαδοσ εστ〈ν διστριβυιδοσ α νιϖελ δε
Λιµα Χερχαδο ψ συ οβϕετιϖο εσ προµοϖερ λα ιντεγραχι⌠ν ψ λα
παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα ψ οργανιζαδα δε λοσ ϖεχινοσ εν λα γεστι⌠ν
µυνιχιπαλ χον ελ φιν δε ιµπυλσαρ ελ δεσαρρολλο λοχαλ α τραϖσ δε λα
προµοχι⌠ν δε διϖερσασ φορµασ δε οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ.

Συσ φυνχιονεσ
• Φοµεντα λα προµοχι⌠ν δε λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ.
• Ρεχεπχιονα δενυνχιασ δε χοµπετενχια µυνιχιπαλ.
• Οριεντα α λα ποβλαχι⌠ν σοβρε ελ τραβαϕο οργανιζαδο ψ χοορδιναδο εν
προψεχτοσ δε δεσαρρολλο παρα συ λοχαλιδαδ.

Αχτιϖιδαδεσ
•

Χαδα Χασα Μυνιχιπαλ τραβαϕα χον λα ποβλαχι⌠ν θυε περτενεχε α συ
ϕυρισδιχχι⌠ν εν λα χονφορµαχι⌠ν δε χοµιτσ δε ϖεχινοσ, εν χοµιτσ δε
παρθυεσ, χυαδρασ ο ϕυντασ ϖεχιναλεσ.

•

Σε βρινδα ινφορµαχι⌠ν γενεραλ α λοσ ϖεχινοσ.

•

Σε χονφορµαν µεσασ δε γεστι⌠ν χον ρελαχι⌠ν α λοσ προβλεµασ θυε
αφεχταν α λα χοµυνιδαδ.

•

Σε ατιενδε ψ χαναλιζαν δενυνχιασ.

•

Σε χοορδινα αχχιονεσ χον οτρασ 〈ρεασ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ.

•

Σε φοµεντα λα οργανιζαχι⌠ν δελ ϖολυνταριαδο ϖεχιναλ.

•

Σε χαπαχιτα διριγεντεσ ϖεχιναλεσ.

109

•

Σε οφρεχεν ταλλερεσ προδυχτιϖοσ θυε περµιτεν λα χρεαχι⌠ν δε
µιχροεµπρεσασ.

•

Φοµεντα εϖεντοσ χϖιχοσ  πατρι⌠τιχοσ.

Ρεσε〉α Ηιστ⌠ριχα
Λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο σε χρεαν υν τρεσ δε ϕυνιο δε 1985.
Ινιχιαλµεντε φυερον χρεαδασ χοµο αγενχιασ µυνιχιπαλεσ δελ χερχαδο
δε Λιµα. Λα χρεαχι⌠ν δε εστασ αγενχιασ φυε πρυεβα δε θυε ελ
µυνιχιπιο δε εσε εντονχεσ ηαβρα αϖανζαδο εν λα δεµοχρατιζαχι⌠ν
βυσχανδο γενεραρ ασ, λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λα ποβλαχι⌠ν. Ταλ χοµο σε
δεµυεστρα χον ελ ναχιµιεντο δε λασ σεισ αγενχιασ µυνιχιπαλεσ δελ
χερχαδο, θυε φυερον χρεαδασ πορ ρεσολυχι⌠ν δε αλχαλδα Ν° 159.
Εστασ ινστανχιασ αδµινιστρατιϖασ ψ δε σερϖιχιο φυερον χρεαδασ εν υν
εσπαχιο τερριτοριαλ χοµο ελ χερχαδο θυε χονχεντρα τοδοσ λοσ
προβλεµασ ψ ϖιρτυδεσ δε λα γραν χιυδαδ, εστα εξπεριενχια σε
χονστιτυψ⌠ εν υν µοδελο εµυλαδο πορ λοσ µυνιχιπιοσ χον αµπλια
ϕυρισδιχχι⌠ν ψ δενσιδαδ ποβλαχιοναλ, χοµο εσ εν ελ χασο δε ςιλλα ελ
Σαλϖαδορ ψ ελ Αγυστινο, εντρε οτρασ.
∆ε εστα φορµα σε τοµ⌠ εν χυεντα θυε ελ χερχαδο δε Λιµα
οργ〈νιχαµεντε νο τιενε υν χονχεϕο διστριταλ ψ ηαστα λοσ λτιµοσ α〉οσ
φυε παραδ⌠ϕιχαµεντε ολϖιδαδο, νο οβσταντε πορ λ ηαν τρανσιταδο ψ
τρανσιταν λα µαψορα δε λοσ ηαβιταντεσ δε λα χιυδαδ. Εσ ασ, θυε εν λα
γεστι⌠ν δελ ∆ρ. Αλφονσο Βαρραντεσ Λινγ〈ν, σε ασυµε λα προβλεµ〈τιχα
συπερανδο ελ χαµινο φ〈χιλ δε λα χρεαχι⌠ν βυροχρ〈τιχα δε υν χονχεϕο
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διστριταλ, αδοπτ⌠ ελ προχεσο πορ ελ χυαλ σε αϖανζα πριµερο εν λα
δεσχονχεντραχι⌠ν δελ περσοναλ ψ φυνχιονεσ ηαστα λλεγαρ α υνα τοταλ
δεσχεντραλιζαχι⌠ν µεδιαντε ελ χυαλ χαδα αγενχια σε χονϖερτα εν υνα
µυνιχιπαλιδαδ

εν

πεθυε〉ο,

χον

συσ

ρεσπεχτιϖασ

υνιδαδεσ

αδµινιστρατιϖασ αλ σερϖιχιο ψ βαϕο λα φισχαλιζαχι⌠ν δελ ϖεχινδαριο.
Εν χαδα αγενχια σε ενχοντραβα ινσταλαδασ, ηαχε αλγυνοσ α〉οσ, λασ
υνιδαδεσ αδµινιστρατιϖασ δεσχονχεντραδασ χοµο ερα ελ σερϖιχιο δε
λιµπιεζα, πολιχα µυνιχιπαλ, παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, ρεχρεαχι⌠ν ψ
χυλτυρα, δε οβρασ ψ τρ〈µιτε δοχυµενταριο. Εστασ αγενχιασ ηαν
δεσαρρολλαδο διϖερσασ χαµπα〉ασ, εντρε ελλασ λασ χαµπα〉ασ δε
λιµπιεζα πβλιχα, πλανεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν χυλτυραλ ψ δε οργανιζαχι⌠ν
ϖεχιναλ λογρανδο φορταλεχερ λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ δε 45
ασενταµιεντοσ ηυµανοσ δελ χερχαδο. Σε ινσταλαρον οργανιζαχιονεσ
φυνχιοναλεσ (εντρε χοµιτσ δε ϖασο δε λεχηε, χοµιτσ δε ϖεχινοσ,
ασοχιαχιονεσ δε προπιεταριοσ, αγρυπαχιονεσ ϕυϖενιλεσ, ετχ.). Σε
ρεαλιζαρον ενχυεντροσ ϖεχιναλεσ, σε πυσιερον εν πρ〈χτιχα ελ προγραµα
δε οβρασ θυε ρεσπονδα α πεδιδοσ ηεχηοσ πορ λοσ ϖεχινοσ.
Εστε προχεσο νο ηα σιδο φ〈χιλ ψ σε ηαν χονφρονταδο λιµιταχιονεσ
εξπλιχαβλεσ πορ λοσ εσχολλοσ θυε α ϖεχεσ ηαν ινφλυιδο: βυροχρατισµο,
µοροσιδαδ, φαλτα δε ϖοχαχι⌠ν δε σερϖιχιο, ετχ. Φαχτορεσ αχυµυλαδοσ
εν λαργοσ α〉οσ δε υν εστιλο τραδιχιοναλ ψ αλεϕαδο δε λα διν〈µιχα
ϖεχιναλ, ψ πορ οτρο λαδο, λασ δεβιλιδαδεσ εξιστεντεσ εν λοσ νιϖελεσ δε
οργανιζαχι⌠ν ψ χεντραλιζαχι⌠ν αυτ⌠νοµασ δε λοσ ϖεχινοσ.
Εν λα γεστι⌠ν δελ ∆ρ. Αλβερτο Ανδραδε υνο δε λοσ οβϕετιϖοσ
ινστιτυχιοναλεσ φυε ελ φορταλεχερ ψ χονσολιδαρ λα γοβερναβιλιδαδ λοχαλ ψ
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εσταβλεχερ νυεϖοσ µοδοσ δε γεστι⌠ν πβλιχα λοχαλ; υνα εστρατεγια
παρα αλχανζαρ διχηο οβϕετιϖο φυε υτιλιζαρ α λοσ λοχαλεσ δε λασ αγενχιασ
χοµο λυγαρεσ δεµοχρ〈τιχοσ δε ινφορµαχι⌠ν, δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ τοµα
δε δεχισιονεσ εντρε αυτοριδαδεσ λοχαλεσ, οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ ψ
ϖεχινοσ χοµπροµετιδοσ χον ελ δεσαρρολλο δε συ χοµυνιδαδ λογρανδο,
δε εστα µανερα, χονσενσο ψ αχυερδο σοβρε λα σολυχι⌠ν δε λοσ
πρινχιπαλεσ προβλεµασ θυε λιµιταν ελ δεσαρρολλο λοχαλ.
Παρα ελ λογρο δε λοσ οβϕετιϖοσ προπυεστοσ ψ α φιν δε φαχιλιταρ υνα µεϕορ
ιντεγραχι⌠ν ε ιδεντιφιχαχι⌠ν εντρε ελ γοβιερνο µυνιχιπαλ ψ λα
χοµυνιδαδ οργανιζαδα, φυε νεχεσαριο µοδιφιχαρ λα δενοµιναχι⌠ν δε
λασ αγενχιασ µυνιχιπαλεσ πορ ελ δε Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο ψα
θυε εν εστε λυγαρ σε προµυεϖε αχτυαλµεντε, λα παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα
δε λοσ ϖεχινοσ α φιν δε θυε πυεδαν σεγυιρ ιντεγραδοσ εν λα γεστι⌠ν
µυνιχιπαλ ψ ελ δεσαρρολλο λοχαλ.

3.3.5 Χοντεξτο σιτυαχιοναλ δε λα ΟΓΠς
Λα Οφιχινα δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ αχτυαλµεντε σε ενχυεντρα υβιχαδα εν
ελ ϑρ. Χαιλλοµα # 137− Χερχαδο δε Λιµα, χοµπαρτε λασ ινσταλαχιονεσ χον
λα ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε Φισχαλιζαχι⌠ν ψ Χοντρολ. Αµβασ οφιχινασ ηαν
σιδο χονστρυιδασ ρεχιεντεµεντε εν ελ α〉ο 2001, α ελλο σε δεβε συ
εστρυχτυρα µοδερνα. Εν α〉οσ αντεριορεσ ϖενα φυνχιονανδο εν ελ εδιφιχιο
Χονφινα, εν ϑρ. Χονδε δε Συπερυνδα # 130 − χυαρτο πισο.
Λασ ινσταλαχιονεσ σε διϖιδεν εν ϖαριασ οφιχινασ ψ αµβιεντεσ δονδε σε
υβιχαν: λα διρεχχι⌠ν γενεραλ, ϕυντο α ελλα υν πεθυε〉ο αµβιεντε παρα λασ
δοσ σεχρεταρασ ψ σαλιτα δε ρεχεπχι⌠ν, οτρο αµβιεντε δονδε σε υβιχα ελ
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〈ρεα αδµινιστρατιϖα ψ συ περσοναλ αδµινιστρατιϖο, υνα σεχρεταρια ψ ελ
ρεσπονσαβλε δε πρενσα. Λα ∆ιρεχχι⌠ν δελ Χερχαδο χυεντα χον υν εσπαχιο
παρα δοσ σεχρεταριασ ψ υνα πεθυε〉α σαλα δε ρευνιονεσ. Λα ∆ιρεχχι⌠ν δε
Προµοχι⌠ν δε Οργανιζαχιονεσ ςεχιναλεσ χυεντα χον υνα σαλιτα δε
ρευνιονεσ, υνα σαλα δε ρεχεπχι⌠ν ψ δοσ αµβιεντεσ παρα λασ σεχρεταριασ.
Λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°1, θυε αχτυαλµεντε σε υβιχα εν εστα
σεδε, χυεντα χον υνα οφιχινα ψ υνα σαλα δε ρευνιονεσ. Εν ελ λυγαρ
ταµβιν σε υβιχαν δοσ αµβιεντεσ πεθυε〉οσ, υτιλιζαδοσ πορ ελ 〈ρεα
αδµινιστρατιϖα, χοµο αλµαχενεσ δονδε σε γυαρδαν λοσ ρεχυρσοσ
µατεριαλεσ ψ λογστιχοσ.
Σε χυεντα χον εθυιποσ δε χ⌠µπυτο ε ιµπρεσορασ διστριβυιδασ εν λασ
σιγυιεντεσ οφιχινασ: λα διρεχχι⌠ν γενεραλ ψ σεχρεταρα, τρεσ χοµπυταδορασ,
ελ 〈ρεα αδµινιστρατιϖα, δοσ; λα οφιχινα δελ Χερχαδο, δοσ ψ Λα Οφιχινα δε
Προµοχι⌠ν δε Οργανιζαχιονεσ ςεχιναλεσ, δοσ. Ασ ταµβιν, σε χυεντα
χον δοσ τελεφαξ ψ τρεσ λνεασ τελεφ⌠νιχασ.
Πορ µοτιϖοσ δε µυδανζα ψ τρασλαδο α λασ νυεϖασ ινσταλαχιονεσ, σε
αδθυιριερον µυεβλεσ δε οφιχινα νυεϖοσ. Ελ ηοραριο δε ατενχι⌠ν εσ δε 8:00
αµ. α 5:45 πµ.
Ασ ταµβιν, λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο σε ενχυεντραν υβιχαδασ α
νιϖελ δε Λιµα Χερχαδο εν λασ σιγυιεντεσ διρεχχιονεσ:

• Λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°2: Αϖ. Πετιτ Τηουαρσ Χδρα. 7, Παρθυε δε
λα Ρεσερϖα − Χασιτα Σαβογαλ, υρβανιζαχι⌠ν Σαντα Βεατριζ. Συ ηοραριο δε
ατενχι⌠ν εσ δε 9:00 αµ. α 6:45 πµ.

• Λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°3: ϑρ. Ραµ⌠ν Ηερρερα # 273, Χοµπλεϕο
Χολονιαλ. Ηοραριο δε ατενχι⌠ν: 9:00 αµ. α 6:45 πµ.
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• Λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°4: ϑρ. Πυνο Χδρα. 18, Πισχινα δελ ςιρρεψ
Τολεδο − Βαρριοσ Αλτοσ. Ηοραριο δε ατενχι⌠ν δε 9:00 αµ. α 6:45 πµ.

• Λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°5: Χαλλε Στα. Μαριανα δε Παρεδεσ 130,
Υρβανιζαχι⌠ν Πανδο. Ηοραριο δε ατενχι⌠ν δε 8:30 αµ. α 5:30 πµ.

• Λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°6: Αϖ. Αλφονσο Υγαρτε Ν°100. Ηοραριο δε
ατενχι⌠ν δε 9:00 αµ. α 6:45 πµ.
Λασ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ νο χυενταν χον εθυιπο δε χοµπυτο, εσ πορ
ελλο θυε λασ λαβορεσ αδµινιστρατιϖασ σε ρεαλιζαν χον µαθυινασ δε εσχριβιρ
µεχ〈νιχασ ψ ελχτριχασ; αλγυνοσ µυεβλεσ δε οφιχινα χοµο εσχριτοριοσ,
αρµαριοσ ψ σιλλασ σε ενχυεντραν δετεριοραδασ ο σον δε σεγυνδα (εστοσ
ηαν σιδο ρεχογιδοσ δελ δεπ⌠σιτο δε µυεβλεσ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ).
Ταµποχο σε χυεντα χον τελφονοσ, παρα ρεαλιζαρ λασ χοορδιναχιονεσ χον
λα ΟΓΠς, τεναµοσ θυε ηαχερ υσο δε λοσ τελφονοσ πβλιχοσ. Εν αλγυνοσ
χασοσ, σε ασιγν⌠ χελυλαρεσ α λοσ ϕεφεσ ψ βεεπερσ α λοσ προµοτορεσ δε λασ
Χασα Μυνιχιπαλεσ δε λασ ζονασ µ〈σ πελιγροσασ, εντρε ελλοσ, α λα Χασα
Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°4, υβιχαδο εν Βαρριοσ Αλτοσ.
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Ις:

ΛΑ
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ςΕΧΙΝΑΛ

Ψ

ΣΥ

ΙΜΠΟΡΤΑΝΧΙΑ ΕΝ ΕΛ ∆ΕΣΑΡΡΟΛΛΟ ΧΟΜΥΝΑΛ

4.1 Λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εν ελ δεσαρρολλο λοχαλ
Ηιστ⌠ριχαµεντε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ηα γερµιναδο εν ελ Περ εσπεχιαλµεντε,
α παρτιρ δε λα πρ〈χτιχα δε λασ οργανιζαχιονεσ ποπυλαρεσ δε ϖεχινοσ χοµο λασ
ασαµβλεασ ποπυλαρεσ, λοσ τραβαϕοσ χοµυνιταριοσ, λασ ρονδασ χαµπεσινασ, ετχ.
Εν σιτυαχιονεσ δε εξτρεµα ποβρεζα χοµο λα θυε ϖιϖιµοσ, λα παρτιχιπαχι⌠ν εσ
δεχισιϖα παρα γεστιοναρ οβρασ πβλιχασ ψ εϕεχυταρλασ, εσ πορ ελλο, θυε λοσ
γοβιερνοσ λοχαλεσ δεβεν προµοϖερ λα φορµαχι⌠ν δε χοµιτσ δε γεστι⌠ν ϖεχιναλ.
Λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εσ ελ δερεχηο θυε τενεµοσ τοδοσ λοσ χιυδαδανοσ θυε
ϖιϖιµοσ εν υν µυνιχιπιο διστριταλ δε φορµαρ παρτε εν λασ δεχισιονεσ πβλιχασ δε
νυεστρο γοβιερνο λοχαλ, δε εστε µοδο νοσ περµιτε τραβαϕαρ πορ ελ βιενεσταρ δε
νυεστρα χοµυνιδαδ α τραϖσ δε υνα αχτυαχι⌠ν διρεχτα, χονφορµανδο ϕυντασ δε
ϖεχινοσ, χοµιτσ χοµυναλεσ, ο εν λοσ χαβιλδοσ αβιερτοσ, ετχ. Εστα σε βασα εν
υνα χονχεπχι⌠ν πολτιχα αυτντιχαµεντε δεµοχρ〈τιχα. Τοδοσ τενεµοσ εστοσ
δερεχηοσ:

• Πορ χονοχερ λα χαρενχια θυε τενεµοσ εν νυεστρο διστριτο.
• Πορθυε χονοχεµοσ λοσ προβλεµασ δε νυεστρα λοχαλιδαδ, πυεσ νοσ αφεχταν
διρεχταµεντε.

• Πορθυε χονοχεµοσ α λοσ οργανισµοσ δε γοβιερνο λλαµαδο Μυνιχιπαλιδαδ, ψ
πορ ενδε, α συσ αυτοριδαδεσ. Ψ εσ πρεχισαµεντε πορ ελ εσπαχιο ρεδυχιδο εν
θυε ϖιϖιµοσ λο θυε νοσ µοτιϖα α παρτιχιπαρ εν ελ βιενεσταρ λοχαλ.
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Λασ µανερασ δε παρτιχιπαρ εν λα ϖιδα δε λα χοµυνιδαδ σον:
• Εν λα εϕεχυχι⌠ν δε οβρασ χοµυναλεσ, µεδιαντε ελ τραβαϕο ϖολυνταριο, εν λοσ
ρατοσ δε οχιο.

• Εν λα γεστι⌠ν λοχαλ, εστο εσ, εν λα εϕεχυχι⌠ν δε δετερµιναδασ αχτιϖιδαδεσ λασ
χυαλεσ πυεδεν ρεαλιζαρσε δε µανερα χοορδιναδα ο εν χογεστι⌠ν εντρε ελ
Μυνιχιπιο ψ λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ, ο λα αυτογεστι⌠ν θυε ρεαλιζαν πορ
συ χυεντα, λασ προπιασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ

• Πιδιενδο ινφορµαχι⌠ν α λασ αυτοριδαδεσ Μυνιχιπαλεσ σοβρε δετερµιναδοσ
ασυντοσ θυε πυεδεν σερ δε ιντερσ γενεραλ δε τοδα λα χοµυνιδαδ. Εν φιν, ηαψ
υν σιννµερο δε ταρεασ παρα παρτιχιπαρ εν λα ϖιδα λοχαλ.

4.2 Λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εν λοσ σεχτορεσ υρβανοσ 
ποπυλαρεσ
Χοµο προδυχτο δελ αυγε ψ δεσαρρολλο χεντραλιζαδο εν λα χαπιταλ ψ παραλελαµεντε
λα ινχαπαχιδαδ δε µανεϕαρ υνα πολτιχα υρβανα πλανιφιχαδα χοηερεντε ψ
ορδεναδα α µεδιαδοσ δελ α〉ο 1940, εσ θυε ελ γοβιερνο δε τυρνο περµιτε ελ
ινχρεµεντο δε λασ µιγραχιονεσ ψ

απαριχι⌠ν δε λοσ ασενταµιεντοσ ηυµανοσ

υρβανοσ µαργιναλεσ. Λασ µιγραχιονεσ προϖινχιαλεσ δελ ιντεριορ δελ πασ ϖαν
γενερανδο µοϖιµιεντοσ δε ϖεχινοσ θυιενεσ δεσεοσοσ δε τενερ αχχεσο α λασ
µανιφεσταχιονεσ δε δεσαρρολλο θυε σε ιµποναν εν λα γραν χιυδαδ χαπιταλ, σε
υνεν ψ σε αγρυπαν εν γρυποσ µυλτιρρεγιοναλεσ ναχιοναλεσ παρα χονσεγυιρ ψ
εσταβλεχερσε εν ϖιϖιενδασ θυε σον γενεραλµεντε αδθυιριδασ ϖα ινϖασιονεσ δε
τερρενοσ δελ Εσταδο ο δε λοσ γοβιερνοσ λοχαλεσ, δε εστε µοδο εσταρ υβιχαδοσ
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ρελατιϖαµεντε χερχα δε λοσ σερϖιχιοσ θυε σε γενεραν εν λα χιυδαδ ερα υν
οβϕετιϖο α λογραρ πορ λοσ µιγραντεσ.
Εσ εστε φεν⌠µενο διν〈µιχο σοχιαλ θυε δα οριγεν α λα φορµαχι⌠ν δε
αγρυπαχιονεσ εµβριοναριασ. Παρα χονταρ χον ελ αποψο πολτιχο αντε ποσιβλεσ
δεσαλοϕοσ µανεϕαδοσ πορ λασ αυτοριδαδεσ δελ γοβιερνο δε τυρνο, σε οργανιζαν
εν βασε α χοµιτσ δε δεφενσα.
Σον εστασ οργανιζαχιονεσ ποπυλαρεσ ιντεγραδασ γενεραλµεντε πορ χιϖιλεσ
θυιενεσ ϖεναν χον πλαντεαµιεντοσ ψ οβϕετιϖοσ χλαροσ ψ βυσχαβαν ρεσπυεστασ
χονχρετασ αντε συσ νεχεσιδαδεσ ψ προβλεµασ ταλεσ χοµο τενερ λα ϖιϖιενδα
χερχανα α λα χαπιταλ, ελ αχχεσο α λοσ σερϖιχιοσ χοµο λα εδυχαχι⌠ν δε λοσ ηιϕοσ,
τραβαϕο θυε λεσ αυγυρε υν δεσπεγυε εχον⌠µιχο διγνο, ετχ. ∆ε εστα µανερα
συργεν ψ απαρεχεν λασ πριµερασ ασοχιαχιονεσ δε ποβλαδορεσ. Εν συ ινιχιο εστασ
ενταβλαν ρελαχιονεσ χον λασ αυτοριδαδεσ δελ γοβιερνο δε τυρνο α τραϖσ δε λοσ
µινιστεριοσ εσπεχιαλιζαδοσ; εν εσε εντονχεσ ελ µινιστεριοσ λλαµαδο Φοµεντο δε
λα ςιϖιενδα ψ Χονστρυχχι⌠ν, Μινιστεριο δε Τραβαϕο, Μινιστεριο δε Εδυχαχι⌠ν, ετχ.
Α φυερζα δε τενερ αποψο παρα αγιλιζαρ συσ γεστιονεσ σε χονϖιερτεν εν υνα
χλιεντελα δε τυρνο δε λοσ παρτιδοσ πολτιχοσ τραδιχιοναλεσ θυε εντραβαν εν ελ
προχεσο ελεχχιοναριο, δε µοδο θυε ελ αποψο πολτιχο χον συσ ϖοτοσ αλ χανδιδατο
δε τυρνο, λοσ φαϖορεχιεσε εν λα αγιλιζαχι⌠ν ψ ρεχονοχιµιεντο δελ 〈ρεα δε τερρενο
θυε οχυπαβαν, ελ ττυλο δε προπιεδαδ χορρεσπονδιεντε, ασ χοµο χονταρ χον λοσ
σερϖιχιοσ δε ινσταλαχι⌠ν δε λασ ρεδεσ δε λυζ ελχτριχα, ρεδεσ δε αγυα ψ δεσαγε,
πιστασ αφιρµαδασ θυε λεσ περµιτιεσε δαρ α λα ζονα υνα χαραχτερστιχα δε η〈βιτατ
χοµο παρτε δε λα χιυδαδ.
Εστα ποβλαχι⌠ν µ〈σ ο µενοσ σε οργανιζα εν βασε α συσ ελεµεντοσ
τραδιχιοναλεσ τραδοσ δε συσ τιερρασ δε οριγεν, ασ χοµο συσ χοστυµβρεσ ψ
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υτιλιζαν χοµο µτοδο δε τραβαϕο λα φ⌠ρµυλα: Υνο παρα τοδοσ, τοδοσ παρα υνο
ρεχορδανδο λα ϖιϖενχια ινχαιχα δελ ΑΨΝΙ. Ασ εσ χοµο δελιµιταν συσ χαλλεσ, λα
αφιρµαν, δεφινεν συσ λοτεσ εν χυαντο αλ ταµα〉ο δελ 〈ρεα, εµπαδροναν α συσ
ϖεχινοσ, σε οργανιζαν εν χοµιτσ διϖερσοσ, ετχ.; ινιχιαλµεντε σιν ελ αποψο
τχνιχο οπορτυνο δε λοσ εσταµεντοσ δελ γοβιερνο δε τυρνο. Εν λα µιξτυρα ϖεχιναλ
απαρεχεν χασιτασ δε µαδερασ, δε εστερασ, θυε ποχο α ποχο σερ〈ν
τρανσφορµαδασ χον µατεριαλ νοβλε χον λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ µιεµβροσ δε λα
φαµιλια θυε τραβαϕαν. Τιενδεχιτασ δε διϖερσοσ σερϖιχιοσ, ταλλερεσ τχνιχοσ,
αρτεσαναλεσ, ρεσταυραντεσ, σαλονεσ χοµυναλεσ, 〈ρεασ λιβρεσ ψ χοµυνιταριασ θυε
σερ〈ν υτιλιζαδοσ παρα λα εσχυελα ο ελ µερχαδο.
Λασ χαραχτερστιχασ δε εστα ποβλαχι⌠ν εσ θυε ϖιενεν χον χιερτο γραδο δε
ινστρυχχι⌠ν ψ λα µαψορα δε περσονασ ρεαλιζαν οφιχιοσ µανυαλεσ. Πορ εστα ραζ⌠ν
νο ερα διφχιλ χονσεγυιρ λα πρεσενχια δε διριγεντεσ θυε τεναν ελ οβϕετιϖο χλαρο δε
οργανιζαρσε εν βασε α

ασοχιαχιονεσ δε ποβλαδορεσ, δονδε σε υνεν παρα

φοµενταρ αχχιονεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν ποπυλαρ χαβαλ ε ιντεγραρ λασ λλαµαδασ
ασαµβλεασ γενεραλεσ δε ϖεχινοσ, χον λα χαπαχιδαδ συφιχιεντε παρα ελεγιρ δε
µανερα δεµοχρ〈τιχα ε ιντερνα α λοσ µιεµβροσ θυε ιντεγρεν λασ ϕυντασ διρεχτιϖασ
δεβιδαµεντε εστατυιδασ ψ ρεγλαµενταδασ παρα δετερµιναδοσ περοδοσ δε
γεστι⌠ν ινστιτυχιοναλ.
Εν αλγυνοσ ασενταµιεντοσ ηυµανοσ λοσ ποβλαδορεσ σε ρενεν δε µανερα
εσποντ〈νεα αλρεδεδορ δελ λδερ δε µαψορ εδαδ ψ χον ϖοζ δε µανδο ιννατο. Ασ
εσ χοµο σε ινιχιαν ψ δεσταχαν, σιενδο λυεγο χαπταδοσ πορ ιδεολογασ
ιντερεσαδασ δε γρυποσ πολτιχοσ χον αφανεσ ελεχτορεροσ, ιντερρυµπιενδο υνα
ϖιϖενχια οριγιναλ ψ τραστοχ〈νδολα εν γρυποσ αλινεαδοσ, δοµιναδοσ ψ χαµβιαδοσ
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δεντρο δελ εστιλο λιµπιο δεµοχρ〈τιχο θυε τραϕερον δε συσ εξπεριενχιασ
ανχεστραλεσ.
Εστε νυεϖο εστιλο δε ϖεχινδαδ χιϖιλ, δεµοχρ〈τιχο ψ εσποντ〈νεα αλ ϖερσε
χαπτυραδο πορ λασ διϖερσασ τενδενχιασ πολτιχασ θυε λοσ διϖιδεν χοµο
χονναχιοναλεσ ο παισανοσ, ροµπεν λα ιδεα δε ναχι⌠ν, σε ινσερταν εν λασ λνεασ
ο φρεντεσ ποπυλαρεσ συπεδιταδοσ ο δοχτρινασ παρτιδαριασ, ινιχιανδο λα
χοµπετενχια ψ διϖισι⌠ν θυε λιµιτα ελ δεσαρρολλο ηοµογνεο δε λα περσονα ψ
ταµβιν, δελ πασ.
Λοσ προβλεµασ συργιδοσ δε λασ προπιασ νεχεσιδαδεσ ψ λασ σολυχιονεσ θυε
πυδιεσεν δαρσε, ψα νο σον χοντεµπλαδασ χοµο υν σολο γρυπο, ιντερϖιενεν λα
πρεποτενχια πολτιχα χοµπετιτιϖα ψ ατρ〈σ λα ποσιβιλιδαδ δελ προγρεσο.
Πορ εϕεµπλο, παρα εντενδερ ελ προβλεµα δε λα ϖιϖιενδα σε φορµαν χοµιτσ δε
ινϖασορεσ ψ δε δεφενσα, χυψασ αχτιϖιδαδεσ χονσιστεν εν ελεγιρ υν τερρενο δε
υνα δετερµιναδα 〈ρεα, λυεγο ρυδιµενταριαµεντε λα λοτιζαν δε αχυερδο αλ
νµερο δε ϖεχινοσ εµπαδροναδοσ θυε λασ οχυπαρ〈ν. Εσχογεν ελ δα, φεχηα ψ
ηορα, ψ λυεγο προχεδεν α χονταχταρ χον ελ ενλαχε πολτιχο θυε λοσ αποψαρ〈 παρα
χονταρ χον ελ ρεχονοχιµιεντο λεγαλ δελ ασενταµιεντο ηυµανο. Πρεϖιαµεντε, σε
ηαν οργανιζαδο λασ φαµιλιασ πορ εδαδεσ ψ σεξο παρα δετερµιναρ λοσ τυρνοσ εν
λασ λαβορεσ θυε δεµανδεν λα ινϖασι⌠ν ψ λα ατενχι⌠ν δε λασ νεχεσιδαδεσ β〈σιχασ
δελ γρυπο.
Εσταβλεχιδο ελ ασενταµιεντο ηυµανο, λοσ ποβλαδορεσ σον χονϖοχαδοσ α υνα
ασαµβλεα γενεραλ δε ϖεχινοσ δελ θυε σαλδρ〈 ελ πριµερ χοµιτ δε ποβλαδορεσ ο
ϕυντα διρεχτιϖα ελεγιδοσ πορ ελλοσ, δεµοχρ〈τιχαµεντε. Λα ελεχχι⌠ν ρεχαε
ιντελιγεντεµεντε εντρε διριγεντεσ η〈βιλεσ ψ χαπαχεσ δε ενχαργαρσε δε λασ
γεστιονεσ ψ τρ〈µιτεσ λεγαλεσ αντε λασ αυτοριδαδεσ εσταταλεσ εν λα χιυδαδ. Εστε
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πριµερ χοµιτ εστ〈 συστενταδο δε αχυερδο α λοσ εστατυτοσ ψ ρεγλαµεντοσ
ρεδαχταδοσ πρεϖιαµεντε α λα ινσταλαχι⌠ν δε λα ϕυντα διρεχτιϖα. Λεγαλµεντε
χονστιτυιδα σε αχρεδιτα ψ τιενε λα φαχυλταδ δε χονσεγυιρ λα περσονερα ϕυρδιχα
παρα συ ινστιτυχι⌠ν ψ ασ χονταρ χον ελ ρεσπαλδο λεγαλ.
Ελ περοδο δε µανδατο εσ δε δοσ α〉οσ χον λα ρενοϖαχι⌠ν πορ τερχιοσ εν λοσ
διφερεντεσ χαργοσ χον λα φιναλιδαδ δε θυε ηαψα χοντινυιδαδ εν λα προγραµαχι⌠ν
δε συσ αχτιϖιδαδεσ. Εσ εστα λα πριµερα εξπεριενχια δε οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ θυε
δα λυγαρ α λα διριγενχια εσπεχιαλιζαδα χοµο εσ λα σινδιχαλ τραβαϕαδορα.

4.3 Μεχανισµοσ ψ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα
Εσ ιµπορταντε χονοχερ λοσ διφερεντεσ µεχανισµοσ ψ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν
χιυδαδανα θυε εξιστεν εν νυεστρο πασ, ψα θυε εστο νοσ περµιτιρ〈 εϕερχερ
νυεστροσ δερεχηοσ χοµο χιυδαδανοσ, αδεµ〈σ νοσ περµιτιρ〈 φισχαλιζαρ λασ
γεστιονεσ δε λοσ ρεπρεσενταντεσ ελεγιδοσ παρα γοβερναρ δεµοχρ〈τιχαµεντε.
Μυχηασ ϖεχεσ ψ πορ δεσχονοχιµιεντο δε εστασ λεψεσ ψ νορµασ, δεϕαµοσ θυε
χιερτασ αυτοριδαδεσ ηαγαν λο θυε α ελλοσ λεσ παρεχε, ασ λα ποβλαχι⌠ν αδοπτα υνα
αχτιτυδ πατερναλιστα ψ ασιστενχιαλιστα, δεϕανδο θυε µανεϕεν α συ αντοϕο λοσ
δεστινοσ δε νυεστρο πασ.
Εστασ αχτιτυδεσ δεβεµοσ χαµβιαρλασ ψ τραβαϕαρ πορ µεϕοραρ ψ προµοϖερ λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε λασ περσονασ. Χονσιδερο θυε εσ δε συµα ιµπορτανχια θυε σε
διφυνδαν ψ προµυεϖαν εν τοδα λα ποβλαχι⌠ν λοσ µεχανισµοσ ψ φορµασ δε
παρτιχιπαχι⌠ν θυε εστ〈ν ρεγυλαδασ πορ λεψ, ψ λασ θυε αν νο εστ〈ν, τραβαϕαρλασ
ταµβιν, ψα θυε λα ποβλαχι⌠ν πυεδε σερ ελ γεστορ δε νυεϖασ φορµασ δε
παρτιχιπαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο δε συ χοµυνιδαδ. Εν εστε ασπεχτο, λοσ µεδιοσ
δε χοµυνιχαχι⌠ν τιενεν µυχηο θυε απορταρ.
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Μεχανισµοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα ρεγυλαδασ πορ λα λεψ

• Ελ ∆ερεχηο δελ ςοτο: Εσ ελ δερεχηο θυε νοσ περµιτε εσχογερ α νυεστροσ
ρεπρεσενταντεσ ναχιοναλεσ (Πρεσιδεντε δε λα Ρεπβλιχα ο Χονγρεσιστασ),
ο λοχαλεσ (Αλχαλδεσ ψ Ρεγιδορεσ), ψ προντο ϑυεχεσ δε Παζ. Αλ ϖοταρ
ποδεµοσ εξιγιρ ψ εϕερχερ µ〈σ χοντρολ α λοσ ρεπρεσενταντεσ ελεγιδοσ
σοβρε ελ χυµπλιµιεντο δε συσ λαβορεσ.

• Λα Ρεϖοχατορια δε Αυτοριδαδεσ: Μεδιαντε ελλα ποδεµοσ δεστιτυιρ α
αθυελλασ αυτοριδαδεσ προϖενιεντεσ δε ελεχχι⌠ν ποπυλαρ χοµο Αλχαλδεσ ψ
Ρεγιδορεσ. Σε πιδε λα ρεϖοχαχι⌠ν πορ χυαλθυιερ ηεχηο ο χονϕυντοσ δε
ηεχηοσ θυε ηαγαν περδερ λα χονφιανζα δε λα ποβλαχι⌠ν εν συ αυτοριδαδ αλ
µοµεντο δε εϖαλυαρ ελ δεσεµπε〉ο δε συ γεστι⌠ν.

• Λα Ρεµοχι⌠ν δε Αυτοριδαδεσ: Μεδιαντε ελλα πεδιµοσ λα δεστιτυχι⌠ν δε
αυτοριδαδεσ δεσιγναδασ πορ ελ γοβιερνο χεντραλ εν ελ 〈µβιτο ρεγιοναλ,
δεπαρταµενταλ, προϖινχιαλ ο λοχαλ ταλεσ χοµο πρεφεχτοσ ο συβπρεφεχτοσ,
ετχ.

• Λα ∆εµανδα δε Ρενδιχι⌠ν δε Χυεντασ: Χον ελλα ποδεµοσ ιντερπελαρ
(εξιγιρ εξπλιχαχιονεσ) α λασ αυτοριδαδεσ συϕετασ α ρεϖοχατορια ο ρεµοχι⌠ν
σοβρε ελ µανεϕο πρεσυπυεσταλ ψ ελ υσο δε λοσ ρεχυρσοσ προπιοσ.

• Λα Ινιχιατιϖα Λεγισλατιϖα ψ δε Ρεφορµα Χονστιτυχιοναλ: Ελ υσο δε
εστοσ µεχανισµοσ νοσ περµιτε πρεσενταρ προψεχτοσ δε λεψ ο δε ρεφορµα
χονστιτυχιοναλ αντε ελ Χονγρεσο δε λα Ρεπβλιχα. Νο σε πυεδεν πρεσενταρ
ινιχιατιϖα εν µατερια τριβυτα ο πρεσυπυεσταλ. Εσ ιµπροχεδεντε τοδα
προπυεστα

δε

ρεφορµα

χονστιτυχιοναλ

θυε

ρεχορτε

λοσ

δερεχηοσ

χονσαγραδοσ εν λα χονστιτυχιοναλ.
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• Ελ Ρεφερνδυµ: Νοσ σιρϖε παρα προνυνχιαρνοσ εν τεµασ ρελαχιοναδοσ
χον λα ρεφορµα τοταλ ο παρχιαλ δε λα Χονστιτυχι⌠ν, απροβαρ ο δεσαπροβαρ
Λεψεσ,

Νορµασ

Ρεγιοναλεσ

δε

χαρ〈χτερ γενεραλ ψ Ορδενανζασ

Μυνιχιπαλεσ, ασ χοµο δεχιδιρ ρεσπεχτο δε λα φορµαχι⌠ν δε ρεγιονεσ. Νο
σε πυεδε σοµετερ α ρεφερνδυµ: λα συπρεσι⌠ν ο δισµινυχι⌠ν δε λοσ
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, νορµασ τριβυταριασ ο πρεσυπυσταλεσ, λοσ τραταδοσ
ιντερναχιοναλεσ εν ϖιγορ.
Φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα ρεγυλαδασ πορ λα Λεψ
Λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Μυνιχιπαλιδαδεσ ενυµερα τρεσ φορµασ δε
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ:

• ϑυντα δε ςεχινοσ: Ινστανχιασ δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα θυε χυενταν
χον υν ρεχονοχιµιεντο πορ παρτε δελ γοβιερνο λοχαλ, α τραϖσ δε λα οφιχινα
δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εξιστεντεσ εν τοδοσ λοσ µυνιχιπιοσ δελ πασ;
ρεχονοχε εν συ χονφορµαχι⌠ν λα νεχεσιδαδ δε διριγεντεσ ϖεχιναλεσ θυε
ρεπρεσεντεν λοσ ιντερεσεσ δελ χονϕυντο σοχιαλ φρεντε α λασ αυτοριδαδεσ
µυνιχιπαλεσ. Σον λασ ενχαργαδασ δε συπερϖισαρ λα πρεσταχι⌠ν δε
σερϖιχιοσ πβλιχοσ λοχαλεσ, ελ χυµπλιµιεντο δε νορµασ µυνιχιπαλεσ ψ λα
εϕεχυχι⌠ν δε οβρασ χοµυναλεσ.

• Χοµιτσ Χοµυναλεσ: Σον ⌠ργανοσ χονσυλτιϖοσ ψ δε αποψο δελ γοβιερνο
λοχαλ χρεαδο πορ ελ Χονχεϕο Μυνιχιπαλ ψ, χοµο χονσεχυενχια,
δεπενδιεντε δελ Αλχαλδε. Σε ενχυεντραν χονφορµαδοσ πορ λοσ ϖεχινοσ δελ
λυγαρ θυιενεσ απορταν συ εξπεριενχια δε τραβαϕο ψ συσ ϖινχυλαχιονεσ χον
λοσ δεµ〈σ ϖεχινοσ. Σιν εµβαργο, αλ σερ υν ⌠ργανο µ〈σ δελ γοβιερνο
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λοχαλ σε ενχυεντραν λιµιταδοσ πορ λασ φυνχιονεσ θυε λεσ ατριβυψα ψ
ρεχονοζχα λα νορµα δε χρεαχι⌠ν εµαναδα δελ Χονχεϕο.

• Χαβιλδο Αβιερτο: Σον ασαµβλεασ δελ πυεβλο θυε τιενεν λα ποτεσταδ δε
τοµαρ δεχισιονεσ εν ασυντοσ µατερια δε λα χονϖοχατορια. Σον
χονϖοχαδοσ πορ λασ 2/3 παρτεσ δε µιεµβροσ δελ Χονχεϕο. Εστοσ χαβιλδοσ
χονστιτυψεν ελ µεδιο α τραϖσ δελ χυαλ σε ινφορµα αλ πβλιχο δε λα λαβορ
µυνιχιπαλ ψ σε σοµετε α συ ϖερεδιχτο. Σε λλεϖαν α χαβο εν ποβλαχιονεσ
χον νο µ〈σ δε 3000 ελεχτορεσ. Σιν εµβαργο, δεβεµοσ δεσταχαρ θυε σε
ηαν ρεαλιζαδο εν ποβλαχιονεσ χον µαψορ νµερο δε ελεχτορεσ, δονδε λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ µισµοσ σε εφεχτα χονϖοχανδο α λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ ρεπρεσεντατιϖασ α εφεχτοσ δε χοµενταρ ψ εϖαλυαρ λα γεστι⌠ν
µυνιχιπαλ.
Φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα νο ρεγυλαδασ πορ λα λεψ
Συργιδασ δε λα πρ〈χτιχα ψ εξπεριενχιασ εν χιερτασ λοχαλιδαδεσ, ρεϖελαν ελ
γραδο δε παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ποβλαδορεσ εν συσ γοβιερνοσ λοχαλεσ,
περµιτιενδο θυε φυνχιονεν ρεαλµεντε ψ σεαν υν εϕεµπλο α σεγυιρ πορ λασ
δεµ〈σ χοµυνιδαδεσ.

• Μεσασ δε Χονχερταχι⌠ν Ιντερινστιτυχιοναλ: Εσ υνα φορµα δε γοβιερνο
λοχαλ θυε τραβαϕα χον διριγεντεσ εν διφερεντεσ τεµασ δε δεσαρρολλο. Λα
Μεσα δε Χονχερταχι⌠ν ϖιενε χονστρυψενδο υν σιστεµα δε πλανιφιχαχι⌠ν
θυε τιενε λοσ σιγυιεντεσ νιϖελεσ: προϖινχιαλ, διστριταλ ψ χεντροσ ποβλαδοσ
µενορεσ. Σιρϖε παρα χονστρυιρ χαναλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εντρε λα
ποβλαχι⌠ν, λοσ διφερεντεσ αγεντεσ δε δεσαρρολλο ψ λα αυτοριδαδ λοχαλ, ασ
χοµο ιδεντιφιχαρ, γεστιοναρ ε ιµπλεµενταρ προψεχτοσ δε δεσαρρολλο.
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4.4

Ελ ρολ δε λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ

Λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εν λα µαψορα δε λοσ µυνιχιπιοσ εσ λα
ιµαγεν δε λα γεστι⌠ν µυνιχιπαλ αντε λα ϖεχινδαδ ψ λα ενχαργαδα δε προµοϖερ λα
οργανιζαχι⌠ν ψ παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα δε λοσ ϖεχινοσ εν λοσ προγραµασ θυε
δεσαρρολλα ελ µυνιχιπιο παρα ατενδερ λασ δεµανδασ δε λα ποβλαχι⌠ν. Εστα οφιχινα
πυεδε σερ χονσιδεραδα ελ εσπαχιο δε χοµυνιχαχι⌠ν εντρε ελ µυνιχιπιο ψ λοσ
ϖεχινοσ παρα γεσταρ ελ προγρεσο δε λα χοµυνιδαδ ψ λα µ〈σ αµπλια δεµοχραχια
δεσδε λασ βασεσ.
Εν λασ Μυνιχιπαλιδαδεσ εξιστεν λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ µυχηασ
ϖεχεσ χοµο ⌠ργανοσ δεπενδιεντεσ δε οτρασ διρεχχιονεσ, α εξχεπχι⌠ν δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ δε Σαν Ισιδρο εν δονδε φυνχιονα χοµο προγραµα αυτ⌠νοµο. Σε
πλαντεα θυε πορ λα ιµπορτανχια θυε τιενε εστα οφιχινα δεβερα δεπενδερ
διρεχταµεντε δε λα αλχαλδα χοµο ⌠ργανο δε λνεα. Χαβε µενχιοναρ θυε εν λα
µαψορα δε λοσ χασοσ λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ νο τιενεν
πρεσυπυεστο προπιο ψ εν αθυελλασ δονδε σι σε χυεντα χον ταλ, εσ λιµιταδο, πορ λο
θυε σε ρεχοµιενδα λα ασιγναχι⌠ν δε υν πρεσυπυεστο αδεχυαδο θυε περµιτα υν
⌠πτιµο δεσαρρολλο εν συσ φυνχιονεσ.
Εν ελ χασο δε λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ
Μετροπολιτανα δε Λιµα, ελ πρεσυπυεστο χορρεσπονδιεντε εστ〈 βασαδο δε
αχυερδο α λο προγραµαδο εν ελ πλαν δε αχχι⌠ν ανυαλ; εσ δεχιρ, τοδασ λασ
αχτιϖιδαδεσ προγραµαδασ δυραντε ελ α〉ο ψα εστ〈ν πρεσυπυεσταδασ. Αδεµ〈σ α λα
ΟΓΠς σε λε ηαχε εντρεγα τριµεστραλµεντε δε υνα χαϕα χηιχα παρα λοσ γαστοσ
θυε σε πρεσεντεν πορ οργανιζαχι⌠ν δε αλγυνασ αχτιϖιδαδεσ νο προγραµαδασ
χοµο λα ιναυγυραχι⌠ν δε οβρασ πβλιχασ, ετχ. Παρα ρεαλιζαρ υνα αχτιϖιδαδ, σε
ελαβορα ελ προψεχτο ρεσπεχτιϖο αδϕυντ〈νδολε υνα ηοϕα χον λοσ ρεθυεριµιεντοσ
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θυε σε νεχεσιταρ〈ν παρα διχηα εϖεντο. Εστο περµιτε θυε ελ 〈ρεα αδµινιστρατιϖα
νοσ προϖεα δε λοσ ρεχυρσοσ νεχεσαριοσ.
Ταµβιν εσ µυψ ιµπορταντε θυε λοσ µυνιχιπιοσ ρεχονοζχαν λα νεχεσιδαδ δε
ζονιφιχαρ συ τερριτοριο χοµο λα µεϕορ φορµα δε φοµενταρ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ
ϖεχινοσ; εν λα µαψορα δε διστριτοσ ελ προχεσο δε ζονιφιχαχι⌠ν προµοϖιδα πορ ελ
µυνιχιπιο εστ〈 εν µαρχηα. Εν λα εξπεριενχια δε Βαρρανχο, στα σε ηα δαδο πορ
ινιχιατιϖα δε λοσ προπιοσ ϖεχινοσ. Εν ελ χασο δελ διστριτο δε Λινχε, λα ζονιφιχαχι⌠ν
ηα σιδο ρεαλιζαδα εν συ τοταλιδαδ; ψ εν ελ χασο δε λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα, ελ
〈µβιτο δε ζονιφιχαχι⌠ν χοµπρενδε α νιϖελ δε λασ ϕυρισδιχχιονεσ δε λα Χασασ
Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο δελ χερχαδο δε Λιµα.
Ελ γραδο δε πριοριδαδ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν δεπενδε εν γραν µεδιδα δε λα
ϖολυνταδ πολτιχα δελ Αλχαλδε, εστε δεβε φοµενταρλα χονϕυνταµεντε χον συ
χυερπο δε ρεγιδορεσ. Χυαντα µ〈σ δεχισι⌠ν εξιστα δε παρτε δε λα πριµερα
αυτοριδαδ, µεϕορεσ χονδιχιονεσ εξιστιρ〈ν παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ ϖεχινο. Πορ
ελλο, ελ αλχαλδε δεβε λιδεραρ ελ προγραµα δε παρτιχιπαχι⌠ν πυεσ εστε ηεχηο εν σ
µισµο, χονστιτυψε υν ιπσο µοτιϖαδορ δε λοσ προπιοσ ϖεχινοσ χονταγι〈νδοσε
λυεγο, α τοδο ελ απαρατο αδµινιστρατιϖο.
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ΧΑΠΙΤΥΛΟ ς: ∆ΕΣΧΡΙΠΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΙΑ
5.1

Μι εξπεριενχια εν τρεσ εταπασ

5.1.1 Μισ ινιχιοσ εν λα ινστιτυχι⌠ν: αποψανδο εν πρενσα
(χονοχιενδο ιντερναµεντε λα οργανιζαχι⌠ν)
Μι εξπεριενχια σε οριγινα εν λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ
δε λα Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα, δονδε εµπεχ α λαβοραρ υν
23 δε σεπτιεµβρε δε 1999 χοµο παρτε δε µισ πρ〈χτιχασ πρε−
προφεσιοναλεσ, δεσεµπε〉〈νδοµε χοµο αποψο εν λασ φυνχιονεσ δε
πρενσα, τραβαϕανδο χον ελ ρεσπονσαβλε δε πρενσα δε εστα οφιχινα.
Νυεστρασ φυνχιονεσ εραν συπερϖισαδασ πορ ελ 〈ρεα αδµινιστρατιϖα
ενχαργαδα δε φαχιλιταρνοσ λοσ ρεχυρσοσ νεχεσαριοσ παρα ελ χυµπλιµιεντο
δε λασ ταρεασ ενχοµενδαδασ.
Μι τραβαϕο αλ πρινχιπιο, χονσιστι⌠ εν ταρεασ πεθυε〉ασ χοµο µαντενερ ελ
αρχηιϖο περιοδστιχο αλ δα, παρα ελλο δεβα ρεϖισαρ τοδο λο χονχερνιεντε α
εϖεντοσ ψ χοµυνιχαδοσ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα ψ δε λα προπια
οφιχινα, πυβλιχαδοσ εν λοσ διαριοσ ψ θυε εραν αρχηιϖαδοσ. Σε µε
ενχοµενδ⌠ ρεαλιζαρ λα χονϖοχατορια α λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν α
τραϖσ δελ ενϖο δε λασ νοτασ δε πρενσα ϖα φαξ, ψ λλαµαδασ τελεφ⌠νιχασ
παρα χορροβοραρ συ ασιστενχια ψ χοβερτυρα α λασ αχτιϖιδαδεσ µ〈σ
ιµπορταντεσ προγραµαδασ πορ λα οφιχινα. Ελ µισµο δα δελ εϖεντο νοσ
ενχαργ〈βαµοσ δε ρεχιβιρ α λοσ περιοδιστασ ψ βρινδαρλεσ τοδα λα
ινφορµαχι⌠ν θυε σολιχιταβαν. Εν ελ χασο δε υνα εντρεϖιστα ραδιαλ ο
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περιοδστιχα, εστ〈σ σε χοορδιναβαν πρεϖιαµεντε. Λα εντρεϖιστα ραδιαλ ερα
γραβαδα παρα ελ αρχηιϖο περιοδστιχο.
Οτρα δε µισ ταρεασ φυε µαντενερ αλ δα ελ αρχηιϖο φοτογρ〈φιχο. Λασ φοτοσ
τοµαδασ εν λασ αχτιϖιδαδεσ, λυεγο δε σερ ρεϖελαδασ, δεβαν σερ
ρεγιστραδασ ψ χλασιφιχαδασ εν ορδεν ψ πορ φεχηασ. Εν χασο θυε λα διρεχτορα
ρεθυιριεσε δε αλγυνα δε ελλασ, δεβαν εσταρ α λα µανο παρα
προπορχιον〈ρσελασ. Οτρασ ϖεχεσ νοσ σολιχιταβα σεπαραρ λασ µεϕορεσ φοτοσ
παρα µοστραρλασ αλ Αλχαλδε ο παρα λα πρεπαραχι⌠ν δε πανελεσ θυε σε
εξπονδραν εν εϖεντοσ δε γραν ενϖεργαδυρα ρεαλιζαδοσ πορ λα
Μυνιχιπαλιδαδ.
Μι αποψο ταµβιν χονσιστι⌠ εν λα ελαβοραχι⌠ν δε µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν,
χυ〉ασ ραδιαλεσ παρα διφυνδιρ εϖεντοσ, λα αχτυαλιζαχι⌠ν χοντινυα δελ
περι⌠διχο µυραλ ιντερνο, ετχ. Λα οφιχινα τενα πλανεαδο λα ελαβοραχι⌠ν δε
υν βολετν ινφορµατιϖο διριγιδο α λοσ ϖεχινοσ, πορ λο θυε σε δεβα τραβαϕαρ
λα ρεχοπιλαχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν. Ελ οβϕετιϖο παρα λα ελαβοραχι⌠ν δελ
νυεϖο βολετν ερα διφυνδιρ αχτιϖιδαδεσ ε ινσταρ α λα παρτιχιπαχι⌠ν.
Χοµο µενχιον, αντεριορµεντε, µι τραβαϕο ερα αποψαρ αλ ρεσπονσαβλε δε
πρενσα. Εστε προφεσιοναλ ερα υν περιοδιστα εγρεσαδο δε υνα υνιϖερσιδαδ
παρτιχυλαρ, θυιν µανεϕαβα ψ χονοχα µυψ βιεν λα διν〈µιχα δελ τραβαϕο.
Σιν εµβαργο, αλγυνοσ µεσεσ δεσπυσ φυε ρεεµπλαζαδο πορ οτρο
περιοδιστα θυε ηαβα λαβοραδο αντεριορµεντε, εν λα µισµα 〈ρεα.
Εν λα ΟΓΠς σε ϖιϖα, ψ σιεµπρε σε ηα ϖιϖιδο, υν χλιµα δε ινεσταβιλιδαδ
λαβοραλ, λο θυε αφεχταβα εµοχιοναλ ψ ανµιχαµεντε α λοσ τραβαϕαδορεσ α
χυµπλιρ εφιχιεντεµεντε συ τραβαϕο. Εν χασο θυε σε ηυβιεσε δεχιδιδο
δεσπεδιρ α υν τραβαϕαδορ, εστε ερα ελ λτιµο εν εντεραρσε ψ σ⌠λο σε
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εντεραβα α τραϖσ δε λοσ ρυµορεσ θυε σε ϖερταν εν λα οφιχινα. Εστο
χονλλεϖαβα α θυε λα περσονα ρεαλιζαρ〈 δε µανερα ινεφιχιεντε συσ ταρεασ
πορ λα πρεοχυπαχι⌠ν δε θυεδαρσε σιν τραβαϕο. Λοσ δεσπιδοσ σε ηαχαν
εφεχτιϖοσ χυανδο ερα ινφορµαδο µεδιαντε δοχυµεντο φιρµαδο πορ λα
διρεχτορα γενεραλ. Βαϕο εστασ χιρχυνστανχιασ νυεστρο τραβαϕο σε ρεαλιζαβα
βαϕο πρεσι⌠ν ψ χοντινυο τεµορ.
Μι λαβορ, χον εστοσ δοσ περιοδιστασ, µε περµιτι⌠ φορταλεχερ µισ
χονοχιµιεντοσ εν τοδο λο χονχερνιεντε α πρενσα ινστιτυχιοναλ, αυνθυε
σιεµπρε εξιστιερον λοσ χελοσ λαβοραλεσ, λα δεσχονφιανζα ψ ελ χυιδαδο πορ
ελ πυεστο δε τραβαϕο. Πορ λο µισµο, νο σε µε περµιτι⌠ χονοχερ µ〈σ αλλ〈
δε λο θυε ψα χονοχα ψ µανεϕαβα χοµο αποψο α εστασ φυνχιονεσ. Ασ,
αντε εστα σιτυαχι⌠ν, µι τραβαϕο σε ϖολϖι⌠ ρυτιναριο ψ λασ ποχασ
ποσιβιλιδαδεσ δε απρενδερ µ〈σ ψ δε ασχενδερ εν υν φυτυρο, µε λλεϖαρον α
τοµαρ λα δεχισι⌠ν δε σολιχιταρ µι χαµβιο χοµο προµοτορα σοχιαλ.
Παρα ελλο, φυε ιµπορταντε οβσερϖαρ ελ τραβαϕο δεσαρρολλαδο πορ λοσ
προµοτορεσ σοχιαλεσ, λο θυε µε διο λα οπορτυνιδαδ δε χονοχερ, αυνθυε
δε µανερα συπερφιχιαλ, συ διν〈µιχα λαβοραλ. Μι µοτιϖαχι⌠ν ερα απρενδερ ψ
αχρεχενταρ µι εξπεριενχια προφεσιοναλ, αδεµ〈σ θυε µι εσπεχιαλιδαδ εν
χοµυνιχαχι⌠ν οργανιζαχιοναλ µε ηαβα βρινδαδο λοσ ρεχυρσοσ νεχεσαριοσ
παρα ηαχερλο.
∆εβιδο α θυε λασ ταρεασ δε πρενσα εσταβαν συπερϖισαδασ πορ ελ 〈ρεα
αδµινιστρατιϖα, εν οχασιονεσ σε µε σολιχιτ⌠ αποψαρλοσ, εστο µε περµιτι⌠
ινφορµαρµε µυχηο µ〈σ σοβρε λα διν〈µιχα ιντερνα δε λα χορποραχι⌠ν
µυνιχιπαλ, απρενδιενδο λαβορεσ αδµινιστρατιϖασ χοµο λα ρεαλιζαχι⌠ν δε

128

τρ〈µιτεσ δοχυµενταριοσ, αδεµ〈σ δε χονοχερ λοσ φλυϕοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν
ινστιτυχιοναλ ψ λασ φορταλεζασ ψ δεβιλιδαδεσ δε λα ΟΓΠς.

5.1.2 Μι λαβορ χοµο προµοτορα σοχιαλ: υνα εξπεριενχια
ενριθυεχεδορα (χονοχιενδο εξτερναµεντε ελ τραβαϕο δε λα
οργανιζαχι⌠ν)
Χοµο λο εξπλιθυε αντεριορµεντε, µι µοτιϖαχι⌠ν πορ αχρεχενταρ µι
εξπεριενχια προφεσιοναλ, µε λλεϖ⌠ α σολιχιταρ µι χαµβιο α διρεχχι⌠ν
γενεραλ παρα χοντινυαρ ρεαλιζανδο µισ πρ〈χτιχασ προφεσιοναλεσ εν ελ 〈ρεα
δε προµοχι⌠ν σοχιαλ. ∆ε αχυερδο α µισ οβσερϖαχιονεσ, εν εστα 〈ρεα δε
τραβαϕο σε πρεσενταβαν µ〈σ οπορτυνιδαδεσ παρα ασχενδερ ψ πορ λο ταντο,
περχιβιρ υνα µεϕορ ρεµυνεραχι⌠ν βαϕο χοντρατο. Ελ τραβαϕο εν ελ 〈µβιτο
ιντερνο δε λα οργανιζαχι⌠ν µε περµιτι⌠ χονοχερ συ διν〈µιχα ιντερνα, µι
ιντερσ αηορα σε φιϕαβα εν απρενδερ χυαλ ερα συ διν〈µιχα εξτερνα.

5.1.2.1 Χοµο προµοτορα σοχιαλ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ
δελ ςεχινο Ν° 2
Ινιχιε µι τραβαϕο χοµο προµοτορα σοχιαλ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ
ςεχινο Ν°2,

θυε εσ υνα δε λασ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ

δεσχεντραλιζαδασ δε λα ΟΓΠς (χοµο ψα λο εξπλιθυε εν ελ Μαρχο
Χοντεξτυαλ − Ινστιτυχιοναλ), εν ϕυνιο δελ 2000.
Μισ φυνχιονεσ χονσιστιερον εν αποψαρ λασ αχτιϖιδαδεσ ψ εϖεντοσ θυε
οργανιζαβα εστα Χασα Μυνιχιπαλ, ρεαλιζανδο ταρεασ δε χονϖοχατορια ψ
διφυσι⌠ν, παρτιχιπανδο εν αχτιϖιδαδεσ ρεχιεντεµεντε ιµπλεµενταδασ,
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χοµο ελ Προγραµα Εδυχατιϖο δε Λιµπιεζα Πβλιχα εν ελ Μερχαδο
Χεντραλ ψ λασ Μαλϖινασ. Οτροσ εϖεντοσ, φυερον λασ Ρευνιονεσ Πρε −
Χαβιλδο, εν λα θυε ϕυντο χον λα ϕεφα δε λα Χασα Μυνιχιπαλ ψ οτρο
προµοτορ, προµοϖιµοσ λα οργανιζαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ χον λα φιναλιδαδ
θυε δεν α χονοχερ συσ προβλεµασ ψ προπυεστασ παρα πρεσενταρλασ εν
ελ πρ⌠ξιµο χαβιλδο αβιερτο α ρεαλιζαρσε εν εστα ϕυρισδιχχι⌠ν. Οτρασ
αχτιϖιδαδεσ φυερον λασ χηαρλασ δε χαπαχιταχι⌠ν α λοσ ϖεχινοσ εν
γεστι⌠ν µυνιχιπαλ, ελ εϖεντο δε λα γραν χηοχολαταδα ναϖιδε〉α, λοσ
πασεοσ δε ιντεγραχι⌠ν χον λοσ ϖεχινοσ, ετχ. Εστασ εντρε οτρασ
αχτιϖιδαδεσ, φυερον λασ θυε αποψ χοµο προµοτορα σοχιαλ. (Λα
εξπεριενχια

δε

εστασ

αχτιϖιδαδεσ

λασ

δεταλλο

εν:

Νυεστρασ

αχτιϖιδαδεσ: εσπαχιοσ δε ενχυεντρο εντρε προµοτορ ψ ϖεχινο.
Μι λαβορ χοµο προµοτορα σε χοµπλεµεντ⌠ χον λασ λαβορεσ
αδµινιστρατιϖασ, ασ, σε µε ενχαργ⌠ µαντενερ αλ δα ελ ρεγιστρο ψ
αρχηιϖο δε δοχυµεντοσ θυε λλεγαβαν α λα Χασα Μυνιχιπαλ, ταµβιν λα
ελαβοραχι⌠ν δε δοχυµεντοσ χοµο οφιχιοσ ε ινφορµεσ θυε δεβαν
ρεµιτιρσε α λα οφιχινα γενεραλ δεσπυσ δε χαδα αχτιϖιδαδ ρεαλιζαδα.
Χοµο χοµυνιχαδορα σοχιαλ σε µε ενχοµενδ⌠ µαντενερ αχτυαλιζαδο
ελ περι⌠διχο µυραλ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ (εστασ φυνχιονεσ λασ δεταλλο
εν: Μισ φυνχιονεσ χοµο προµοτορα σοχιαλ).
∆εβο µενχιοναρ θυε λα λαβορ δελ προµοτορ σοχιαλ εσ βασταντε
σαχριφιχαδα ψα θυε παρα λα χονϖοχατορια α λασ αχτιϖιδαδεσ σε τραβαϕαβα
ηαστα αλτασ ηορασ δε λα νοχηε, σαχριφιχανδο µυχηασ ϖεχεσ, τιεµπο ψ
φαµιλια. Εστασ ταρεασ σε ρεαλιζαβαν γενεραλµεντε α πιε. Λασ ρευνιονεσ
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χον ϖεχινοσ σε προγραµαβαν εν ηορασ δε λα ταρδε ψ λα νοχηε, πυεσ λα
µαψορα τραβαϕαν δυραντε ελ δα.
Μι λαβορ χοµο προµοτορα σοχιαλ δε εστα Χασα Μυνιχιπαλ εσταβα
διριγιδα α λα ποβλαχι⌠ν δε λα υρβανιζαχι⌠ν Σαντα Βεατριζ θυε εν συ
µαψορα σον περσονασ δε χλασε µεδια χον εδυχαχι⌠ν χοµπλετα, α
εξχεπχι⌠ν δε χιερτοσ γρυποσ δε ϖεχινοσ. Εστα ζονα σε χαραχτεριζα πορ
σερ ρεσιδενχιαλ ψ εν λοσ λτιµοσ α〉οσ ηα προλιφεραδο ελ χρεχιµιεντο δε
λοσ χοµερχιοσ χονϖιρτινδολα εν υνα ζονα χοµερχιαλ. Εν αϖενιδασ
πρινχιπαλεσ χοµο λα Αϖ. Αρεθυιπα ψ Πετιτ Τηουαρσ, σε ενχυεντραν
υβιχαδοσ χεντροσ εδυχατιϖοσ, αχαδεµιασ, ινστιτυτοσ, υνιϖερσιδαδεσ,
τιενδασ, ρεσταυραντεσ, ηοσταλεσ ψ δισχοτεχασ, ετχ. Λοσ ϖεχινοσ
µανιφιεσταν θυε εστο ηα τραδο χοµο χονσεχυενχια ελ ινχρεµεντο δε
λα δελινχυενχια, λα προλιφεραχι⌠ν δε λα προστιτυχι⌠ν, ασαλτοσ ψ
δρογαδιχχι⌠ν. Φρεντε α εστοσ γραϖεσ προβλεµασ ταµβιν τιενεν θυε
λιδιαρ χον οτρο µ〈σ, ελ δε λασ βαρρασ βραϖασ δεβιδο α θυε εν εστα
ζονα σε υβιχα ελ Εσταδιο Ναχιοναλ, λο θυε προϖοχα χονσταντεµεντε ελ
ρεχλαµο δε λοσ ϖεχινοσ θυιενεσ σολιχιταν µαψορ χοντρολ φρεντε α εστα
σιτυαχι⌠ν. Γραχιασ αλ τραβαϕο χοορδιναδο χον ελλοσ σε λογρ⌠ προµοϖερ
εν λα ζονα λα ινσταλαχι⌠ν δε σεµ〈φοροσ, σε〉αλιζαχι⌠ν δε πιστασ ψ
αϖενιδασ, ελ χιερρε δε ηοσταλεσ σιν λιχενχια δε φυνχιοναµιεντο ψ λα
παρχιαλ ερραδιχαχι⌠ν δε λα προστιτυχι⌠ν εν λασ χαλλεσ. Εστε τραβαϕο σε
ρεαλιζ⌠ εν χοορδιναχι⌠ν χον λα Χοµισαρα δελ σεχτορ. Ταµβιν σε
χονσιγυι⌠ λα ινσταλαχι⌠ν δε χασετασ δε σερεναζγο. Αυνθυε σε
οβτυϖιερον λογροσ, εστα σιτυαχι⌠ν αν νο ηα σιδο συφιχιεντε παρα
δεϖολϖερ λα παζ ψ τρανθυιλιδαδ α εστοσ ϖεχινοσ, πυεσ εστο ρεθυιερε δε
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υν τραβαϕο χονσταντε ψ χοορδιναδο δονδε σε ινϖολυχρεν α οτρασ
ινστιτυχιονεσ.
Νορµαλµεντε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εστ〈ν χονφορµαδασ πορ
χοµιτσ δε χυαδρα, ϕυντα δε προπιεταριοσ δε εδιφιχιο, χοµιτ ϖεχιναλ δε
παρθυε, ϕυντα δε ϖεχινοσ δε υνα θυιντα, ετχ. Εστασ οργανιζαχιονεσ
σον πεθυε〉ασ ψ τιενεν υν νµερο λιµιταδο δε µιεµβροσ θυε λα
ιντεγραν.
Ελ προβλεµα θυε ενχοντρ δυραντε µι λαβορ χοµο προµοτορα δε εστα
Χασα Μυνιχιπαλ, φυε θυε νο σε ρεαλιζαρον ταρεασ δε προµοχι⌠ν δελ
ΡΥΟΣ

(Ρεγιστρο

νιχο

δε

Οργανιζαχιονεσ

Σοχιαλεσ),

νι

λα

χονφορµαχι⌠ν δε νυεϖασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ, σιενδο εστε ελ
πρινχιπαλ οβϕετιϖο δε λα ΟΓΠς. Εσ δεχιρ, νο σε οργανιζ⌠, ρεοργανιζ⌠ ε
ινσχριβι⌠, αντε ελ µυνιχιπιο, α οργανιζαχιονεσ δε εστα ϕυρισδιχχι⌠ν.
Νορµαλµεντε εστα Χασα Μυνιχιπαλ τραβαϕαβα χον ϖεχινοσ ψ διριγεντεσ
αντιγυοσ, χον οργανιζαχιονεσ χαδυχασ θυε νο εσταβαν αχτυαλµεντε
ρεχονοχιδοσ αντε λα µυνιχιπαλιδαδ, ψ σι λο εσταβαν, µυχηασ δε εστασ
οργανιζαχιονεσ ψ ϕυντασ διρεχτιϖασ ψα νο σε ενχοντραβαν ϖιγεντεσ πορ
θυε φυερον ινσχριτασ χον υνα ορδενανζα αντεριορ: λα Ν≡ 020, ψ νο σε
ηαβαν ρεαχτυαλιζαδο χον λα ορδενανζα ϖιγεντε, λα Ν≡ 191.
Μιεντρασ λαβοραβα χοµο προµοτορα δε εστα Χασα Μυνιχιπαλ φυι
χοντραταδα εν λα µοδαλιδαδ δε σερϖιχιοσ νο περσοναλεσ ελ µεσ δε
σετιεµβρε δελ 2000. Αθυ χοντινυ λαβορανδο ηαστα ελ α〉ο σιγυιεντε,
λυεγο µε τρανσφιριερον α οτρα Χασα Μυνιχιπαλ.
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5.1.2.2 Χοµο προµοτορα σοχιαλ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ
δελ ςεχινο Ν°6
Ελ 8 δε ενερο δελ α〉ο 2001, µε δεσταχαρον α λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ
ςεχινο Ν°6 παρα χοντινυαρ χον µισ φυνχιονεσ δε προµοχι⌠ν σοχιαλ,
σιµιλαρεσ α λασ δεσαρρολλαδασ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°2.
Λα διφερενχια δε εστα Χασα Μυνιχιπαλ χον λα αντεριορ, ερα εν τορνο α
λασ χαραχτερστιχασ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν, πυεσ εστα χοντραστα τοταλµεντε,
ταντο εν υβιχαχι⌠ν, εξτενσι⌠ν, ποβλαχι⌠ν, νεχεσιδαδεσ ψ προβλεµασ.
Συ ϕυρισδιχχι⌠ν σε εξτιενδε α λο λαργο δε λα Μαργεν Ιζθυιερδα δελ Ρο
Ρµαχ (ΜΙΡΡ) ηαστα ελ λµιτε χον ελ Χαλλαο, ψ εσ υνα δε λασ µ〈σ
γρανδεσ εν χοµπαραχι⌠ν α λασ ϕυρισδιχχιονεσ δε λασ οτρασ Χασασ
Μυνιχιπαλεσ.
Συσ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ σε χαραχτεριζαν πορ εσταρ χονφορµαδασ
ε ιντεγραδασ πορ γραν νµερο δε µιεµβροσ, εν ελ χασο δε λοσ
ασενταµιεντοσ ηυµανοσ, µυχηοσ φυερον ρεχονοχιδοσ πορ ελ
µυνιχιπιο, εν α〉οσ αντεριορεσ. Εν ποχασ δονδε λοσ ηαβιταντεσ σε
οργανιζαβαν χον λα φιναλιδαδ δε δαρ σολυχι⌠ν α λασ νεχεσιδαδεσ µ〈σ
ϖιταλεσ χοµο εσ λα οβτενχι⌠ν δε λοσ ττυλοσ δε προπιεδαδ, λα χονεξι⌠ν
ε ινσταλαχι⌠ν δελ αγυα ψ λα λυζ, υ οτρασ νεχεσιδαδεσ ινδισπενσαβλεσ
παρα µεϕοραρ συ χαλιδαδ δε ϖιδα.
Εν εστα ζονα εξιστεν χοµυνιδαδεσ χον µλτιπλεσ προβλεµασ ψ
χαρενχιασ α πεσαρ δε εσταρ υβιχαδα δεντρο δελ χερχαδο δε Λιµα.
Αδεµ〈σ, λοσ γραδοσ δε δελινχυενχια ψ πανδιλλαϕε σον αλτοσ. Λυγαρεσ
χοµο ελ µερχαδο Λασ Μαλϖινασ, ελ ϑρ. Χ〈ρχαµο, ασενταµιεντοσ
ηυµανοσ υβιχαδοσ χερχα α λασ ριελεσ δελ τρεν, ο λοσ ασενταµιεντοσ
133

ηυµανοσ υβιχαδοσ εν λασ ριβερασ δελ ρο Ρµαχ ψ α λο λαργο δε λα Αϖ.
Μοραλεσ ∆υ〈ρεζ, φυερον ζονασ δονδε τραβαϕ εν λα αρδυα ταρεα δε
προµοϖερ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ. Εν εστοσ λυγαρεσ οβσερϖ
µαψορ ιντερσ πορ παρτε δε λα χοµυνιδαδ παρα µεϕοραρ συσ
χονδιχιονεσ δε ϖιδα ψ δεσαρρολλο.
Οβρασ χοµο λα παϖιµενταχι⌠ν δε πιστα ο λα χρεαχι⌠ν δε υν παρθυε
φυερον ιµπορταντεσ παρα ελλοσ, περο α πεσαρ δελ γραν ιντερσ εν ϖερ
µεϕορασ εν λοσ λυγαρεσ δονδε ηαβιταν, ψ µ〈σ αν,

δε τενερ λα

ϖενταϕα δε εσταρ υβιχαδοσ εν ελ Χερχαδο δε Λιµα, συργε ελ
δεσχοντεντο αλ ϖερσε ρελεγαδοσ πορ οτροσ; πορ εϕεµπλο, λα ρεαλιζαχι⌠ν
δε λασ γρανδεσ οβρασ ηεχηασ εν λοσ διστριτοσ δε λα γραν Λιµα, χοµο
λα χονστρυχχι⌠ν δε λα ςα Εξπρεσα δε ϑαϖιερ Πραδο, θυε αχαρρε⌠ υνα
φυερτε ινϖερσι⌠ν. Εστε δεσχοντεντο φυε µανιφεσταδο πορ λοσ ϖεχινοσ α
λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ, πυεσ εστασ οβρασ βενεφιχιαν α περσονασ δε
οτροσ νιϖελεσ σοχιαλεσ θυε ηαβιταν εν οτροσ λυγαρεσ.
Υνο δε λοσ πρινχιπαλεσ προβλεµασ θυε χρεα εστα ζονα αλ µυνιχιπιο εσ
εν ρεφερενχια αλ παγο δε λοσ ιµπυεστοσ. Λα ΜΙΡΡ σε χαραχτεριζα πορ
σερ υνα ζονα δονδε λα µαψορα δε συσ ηαβιταντεσ εϖαδεν ιµπυεστοσ
ψ α πεσαρ δε ηαβερ λλεγαδο α µλτιπλεσ αχυερδοσ εντρε µυνιχιπαλιδαδ
ψ ϖεχινοσ, ψ δε ηαβερ δε πορ µεδιο υνα ρεσολυχι⌠ν δε αλχαλδα
απροβαδα, λοσ ϖεχινοσ νο χυµπλεν χον ελ παγο δε λοσ ιµπυεστοσ.
Υνα δε λασ χαυσασ εσ ελ δεσαχυερδο χον λοσ µοντοσ, δεβιδο α θυε
λοσ νιϖελεσ δε ϖιδα εν συσ ζονασ ϖαραν ψ νο σον εθυιτατιϖοσ λο χυαλ
αφεχτα α λα γεντε µ〈σ ηυµιλδε. Εστε εσ υνο δε λοσ προβλεµασ µ〈σ
γραϖιταντεσ. Σεγν µανιφεσταχιονεσ δε χιερτοσ ϖεχινοσ ψ δε αλγυνοσ
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φυνχιοναριοσ, εστε σερα υνο δε λοσ µοτιϖοσ πορ λο θυε ελ µυνιχιπιο νο
ινϖιερτε εν εστασ ζονασ.
Ελ τραβαϕο σιεµπρε σε ηα ηεχηο διρεχταµεντε χον λοσ µιεµβροσ δε
λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ χονφορµαδασ ψ χον συσ ρεπρεσενταντεσ
ελεγιδοσ εν ασαµβλεα γενεραλ. Εστοσ διριγεντεσ θυε περτενεχεν α
υνα ϕυντα υ ⌠ργανο διρεχτιϖο, τραταν δε µαντενερ υν χονταχτο
περµανεντε χον ελ µυνιχιπιο α τραϖσ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ
ςεχινο. Υν εϕεµπλο δε ελλο εσ θυε παρα λασ αχτιϖιδαδεσ θυε
προγραµαν σιεµπρε σολιχιταν ελ αποψο α λα Μυνιχιπαλιδαδ α τραϖσ δε
συ Χασα Μυνιχιπαλ.
Λα νεχεσιδαδ δε µαντενερ υν χονταχτο περµανεντε χον εστοσ
διριγεντεσ α λλεϖαδο α θυε, χοµο προµοτορεσ, νοσ προϖεαµοσ δε
µεχανισµοσ

ψ

ηερραµιεντασ

χοµυνιχατιϖασ.

Πορ

εϕεµπλο,

ελ

µαντενερ υν διρεχτοριο δε ϖεχινοσ ο ελ ιµπλεµενταρ υν περι⌠διχο
µυραλ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ, ο ρεαλιζαρ ρευνιονεσ χονσταντεσ χον λοσ
διριγεντεσ. Υν µοδο δε ιντροδυχιρνοσ εν συ οργανιζαχι⌠ν φυε, εντρε
οτροσ, λα ασιστενχια α λασ ασαµβλεασ θυε χοντινυαµεντε οργανιζαβαν.
Ασισταµοσ α ελλασ εν χαλιδαδ δε ινϖιταδοσ ο ϖεεδορεσ σιεµπρε εν
χυανδο λα οργανιζαχι⌠ν ηαψα χυρσαδο υν δοχυµεντο δε ινϖιταχι⌠ν α
νυεστρα διρεχχι⌠ν γενεραλ θυιν απροβαβα ο νο λα ασιστενχια α διχηα
ασαµβλεα.
Εν µι εξπεριενχια λαβοραλ εν λα ΟΓΠς, λα θυε µε διο µαψορ
σατισφαχχι⌠ν χοµο προφεσιοναλ, φυε ηαχερ προµοχι⌠ν εν εστα
ϕυρισδιχχι⌠ν. Αθυ ποχο α ποχο µε φυι ιντεγρανδο αλ τραβαϕο δε χαµπο,
χονοχιενδο συσ 52 οργανιζαχιονεσ θυε λα χονστιτυψεν ψ θυε εστ〈
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χονφορµαδα,

εν

συ

µαψορα,

πορ

ασενταµιεντοσ

ηυµανοσ,

ασοχιαχιονεσ δε ϖεχινοσ, ετχ., χαδα υνα δε ελλασ χον συσ
χαραχτερστιχασ ψ προβλεµασ παρτιχυλαρεσ. Εσ εν εστα Χασα Μυνιχιπαλ,
δονδε λαβορ απροξιµαδαµεντε υν α〉ο ψ σεισ µεσεσ, θυε απρενδ λα
µαψορ παρτε δε λο θυε αηορα σ. Ελ τραβαϕο σιεµπρε φυε φυερτε ψ
σαχριφιχαδο, περο α λα ϖεζ γρατιφιχαντε ψ µοτιϖαδορ. Εν εστα Χασα
Μυνιχιπαλ σε µε δελεγ⌠ φυνχιονεσ ψ ρεσπονσαβιλιδαδεσ θυε µε
αψυδ⌠ α δεσενϖολϖερµε δε µανερα ⌠πτιµα, εν µι λαβορ δε χαµπο,
εν λα Χασα Μυνιχιπαλ ψ ταµβιν αντε λοσ ϖεχινοσ.
Ρεαλιζανδο αν µι τραβαϕο χοµο προµοτορα σοχιαλ εν εστα Χασα
Μυνιχιπαλ, σε δισπυσο πορ ορδεν δε λα διρεχχι⌠ν γενεραλ δε λα ΟΓΠς
θυε πασαρα α ιντεγραρ ελ Εθυιπο ΡΥΟΣ, εθυιπο θυε φυε
χονφορµαδο χον λα φιναλιδαδ δε οργανιζαρ, ρεχονοχερ ψ ρεγιστραρ α λασ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ α νιϖελ δε λασ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ
ςεχινο, πορ λο θυε µε αυσεντ δεσδε λα θυινχενα δε αγοστο ηαστα λα
θυινχενα δε διχιεµβρε δελ α〉ο 2001. Ταµβιν εν λοσ µεσεσ δε
ενερο ψ φεβρερο δελ 2002. (Εστο λο δεταλλο εν: Χαµπα〉α ΡΥΟΣ: υνα
εξπεριενχια δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ αχτιϖα). Ποστεριορ α ελλο, χοντινυ
χον µι λαβορ δε προµοτορα εν λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°6.
Αθυ, τυϖε λα οπορτυνιδαδ δε παρτιχιπαρ εν λασ χαµπα〉ασ δε λιµπιεζα
πβλιχα

οργανιζαδασ

εν

λα

ζονα,

εν

λα

χονφορµαχι⌠ν

δε

οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ ψ ϕυϖενιλεσ, εν λασ αχτιϖιδαδεσ δε ιδεντιδαδ
λοχαλ χον λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ χερεµονιασ χϖιχασ δε ιζαµιεντο δε
βανδερα, λα χαµπα〉α δε αδοπχι⌠ν δε αρβολιτοσ, λα χηοχολαταδα
ναϖιδε〉α, ετχ. Ταµβιν παρτιχιπ εν λασ χελεβραχιονεσ δε ανιϖερσαριο
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δε λοσ ασενταµιεντοσ ηυµανοσ. Οτροσ φυερον λοσ εϖεντοσ δε
χαπαχιταχι⌠ν α ϖεχινοσ, λα ιµπλεµενταρον λοσ ταλλερεσ προδυχτιϖοσ, λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε ταρεασ δε χονϖοχατορια α λασ γρανδεσ αχτιϖιδαδεσ, ετχ.
(εϖεντοσ θυε δεταλλαρ εν: Νυεστρασ αχτιϖιδαδεσ: µοµεντο δε
ενχυεντρο εντρε προµοτορ ψ ϖεχινο).

5.1.2.3 Μισ φυνχιονεσ χοµο προµοτορα σοχιαλ
Λασ φυνχιονεσ θυε ρεαλιχ χοµο προµοτορα σοχιαλ δε λα Οφιχινα δε
Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα, εστ〈ν βασαδασ εν
λασ εξπεριενχιασ θυε δυραντε ελ δεσεµπε〉ο λαβοραλ, λογρ χονοχερ.
∆εβο µενχιοναρ θυε νο εξιστε υν µανυαλ δε οργανιζαχι⌠ν ψ
φυνχιονεσ θυε εσπεχιφιθυε λασ φυνχιονεσ θυε δεβε δεσαρρολλαρ ελ
προµοτορ. Μυχηασ ϖεχεσ λασ ταρεασ δελ προµοτορ συργεν εν λα µισµα
πρ〈χτιχα χοτιδιανα, ο πορ λα δελεγαχι⌠ν δε τραβαϕοσ θυε δεσιγνα ελ ϕεφε
ο λοσ διρεχτορεσ. Λο θυε σι εξιστε εσ ελ ΡΟΦ: Ρεγλαµεντο δε
Οργανιζαχι⌠ν ψ Φυνχιονεσ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ δονδε σε εσπεχιφιχα, α
γροσσο µοδο, χυ〈λεσ σον λασ φυνχιονεσ θυε δεβεν δεσαρρολλαρ λασ
∆ιρεχχιονεσ Μυνιχιπαλεσ, ψ εντρε ελλασ, λα Οφιχινα Γενεραλ δε
Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ. Νυεστρο τραβαϕο ταµβιν σε ηα βασαδο σιεµπρε
εν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ ψ ταρεασ προγραµαδασ εν ελ πλαν δε
αχχι⌠ν ανυαλ, πορ ελλο σε τραβαϕαβα εν βασε α λοσ οβϕετιϖοσ ψ µετασ
πλαντεαδασ δυραντε ελ α〉ο.
Εντρε µισ φυνχιονεσ σε χονσιδερ⌠ λασ ταρεασ δε προµοχι⌠ν ε
ινσχριπχι⌠ν δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ  ϖεχιναλεσ, εν ελ Ρεγιστρο
∨νιχο δε λασ Οργανιζαχιονεσ Σοχιαλεσ: ΡΥΟΣ, δε αχυερδο α λα
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Ορδενανζα Ν°191. (Φυνχιονεσ θυε δεταλλαρ εν: Χαµπα〉α ΡΥΟΣ:
υνα εξπεριενχια δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ αχτιϖα.
Χοµο προµοτορα σοχιαλ ταµβιν οριενταβα αλ ϖεχινο. Γενεραλµεντε
σε απερσοναβαν πορ αλγν µοτιϖο, ψα σεα ινφορµαρσε δε λασ
αχτιϖιδαδεσ δε λα µυνιχιπαλιδαδ, αϖεριγυαρ σοβρε υν ασυντο δε ιντερσ
χοψυντυραλ διφυνδιδοσ α τραϖσ δε λοσ µεδιοσ, σοβρε δισποσιχιονεσ
µυνιχιπαλεσ, πρεσενταρ συ θυεϕα σοβρε προβλεµασ εν συ λοχαλιδαδ, ο
ιντερπονερ υνα δενυνχια. Παρα ελ χυµπλιµιεντο δε εστα ταρεα, ελ
προµοτορ σοχιαλ δεβα µαντενερσε ινφορµαδο ταντο δε λασ νοτιχιασ
λοχαλεσ, χοµο δε λασ φυνχιονεσ ψ αχτιϖιδαδεσ δε λασ οτρασ διρεχχιονεσ
µυνιχιπαλεσ δεβιδο α θυε λοσ ϖεχινοσ σολιχιταβαν εστε τιπο δε
ασεσορασ µυψ α µενυδο. Ερα µυψ ιµπορταντε λα ινφορµαχι⌠ν ψ
οριενταχι⌠ν θυε λε ποδαµοσ βρινδαρ, εστο δεµοστραβα θυ ταντο νοσ
ενχοντρ〈βαµοσ πρεπαραδοσ παρα ρεσπονδερ αντε συσ δυδασ ο
νεχεσιδαδεσ. Λοσ ϖεχινοσ νοσ χονσιδεραβαν ελ νεξο εντρε ελ αλχαλδε
ψ ελλοσ, δε εσα φορµα νοσ χονστιτυαµοσ εν λα ιµαγεν ψ προψεχχι⌠ν δε
νυεστρα ινστιτυχι⌠ν.
Λα ρεχεπχι⌠ν δε δενυνχιασ, ρεαλιζαχι⌠ν δε ινσπεχχιονεσ οχυλαρεσ ψ
δε ϖεριφιχαχι⌠ν. Αντε λα δενυνχια ιντερπυεστα πορ υν ϖεχινο υ
οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ, ψα σεα πορ λα εξιστενχια δε φ〈βριχασ ιλεγαλεσ,
µεχ〈νιχασ χλανδεστινασ, ταλλερεσ πιροτχνιχοσ, δελινχυενχια εν λα
ζονα, ετχ. Αλ ϖεχινο σε λε εντρεγαβα υν φορµατο δε δενυνχια δονδε
δεταλλαβα πορ εσχριτο συ προβλεµα, εστε δοχυµεντο ερα ρεχεπχιοναδο
πορ ελ προµοτορ δε λα Χασα ςεχιναλ, θυιν ηαχα λα ϖεριφιχαχι⌠ν ε
ινσπεχχι⌠ν οχυλαρ δε λα ρεσπεχτιϖα δενυνχια ψ ποστεριορµεντε ρεµιτα
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υν ινφορµε αλ ϕεφε. Ελ φορµατο δε δενυνχια σε ανεξαβα αλ ινφορµε δελ
προµοτορ ψ χον υν οφιχιο ελαβοραδο πορ ελ ϕεφε, ερα ρεµιτιδο α λα
διρεχχι⌠ν γενεραλ δε λα ΟΓΠς. Φιναλµεντε λα διρεχχι⌠ν σε ενχαργαβα
δε ενϖιαρ ελ δοχυµεντο α λασ διρεχχιονεσ χοµπετεντεσ παρα τοµαρ
χαρτασ εν ελ ασυντο.
Λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λαβορεσ αδµινιστρατιϖασ. Εστυϖο α µι χαργο
µαντενερ αλ δα λοσ αρχηιϖοσ ψ ρεγιστρο δε δοχυµεντοσ ρεχεπχιοναδοσ
ψ ρεµιτιδοσ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ, αδεµ〈σ δελ χυαδερνο δε
οχυρρενχιασ δε λοσ ϖεχινοσ θυε διαριαµεντε νοσ ϖισιταβαν. Λοσ
δοχυµεντοσ θυε λλεγαβαν α λα Χασα Μυνιχιπαλ χον ατενχι⌠ν α οτρασ
διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ τεναν θυε σερ δεσπαχηαδοσ α τιεµπο. Οτρασ
φυνχιονεσ χονσιστιερον εν λα ελαβοραχι⌠ν δε δοχυµεντοσ, ινφορµεσ,
οφιχιοσ.
Ταµβιν λα ελαβοραχι⌠ν δε προψεχτοσ δε ιντερϖενχι⌠ν εν βασε α λασ
νεχεσιδαδεσ δε λα ποβλαχι⌠ν. Μυχηοσ δε λοσ προψεχτοσ τεναν θυε
πλαντεαρσε δε αχυερδο αλ Πλαν δε Αχχι⌠ν Ανυαλ, λα µαψορα δε λασ
ϖεχεσ εστοσ προψεχτοσ σε ρεαλιζαβαν σιν πρεϖιο διαγν⌠στιχο, σ⌠λο σε
ηαχα εν βασε α λα οβσερϖαχι⌠ν δε λοσ προβλεµασ µ〈σ χοµυνεσ δε λα
χοµυνιδαδ. Μυχηασ ϖεχεσ λασ αχτιϖιδαδεσ δεσαρρολλαδασ νο εραν λασ
αδεχυαδασ παρα σολυχιοναρ λοσ προβλεµασ δε λα ποβλαχι⌠ν, πυεσ ελ
προψεχτο ιµπλεµενταδο νο συρτα λοσ εφεχτοσ εσπεραδοσ. Εν οτρασ
οπορτυνιδαδεσ σε ηα

ποδιδο προπονερ ψ πλαντεαρ προψεχτοσ

νοϖεδοσοσ εν βενεφιχιο δε λοσ ϖεχινοσ.
Υν χασο παρτιχυλαρ φυε ελ προψεχτο δε αυτοδιαγν⌠στιχο χοµυνιχαχιοναλ
θυε πλαντεαµοσ χονϕυνταµεντε χον υν χολεγα χοµυνιχαδορ ψ
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προµοτορ σοχιαλ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°6 (εγρεσαδο δε λα
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ Σαν Αντονιο δε Αβαδ, Χυσχο), χον αµπλια
εξπεριενχια εν προµοχι⌠ν χον ποβλαχι⌠ν. Εστε προψεχτο θυε
πλαντεαµοσ εστυϖο οριενταδο α διριγεντεσ ψ ϖεχινοσ εν γενεραλ.
Νυεστρα ιντενχι⌠ν φυε χονοχερ λοσ νιϖελεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα δε
συσ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ. Ταµβιν χυ〈λεσ εραν λοσ µεδιοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν αλτερνατιϖοσ θυε υσαβαν ψ α τραϖσ δε θυε µεδιοσ σε
µαντεναν ινφορµαδοσ δε λασ αχτιϖιδαδεσ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°6,
ετχ.

Νυεστρο

προψεχτο

νοσ

οφρεχι⌠

ρεσυλταδοσ

εσπεραδοσ

ε

ινεσπεραδοσ, εν λ απλιχαµοσ διν〈µιχασ γρυπαλεσ, δε πρεσενταχι⌠ν ε
ιντεγραχι⌠ν, σοχιοδραµασ ψ πανελεσ εξποσιτιϖοσ. Λοσ ϖεχινοσ
χολαβοραρον ψ παρτιχιπαρον εν τοδο µοµεντο. Εστε φυε υν προψεχτο
πιλοτο

θυε

νοσ

βρινδο

ινφορµαχι⌠ν

αχερχα

δε

λα

διν〈µιχα

χοµυνιχαχιοναλ ιντερνα δε υνα οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ, τενιενδο παρα
ελλο

λοσ

απορτεσ

οργανιζαχιονεσ.

δε

λοσ

Νυεστρο

διριγεντεσ

ιντερσ

φυε

ρεπρεσενταντεσ
ρεπλιχαρ

ψ

δε

εσασ

αµπλιαρ

εστα

εξπεριενχια. Εστο νο φυε ποσιβλε δεβιδο α λασ ρεχαργα εν νυεστρασ
αχτιϖιδαδεσ, λασ µισµασ θυε σε φυερον προγραµανδο εν λοσ µεσεσ
σιγυιεντεσ.
Εν λασ φυνχιονεσ δε χαµπο αποψ α λα εϕεχυχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ
προγραµαδασ δεντρο δελ Πλαν δε Αχχι⌠ν Ανυαλ, εντρε ελλασ λοσ
Προγραµασ Εδυχατιϖοσ δε Λιµπιεζα Πβλιχα, λοσ Οπερατιϖοσ Τεχηοσ
Λιµπιοσ, υ οτρασ αχτιϖιδαδεσ ψ χαµπα〉ασ εν λασ χυαλεσ σε ρεθυερα λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε τοδο ελ περσοναλ. Οτρασ φυερον, λασ ταρεασ δε
χονϖοχατορια α λοσ ϖεχινοσ α αχτιϖιδαδεσ δε χαρ〈χτερ παρτιχιπατιϖο ψ
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λοχαλ ρεαλιζαδασ πορ λασ οτρασ διρεχχιονεσ ψ οφιχινασ δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα ψ ταµβιν δε λα Οφιχινα Γενεραλ
δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ. Εστε τραβαϕο λο δεσαρρολλ〈βαµοσ δε διϖερσασ
µανερασ ψ α τραϖσ δε διϖερσοσ µεδιοσ, νυεστρο οβϕετιϖο σιεµπρε φυε
λογραρ λα ασιστενχια δε λοσ ϖεχινοσ ψ διριγεντεσ ϖεχιναλεσ δε λασ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ. Ελ µαψορ ο µενορ νµερο δε ασιστεντεσ αλ
εϖεντο σιεµπρε σε χονϖιρτι⌠ εν υν ρεσυλταδο βυενο ο µαλο δε λα
χονϖοχατορια ρεαλιζαδα, αυνθυε ταµβιν εστο σιεµπρε ηα δεπενδιδο
δελ νιϖελ δε χοβερτυρα δελ εϖεντο. Εσ δεχιρ, υνα αχτιϖιδαδ πεθυε〉α
χοµο λοσ ταλλερεσ δε χαπαχιταχι⌠ν διριγιδα α υν γρυπο δε ϖεχινοσ,
ρεθυερα δε υν νµερο λιµιταδο δε ασιστεντεσ, περο εν λοσ εϖεντοσ δε
γραν ενϖεργαδυρα χοµο λα ιναυγυραχι⌠ν δε οβρασ πβλιχασ, σε
ρεθυερα δε υν µαψορ νµερο δε ασιστεντεσ. Λα ΟΓΠς σιεµπρε ηα
σιδο υν ⌠ργανο δε αποψο χλαϖε παρα οτρασ διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ
χυανδο δε ασιστενχια ψ χονϖοχατορια σε ρεθυεραν παρα λοσ εϖεντοσ ψ
αχτιϖιδαδεσ ρεαλιζαδοσ πορ ελ µυνιχιπιο ψ συσ διρεχχιονεσ. Εστο σε
δεβα α θυε λα ΟΓΠς αβοχα συ τραβαϕο τοταλµεντε α λα ποβλαχι⌠ν. Πορ
ελλο, ερα ινδισπενσαβλε µαντενερ χοορδιναχιονεσ χον λασ ρεσπεχτιϖασ
διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ ψ ελ χονταχτο διρεχτο ψ χονσταντε χον
νυεστροσ ϖεχινοσ. Εν εστασ ταρεασ εσ νεχεσαριο, χοµο µενχιον
αντεριορµεντε, ελ υσο ψ αχτυαλιζαχι⌠ν δε υν διρεχτοριο ϖεχιναλ.
Μι φυνχι⌠ν χοµο χοµυνιχαδορα ψ λα εξπεριενχια δε τραβαϕο δε
χονϖοχατορια µε ηα περµιτιδο δετερµιναρ α τραϖσ δε θυ µενσαϕεσ
πυεδο λλεγαρ α λα ποβλαχι⌠ν ψ χοµο περσυαδιρ αλ ϖεχινο παρα θυε
παρτιχιπε. Χοµο ψα µενχιονε ελ τραβαϕο δελ προµοτορ ρεθυιερε δε υν
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τρατο διρεχτο ψ χονσταντε χον ελλοσ; αθυ, λασ εδαδεσ ψ προχεδενχιασ
πυεδεν ϖαριαρ.
Περο ινδισχυτιβλεµεντε ελ µεδιο µ〈σ σεγυρο παρα προπιχιαρ συ
παρτιχιπαχι⌠ν, θυε περµιτε µοϖιλιζαρλοσ, εσ ελ υσο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερπερσοναλ, λα ιντεραχχι⌠ν χον λοσ ϖεχινοσ, ελ δι〈λογο χαρα α χαρα,
εστασ αχχιονεσ µε περµιτιερον απερτυραρ χαναλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν
διρεχτοσ

ασεγυρανδο

χονϖοχατορια

λα

χυαλ

βυενοσ
ερα

ρεσυλταδοσ

χοµπροβαδα,

αλ

µοµεντο

χοµο

ψα

λο

δε

λα

σε〉αλε

αντεριορµεντε, χον λα παρτιχιπαχι⌠ν ψ ασιστενχια δε λοσ ϖεχινοσ α λοσ
εϖεντοσ ψ χαµπα〉ασ προγραµαδασ.
Εν ελ χασο δε υνα ασαµβλεα ελεχχιοναρια εν υνα οργανιζαχι⌠ν χον
γραν νµερο δε ηαβιταντεσ, εν αχτιϖιδαδεσ δε χαπαχιταχι⌠ν ο
φεστιϖαλεσ, ελ υσο δε διϖερσοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ διφυσι⌠ν εσ
ϖιταλ, περο νο νοσ ρεφεριµοσ α λοσ γρανδεσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν,
σινο α λοσ µεδιοσ δε διφυσι⌠ν αλτερνατιϖοσ χοµο υν αλτοπαρλαντε, ελ
περιφονεο εν λα ζονα, υν αφιχηε ελαβοραδο µανυαλµεντε, ϖολαντεσ ε
ινχλυσιϖε οφιχιοσ δε ινϖιταχι⌠ν ο χιταχιονεσ θυε σον ρεπαρτιδασ δε
µανερα περσοναλ ψ διρεχτα. Εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν πλαντεαδασ
παρα χον ελ πυεβλο χον λα ιντενχι⌠ν δε µοτιϖαρ α λα ποβλαχι⌠ν ψ
σοχιαλιζαρ ινφορµαχι⌠ν ιµπορταντε εν τορνο α λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.
Μυχηασ ϖεχεσ λοσ δι〈λογοσ χασυαλεσ ψ χοτιδιανοσ εντρε λα ποβλαχι⌠ν,
δι〈λογοσ θυε συργεν εν λασ χαλλεσ, αλ ιντεριορ δε λασ ϖιϖιενδασ,
ταµβιν σε χονστιτυψερον εν λοσ χαναλεσ µ〈σ υσαδοσ εν λα
χοµυνιχαχι⌠ν, λασ ϖισιτασ, ενχυεντροσ χασυαλεσ, χονϖερσαχιονεσ
χοτιδιανασ χον λοσ ϖεχινοσ.
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Ταµβιν λασ ρελαχιονεσ εντρε λοσ προµοτορεσ ψ λοσ ϖεχινοσ σε
προφυνδιζαν αν µ〈σ χυανδο λοσ µιεµβροσ ασιστεν α λασ χερεµονιασ
σοχιαλεσ, φιεστασ ψ ενχυεντροσ, ανιϖερσαριοσ δε λα χοµυνιδαδ, ετχ.
Εστε ενχυεντρο χοµυνιχατιϖο, φυερα δε συσ φυνχιονεσ, αχερχα α
αµβοσ σεχτορεσ ψ περµιτε εντρελαζαρ λαζοσ δε χαµαραδερα ψ
χονφιανζα, ελεµεντοσ ποσιτιϖοσ παρα λασ ρελαχιονεσ εντρε αµβοσ
γρυποσ σοχιαλεσ.
∆εντρο δε µι εξπεριενχια προφεσιοναλ ηε σιδο παρτιχιπε εν λασ ταρεασ
δε διφυσι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ δε γραν ενϖεργαδυρα χοµο λα ιναυγυραχι⌠ν
δε οβρασ πβλιχασ δονδε σε χονϖοχαν α υν νµερο µαψορ δε
ϖεχινοσ. Παρα εστε τιπο δε εϖεντοσ, σε ρεαλιζαβα υν τραβαϕο δε
διφυσι⌠ν βαϕο πρεσι⌠ν, ψα θυε, µαψορµεντε σε προγραµαβαν χον δοσ
δασ δε αντιχιπαχι⌠ν. Εστο σε δεβα α λα χονφιρµαχι⌠ν δε λα ασιστενχια
δελ αλχαλδε αλ εϖεντο θυε σε ηαχα δε υν µοµεντο α οτρο.
Λα πρεπαραχι⌠ν δε µατεριαλεσ παρα λα διφυσι⌠ν ψ χονϖοχατορια ρεθυερα
ηαχερσε αλ ινσταντε. Λοσ χοµνµεντε υσαδοσ παρα εστε τιπο δε
εϖεντοσ εραν λοσ µοσθυιτοσ (ϖολαντεσ πεθυε〉οσ), ταµβιν σε
ρεαλιζαβα ελ περιφονεο. Οτρασ ϖεχεσ σε σολιχιταβα λα πρεπαραχι⌠ν δε
χυ〉ασ ραδιαλεσ παρα πονερλασ εν λοσ µερχαδοσ ψ λοχαλεσ χοµυναλεσ
δε λα ζονα. Ταµβιν σε ρεαλιζαβα λασ χοορδιναχιονεσ χον λοσ
διριγεντεσ ψ ϖεχινοσ θυε ηαβιταν αλρεδεδορ ο χερχα δε λα οβρα α
ιναυγυραρ, χον ελ φιν δε πρεπαραρ υνα ρεχεπχι⌠ν δε βιενϖενιδα αλ
Αλχαλδε. Εστοσ τραβαϕοσ σε ρεαλιζαβαν δυραντε τοδο ελ δα ψ σε
χονχλυαν α αλτασ ηορασ δε λα νοχηε.
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Υνο δε λοσ προβλεµασ θυε ατραϖεσ〈βαµοσ λοσ προµοτορεσ ερα
χυανδο εν λτιµο µοµεντο νοσ ινφορµαβαν θυε λα ιναυγυραχι⌠ν νο
σε ρεαλιζαρα δεβιδο α θυε ελ Αλχαλδε τυϖο υν ινχονϖενιεντε, πορ ελλο
σε σολιχιταβα χανχελαρ λα χερεµονια. Εσα εϖεντυαλιδαδ λλεϖαβα α θυε
ελ προµοτορ ρεαλιζαρ〈 υν δοβλε τραβαϕο αλ δεσχονϖοχαρ α λα ποβλαχι⌠ν
θυε ψα ηαβα σιδο ινϖιταδα.
Εν οτροσ οχασιονεσ, χυανδο ελ Αλχαλδε νο ασιστα αλ εϖεντο, ενϖιαβα α
υν ρεπρεσενταντε εν συ λυγαρ (εστε ποδρα σερ υν ρεγιδορ ο υν
φυνχιοναριο), εστα αχτιτυδ ερα µαλ περχιβιδα πορ λοσ ποβλαδορεσ
θυιενεσ, δε αλγν µοδο, σε σενταν δεχεπχιοναδοσ, ψα θυε ελλοσ
τεναν λα ιλυσι⌠ν δε ϖερ α συ αλχαλδε, δε χονοχερλο δε χερχα. Μυχηοσ
δε εστοσ λυγαρεσ δονδε σε ρεαλιζαβαν ε ιναυγυραβαν λασ οβρασ, εραν
ζονασ αλεϕαδασ; πορ εϕεµπλο, υν ασενταµιεντο ηυµανο. Εν χιερτα
φορµα εστο ρεφορζαβα λα ιµαγεν θυε τεναν λοσ ϖεχινοσ δελ Αλχαλδε δε
Λιµα ψ θυε α συ ϖεζ, λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν σε ηαβαν
ενχαργαδο δε διφυνδιρ: δενοµιν〈νδολο ελ Αλχαλδε πιτυχο.
Μι εξπεριενχια δε τραβαϕο εν λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ, ασ χοµο µι
εξπεριενχια χον λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ ψ ελ εθυιπο ΡΥΟΣ, α
τραϖσ δε συ χονφορµαχι⌠ν ψ ρεγιστρο, µε περµιτιερον χονοχερ ελ
µοϖιµιεντο εξτερνο δε χαδα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ θυιενεσ χονστιτυαν
νυεστρο πβλιχο οβϕετιϖο εν ελ τραβαϕο δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ. Ασ
µισµο, µε περµιτι⌠ χονοχερ λασ χαραχτερστιχασ δε λα ποβλαχι⌠ν, συσ
χοστυµβρεσ, συ νιϖελ χυλτυραλ, ελ τιπο δε λενγυαϕε θυε µανεϕαν, συσ
χονϖερσαχιονεσ χοτιδιανασ ψ λοσ προβλεµασ ψ νεχεσιδαδεσ µ〈σ
χοµυνεσ θυε λοσ αθυεϕαν εν συ λοχαλιδαδ. Εστε χονοχερ µε φυε τιλ
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παρα λα σιγυιεντε εξπεριενχια θυε µε τοχο ϖιϖιρ χοµο ρεσπονσαβλε δε
λασ φυνχιονεσ δε πρενσα δε λα ΟΓΠς.

5.1.3 Μι εξπεριενχια χοµο ρεσπονσαβλε δε πρενσα δε λα
ΟΓΠς (ιντεγρανδο µισ χονοχιµιεντοσ)
Χυανδο µε ενχαργαρον λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε λασ φυνχιονεσ δε πρενσα,
σε τοµ⌠ εν χυεντα θυε ψα ηαβα δεσαρρολλαδο διχηα λαβορ αντεριορµεντε,
χοµο παρτε δε µισ πρ〈χτιχασ προφεσιοναλεσ. Σιν εµβαργο, ελ τραβαϕο δε
προµοχι⌠ν σοχιαλ µε ηαβα δεσλιγαδο δε αλγυνα µανερα, δε εστα λαβορ.
Εξχεπτο, εν αλγυνασ οχασιονεσ εν θυε δεσεµπε〉〈νδοµε χοµο
προµοτορα µε δελεγαρον αλγυνασ ταρεασ δε πρενσα. Εν υνα οπορτυνιδαδ
ψ δεβιδο α θυε ελ περιοδιστα ενχαργαδο σε αυσεντ⌠ παρα αποψαρ εν ελ
Χεντρο δε Οπεραχι⌠ν δε Εµεργενχια: ΧΟΕ, ιµπλεµενταδο χον ελ µοτιϖο
δελ ινχενδιο οχυρριδο εν Μεσα Ρεδονδα, εν ενερο δελ 2002, λα διρεχχι⌠ν
γενεραλ µε ενχαργ⌠ λα ταρεα δε ρεαλιζαρ λα χονϖοχατορια α λοσ µεδιοσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν

παρα

λα

χοβερτυρα

δε

λασ

σιγυιεντεσ

αχτιϖιδαδεσ:

Ενχυεντροσ Χοναλεσ παρα λα ∆εσχεντραλιζαχι⌠ν: Ζονα Χεντρο ψ Χερχαδο
δε Λιµα, ψ λα Γραν Φιεστα δε Χαρναϖαλ διριγιδο α λοσ ϖεχινοσ. Εν
οχασιονεσ, λα Οφιχινα δελ Χερχαδο ταµβιν µε δελεγαβα φυνχιονεσ
χονχερνιεντεσ α πρενσα, εστο µε περµιτα δεµοστραρ µι δεσεµπε〉ο
χοµο Χοµυνιχαδορα Σοχιαλ εν εστα 〈ρεα. Μ〈σ αδελαντε, χυανδο µε
προπυσιερον ασυµιρ λασ φυνχιονεσ δε πρενσα φυε διφχιλ τοµαρ λα δεχισι⌠ν,
ψα θυε ρεπρεσενταβα υνα γραν ρεσπονσαβιλιδαδ. Σιν εµβαργο, λο
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χονσιδερ ταµβιν υνα οπορτυνιδαδ, υν ρετο ψ µ〈σ εξπεριενχια παρα µι
χρεχιµιεντο προφεσιοναλ.
Εν ϕυνιο δελ α〉ο 2002, ασυµ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ ℑρεα Πρενσα δε λα
ΟΓΠς, τενιενδο χοµο φυνχιονεσ λασ σιγυιεντεσ:
Λα ελαβοραχι⌠ν δε µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν θυε χοµπρενδα ελ δισε〉ο,
σεγυιµιεντο ψ προπυεστασ δε δπτιχοσ, αφιχηεσ, ϖολαντεσ υ οτροσ, θυε ελ
περσοναλ ρεθυιριεσε παρα λα χονϖοχατορια δε λασ αχτιϖιδαδεσ προγραµαδασ.
Εστοσ εραν σολιχιταδοσ α τραϖσ δε υνα ηοϕα δε ρεθυεριµιεντοσ ανεξαδοσ
α λοσ προψεχτοσ θυε εραν πρεσενταδοσ πορ λοσ ρεσπονσαβλεσ δε χαδα
αχτιϖιδαδ; εν εστε χασο ελ ϕεφε ο διρεχτορ. Νορµαλµεντε χαδα αχτιϖιδαδ
εσταβα χοντενιδα εν υν προψεχτο ψ χαδα προψεχτο ρεθυερα λα ελαβοραχι⌠ν
δε µατεριαλεσ. Σε πρεσενταβα ελ χασο εν θυε σε προγραµαβαν ϖαριασ
αχτιϖιδαδεσ εν λα σεµανα, α ϖεχεσ εν υν µισµο δα σε ρεαλιζαβαν δοσ ο
τρεσ,

ψ χαδα υνα δε ελλασ ρεθυερα λα πρεπαραχι⌠ν δε µατεριαλεσ δε

διφυσι⌠ν. ∆εφινιτιϖαµεντε, µι τραβαϕο ερα βαϕο πρεσι⌠ν ψα θυε µι
ρεσπονσαβιλιδαδ ερα τενερλοσ λιστοσ ψ α τιεµπο.
Παρα λα ελαβοραχι⌠ν ε ιµπρεσι⌠ν δε λοσ µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν, λα
διρεχχι⌠ν γενεραλ δε λα ΟΓΠς δεβα ρεµιτιρ υν µεµορανδο ανεξανδο ελ
βοχετο, α λα ∆ιρεχχι⌠ν δε Αβαστεχιµιεντο, θυιν χοορδιναβα χον ελ
ρεσπονσαβλε λα Οφιχινα δε Πυβλιχαχιονεσ, εστα διρεχχι⌠ν δε λνεα
περτενεχε α λα ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα. Α τραϖσ δε εστε δοχυµεντο σολιχιτ〈βαµοσ ελ
δισε〉ο ψ λα ιµπρεσι⌠ν δε λοσ µισµοσ (θυε σε ρεαλιζαβα εν λα ιµπρεντα δε
λα Μυνιχιπαλιδαδ). Εστε ερα λα τραµιταχι⌠ν ψ ελ χονδυχτο ρεγυλαρ θυε σε
σεγυα παρα συ ελαβοραχι⌠ν. Μι ινχονϖενιεντε εν εστοσ χασοσ ερα θυε α
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νιϖελ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ σε χονταβα χον υν σολο δισε〉αδορ γρ〈φιχο παρα
τοδασ λασ 〈ρεασ δε εστα εντιδαδ. Εστε προφεσιοναλ χονταβα χον λοσ
προγραµασ δε δισε〉ο εν χοµπυταδορα παρα ρεαλιζαρ συ φυνχι⌠ν. Λασ
διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ, ινχλυψενδο λα ΟΓΠς, χαρεχαν δε εστοσ
προγραµασ εν χοµπυταδορα. Ελ σεγυιµιεντο δε λοσ δισε〉οσ ε ιµπρεσι⌠ν
δε λοσ µατεριαλεσ τενα θυε ρεαλιζαρλο τοδοσ λοσ δασ ψ δε µανερα
περσοναλ, δε λο χοντραριο χορρα ελ ριεσγο δε θυε λοσ µατεριαλεσ νο
σαλιεραν α τιεµπο.
∆εβιδο α εστα σιτυαχι⌠ν, ηε τενιδο προβλεµασ χον λασ περσονασ
ενχαργαδασ δε ρεαλιζαρ υνα αχτιϖιδαδ, ψα θυε εστοσ ινχονϖενιεντεσ
βυροχρ〈τιχοσ, νο εραν χοµπρενδιδοσ, εξιγιενδο συσ µατεριαλεσ εν ελ
µενορ τιεµπο ποσιβλε. Εστα ερα υνα δε λασ λιµιταχιονεσ παρα ρεαλιζαρ λασ
ταρεασ δε πρενσα. Πορ εϕεµπλο, χυανδο ρεθυερα δε υνα χοµπυταδορα
παρα οτροσ τραβαϕοσ, ηαχα υσο δε λοσ εθυιποσ δελ 〈ρεα αδµινιστρατιϖα,
περο χυανδο ελλοσ υτιλιζαβαν λασ χοµπυταδορασ, τενα θυε σολιχιταρ ελ
πρσταµο α λασ οτρασ διρεχχιονεσ δε λνεα.
Εν οχασιονεσ, πορ λα πρεµυρα δελ τιεµπο, ελ δισε〉ο ε ιµπρεσι⌠ν δε λοσ
µατεριαλεσ σε ηαχα α τραϖσ δε υνα ιµπρεντα παρτιχυλαρ, γαστοσ θυε εραν
σολϖενταδοσ πορ χαϕα χηιχα. Χυανδο σολιχιταβαν µατεριαλεσ ινφορµατιϖοσ
δε ϖαριασ ηοϕασ ο αφιχηεσ εν ταµα〉ο Α 2 ο Α3, α φυλλ χολορ, σε ρεµιτα υν
φορµατο δε ρεθυεριµιεντο α λα οφιχινα δε πυβλιχαχιονεσ παρα θυε σε
απρυεβε λα ελαβοραχι⌠ν εν υνα ιµπρεντα παρτιχυλαρ, γαστοσ θυε σε
ενχαργαβα δε σολϖενταρ εστα οφιχινα. Αδεµ〈σ θυε λα ιµπρεντα δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ σ⌠λο ιµπριµα µατεριαλεσ εν φορµατοσ Α 4.
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Οτρο ινχονϖενιεντε πρεσενταδο εν µι λαβορ, ψ θυε χαυσαβα λα δεµορα εν
λα ελαβοραχι⌠ν ε ιµπρεσι⌠ν δε λοσ µατεριαλεσ, ερα λα ινδεχισι⌠ν δε λοσ
διρεχτορεσ δε δαρ συ ϖιστο βυενο ψ απροβαρ ελ δισε〉ο δε λοσ βοχετοσ,
µυχηασ ϖεχεσ συχεδα θυε ηαχαν αλγυνοσ χαµβιοσ δε λτιµο µοµεντο
ο νο σε δεχιδαν πορ ελ χολορ δελ µατεριαλ, ο νο λεσ γυσταβα ελ δισε〉ο
φιναλ, ετχ.
Εν χυαντο αλ χονταχτο χον λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα λα διφυσι⌠ν ψ
χοβερτυρα δε νυεστρασ αχτιϖιδαδεσ, σε µε προπορχιον⌠ δε αποψο
προφεσιοναλ εξτερνο. Πορ εσο, εστασ φυνχιονεσ λο ρεαλιχε χονϕυνταµεντε
χον υνα περιοδιστα δε αµπλια τραψεχτορια θυιεν ταµβιν λαβοραβα εν λα
µυνιχιπαλιδαδ.

Ελ

τραβαϕο

χονϕυντο

µε

περµιτι⌠

αµπλιαρ

µισ

χονοχιµιεντοσ σοβρε λο θυε λεσ ιντερεσα πυβλιχαρ α λοσ µεδιοσ. Ερα
ιµπορταντε ρεχονοχερ χυαλ ερα λο µ〈σ ρεσαλταντε παρα οφρεχερλο χοµο
νοτιχια δεσδε λα ⌠πτιχα περιοδστιχα. Παρα ελλο, σε τραβαϕ⌠ εν λα
ελαβοραχι⌠ν δε νοτασ δε πρενσα λασ θυε αντεσ δε σερ διφυνδιδασ τεναν
θυε σερ ϖισαδασ ψ απροβαδασ πορ λα διρεχχι⌠ν γενεραλ. Εστασ νοτασ εραν
ενϖιαδασ ϖα φαξ ψ ϖα χορρεο ελεχτρ⌠νιχο παρα λα χοβερτυρα δε λοσ
πρινχιπαλεσ εϖεντοσ. Ερα ινδισπενσαβλε µαντενερ χονταχτο χον λοσ
περιοδιστασ παρα ασεγυραρ συ ασιστενχια ψ χοβερτυρα, λασ χοορδιναχιονεσ
σε ρεαλιζαβαν α τραϖσ δε λλαµαδασ τελεφ⌠νιχασ.
Εν χασο δε χονσεγυιρ υνα εντρεϖιστα χον ραδιοεµισορασ ο διαριοσ λοχαλεσ,
σε πρεπαραβα τοδα λα ινφορµαχι⌠ν χοµπλεµεντ〈νδολα χον δατοσ
εσταδστιχοσ ψ σε λε προπορχιοναβα α λα διρεχτορα ο λα περσονα θυε ερα
δεσιγναδα παρα δαρ λα εντρεϖιστα. Εν χασο δε υν µιχροονδασ ϖα χαναλ δε
τελεϖισι⌠ν, λασ χοορδιναχιονεσ εραν ηεχηασ αντιχιπαδαµεντε ψ δυραντε
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υνα σεµανα, περο εστασ εραν χονφιρµαδασ ελ µισµο δα δελ εϖεντο.
Μυχηασ ϖεχεσ λα ασιστενχια δε λοσ χαναλεσ δε τελεϖισι⌠ν σε δαβα σ⌠λο
χυανδο ελ Αλχαλδε δε Λιµα εσταρα πρεσεντε εν ελ εϖεντο.
Φυε ιµπορταντε µαντενερ αλ δα υν αρχηιϖο αυδιοϖισυαλ (χασσεττεσ ψ
ϖιδεοσ) δε λασ εντρεϖιστασ, ασ χοµο δε λοσ ρεχορτεσ περιοδστιχοσ, εστε
ερα λα πρυεβα δελ τραβαϕο ρεαλιζαδο. Νυεστρα λιµιταχι⌠ν παρα ρεαλιζαρ λασ
χοορδιναχιονεσ χον λοσ µεδιοσ ερα λα φαλτα δε υν τελεφαξ εν ελ ℑρεα δε
Πρενσα, πυεσ σ⌠λο σε ηαχα υσο δελ τελεφαξ δε λα διρεχχι⌠ν γενεραλ θυε
τενα λα λνεα πρινχιπαλ δε λα οφιχινα. Πορ ελλο, παρα ελ ενϖο δε λασ νοτασ
δε πρενσα ϖα φαξ, τενα θυε ιντερχαλαρλασ εν χιχλοσ δε τιεµπο, ψα θυε λα
λνεα νο ποδα εσταρ οχυπαδα εν τοδο µοµεντο. Εστα σιτυαχι⌠ν
δεµοραβα µι λαβορ.
Χοµο ενχαργαδα δε πρενσα δε λα ΟΓΠς, εραν χοµυνεσ λασ ρευνιονεσ
χον λα διρεχτορα γενεραλ ο λασ διρεχτορασ δε λνεα παρα χοορδιναρ λα
ελαβοραχι⌠ν δε αλγυνοσ µατεριαλεσ ψ δεφινιρ ελ νιϖελ δε χοβερτυρα θυε
δεβα τενερ ελ πρ⌠ξιµο εϖεντο. Εν εστασ ρευνιονεσ σε πλαντεαβαν λασ
εστρατεγιασ παρα λα χονϖοχατορια. Ταµβιν σε µε ασιγν⌠ ασιστιρ α λασ
ρευνιονεσ οργανιζαδασ ψ χονϖοχαδασ πορ ελ Τενιεντε Αλχαλδε παρα
παρτιχιπαρ χονϕυνταµεντε χον λοσ ρεσπονσαβλεσ δε πρενσα δε λασ
διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ.
Λα φιναλιδαδ ερα χοορδιναρ ψ υνιρ εσφυερζοσ εντρε τοδοσ παρα λα
χονϖοχατορια α µεδιοσ δεβιδο α θυε χαδα υνο σολα τραβαϕαρ δε µανερα
παρτιχυλαρ. Σε νοσ ινφορµ⌠ θυε χυαλθυιερ χονταχτο χον λοσ µεδιοσ δεβα
σερ χοµυνιχαδο α λα ∆ιρεχχι⌠ν δε Πρενσα δε λα Μυνιχιπαλιδαδ.
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Παρτιχυλαρµεντε σιεµπρε χοορδιναβα χον εστα διρεχχι⌠ν παρα ελ αποψο εν
λα διφυσι⌠ν δε νοτασ δε πρενσα α τραϖσ δε λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν, ψ
αποψο εν λοσ χονταχτοσ χον περιοδιστασ. Οτρασ ϖεχεσ, ψ µεδιαντε
δοχυµεντο, σολιχιταβα λα χοβερτυρα φοτογρ〈φιχα ψ λα φιλµαχι⌠ν δε λοσ
νυεστροσ εϖεντοσ µ〈σ ιµπορταντεσ.
Ρεαλιζαρ λα τοµα φοτογρ〈φιχα δε λοσ εϖεντοσ ψ αχτιϖιδαδεσ οργανιζαδασ πορ
λα οφιχινα, µαντενερ αλ δα ελ αρχηιϖο φοτογρ〈φιχο, ελαβοραρ πανελεσ παρα
λασ εξποσιχιονεσ, ετχ. ταµβιν εραν παρτε δε µισ φυνχιονεσ.
Λα αχτυαλιζαχι⌠ν δε λοσ δοσ περι⌠διχοσ µυραλεσ δε λα ΟΓΠς, υτιλιζανδο υν
περι⌠διχο µυραλ παρα διφυσι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ διριγιδο α λοσ ϖεχινοσ ψ αλ
πβλιχο εν γενεραλ δονδε πυβλιχαβα λοσ πρ⌠ξιµοσ εϖεντοσ, νοτιχιασ
χοψυντυραλεσ ψ µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν; ψ ελ οτρο περι⌠διχο µυραλ διριγιδο
αλ περσοναλ ιντερνο, δονδε πυβλιχαβα λοσ αϖισοσ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ, λασ
νορµασ ιντερνασ, δισποσιχιονεσ δε λα διρεχχι⌠ν γενεραλ, λασ φεχηασ δε
χυµπλεα〉οσ δελ περσοναλ, αλγυνοσ µενσαϕεσ µοτιϖαδορεσ ψ αχτιϖιδαδεσ
οργανιζαδασ πορ λα οφιχινα δυραντε ελ µεσ, εντρε οτροσ.
Λασ ϖενταϕασ χον λασ θυε χονταβα χυανδο µε νοµβραρον ρεσπονσαβλε δε
λασ φυνχιονεσ δε πρενσα, ερα θυε ψα χονοχα λα διν〈µιχα ιντερνα ψ
εξτερνα δε λα ινστιτυχι⌠ν, λασ φυνχιονεσ δε λα οφιχινα ψ α λα ποβλαχι⌠ν εν συ
ρεαλιδαδ χοντεξτυαλ ψ χυλτυραλ.
Α συ ϖεζ, ελ τραβαϕο δε χαµπο µε βρινδ⌠ λασ ηερραµιεντασ παρα ηαχερ δελ
τραβαϕο δε πρενσα υνα λαβορ µ〈σ διν〈µιχα, ψα θυε ελ τρατο διρεχτο χον λοσ
ϖεχινοσ µε περµιτι⌠ χονοχερ συσ χοστυµβρεσ, συ χυλτυρα, συ λενγυαϕε, λο
θυε α λα ϖεζ µε αψυδ⌠ α εστρυχτυραρ µενσαϕεσ ψ πλασµαρλοσ εν λοσ
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µατεριαλεσ χον λα φιναλιδαδ δε θυε ιµπαχτεν ψ χονϖοθυεν αν µ〈σ λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ.
Θυιερο ρεχαλχαρ θυε υν χοµυνιχαδορ σοχιαλ, α πεσαρ δε ηαβερσε
εσπεχιαλιζαδο εν 〈ρεασ δε οργανιζαχιοναλ υ οτρα εσπεχιαλιδαδ, νυνχα δεϕα
δε σερ υν χοµυνιχαδορ εν τοδα λα αµπλιτυδ δε συ χαµπο προφεσιοναλ.
Πορ ελλο, ψ δε αχυερδο α µι εξπεριενχια προφεσιοναλ, ρεχοµιενδο α λοσ
χολεγασ χοµυνιχαδορεσ θυε δεσεεν δεσεµπε〉αρ εν υν φυτυρο, τραβαϕοσ
δε προµοχι⌠ν, ψα σεα εν λασ 〈ρεασ δε σαλυδ, εδυχαχι⌠ν ο σοχιαλ, νο
δεϕεν δε λαδο λασ ηερραµιεντασ β〈σιχασ δελ περιοδισµο, λα πρενσα εσχριτα
ψ λα ρεδαχχι⌠ν, πυεσ εστο σερ〈 υνα φορταλεζα δυραντε τοδο συ δεσαρρολλο
προφεσιοναλ.

5.2

Νυεστρασ

αχτιϖιδαδεσ:

εσπαχιοσ

δε

ενχυεντρο

εντρε

προµοτορ ψ ϖεχινο
5.2.1 Απερτυρανδο εσπαχιοσ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν εν λα
γεστι⌠ν µυνιχιπαλ
Χοµο ψα µενχιον, υνα δε µισ φυνχιονεσ φυε µοτιϖαρ α λα παρτιχιπαχι⌠ν
αχτιϖα δε λα ποβλαχι⌠ν εν λα χο−γεστι⌠ν δελ γοβιερνο λοχαλ

παρα θυε

χοντριβυψαν χον συσ προπυεστασ ψ αλτερνατιϖασ δε σολυχι⌠ν φρεντε α λοσ
προβλεµασ θυε λοσ αθυεϕαβα, α τραϖσ δε λα απερτυρα δε εσπαχιοσ ψ
χαναλεσ απροπιαδοσ παρα ηαχερλο. Πορ ελλο, λα Οφιχινα Γενεραλ δε
Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ προγραµ⌠ ρεαλιζαρ εν ελ Χερχαδο δε Λιµα
αχτιϖιδαδεσ δε γραν ενϖεργαδυρα χοµο λοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ, ελ
Προγραµα δε ςολυνταριαδο ςεχιναλ, λασ Μεσασ δε Τραβαϕο δε Σεγυριδαδ
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Χιυδαδανα, λασ ρευνιονεσ ινφορµατιϖασ ψ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε ενχυεντροσ
ϖεχιναλεσ ιντερδιστριταλεσ, λα παρτιχιπαχι⌠ν εν λασ Μεσασ δε Χονχερταχι⌠ν
δε Λυχηα χοντρα λα Ποβρεζα ρεαλιζαδασ εν λα Μαργεν Ιζθυιερδα δελ Ρο
Ρµαχ ψ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λα Πριµερα Χονσυλτα ςεχιναλ, εντρε οτρασ.
Μι λαβορ χοµο προµοτορα σοχιαλ µε βρινδ⌠ λα οπορτυνιδαδ δε φορµαρ παρτε
δελ εθυιπο δε τραβαϕο δε λα ΟΓΠς θυε αποψ⌠ εν λα οργανιζαχι⌠ν ψ
εϕεχυχι⌠ν δε λοσ χυατρο Χαβιλδοσ Αβιερτοσ ρεαλιζαδοσ εν ελ α〉ο 2001 εν
ελ Χερχαδο δε Λιµα, δυραντε λα σεγυνδα γεστι⌠ν δελ ∆ρ. Αλβερτο Ανδραδε
Χαρµονα. Εστοσ εϖεντοσ δε γραν ενϖεργαδυρα χονταρον χον λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε 2,000 ϖεχινοσ απροξιµαδαµεντε, λα πρεσενχια δελ
Αλχαλδε δε Λιµα ψ φυνχιοναριοσ δελ µυνιχιπιο.
Λα εϕεχυχι⌠ν δε εστοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ χοντ⌠ χον δοσ εταπασ: λασ
ρευνιονεσ πρε−χαβιλδο ψ ελ χαβιλδο αβιερτο. Λα πριµερα εταπα χοµπρενδι⌠
λασ σιγυιεντεσ ταρεασ: δε χονϖοχατορια ψ δεσαρρολλο δε λασ ρευνιονεσ πρε−
χαβιλδοσ. Εστασ σε ρεαλιζαρον εν λοσ µεσεσ δε αγοστο, σεπτιεµβρε ψ
οχτυβρε δελ α〉ο 2000.
Παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ ταρεασ δε χονϖοχατορια ψ δε λασ ρευνιονεσ πρε−
χαβιλδο σε διϖιδιερον λασ ϕυρισδιχχιονεσ δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ εν
ζονασ δεβιδο α λα εξτενσι⌠ν δε λασ µισµασ, λο χυαλ νοσ περµιτι⌠ λλεγαρ α
µ〈σ νµερο δε ϖεχινοσ ψ τραταρλοσ δε αχυερδο α λα αφινιδαδ δε
προβλεµασ θυε λοσ αθυεϕαβα. Υν εϕεµπλο δε ελλο φυε λα Χασα Μυνιχιπαλ
δελ ςεχινο Ν°6 θυε διϖιδι⌠ συ ϕυρισδιχχι⌠ν εν σιετε ζονασ δεβιδο α θυε
εστα εσ υνα δε λασ µ〈σ γρανδεσ εν εξτενσι⌠ν ψ δονδε σε υβιχαν 52
ασενταµιεντοσ ηυµανοσ.
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Λασ ταρεασ δε χονϖοχατορια α λασ ρευνιονεσ πρε−χαβιλδο εστυϖο α χαργο
δε λοσ ϕεφεσ δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ ψ λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ,
υτιλιζανδο χοµο µεδιοσ δε διφυσι⌠ν: λοσ ϖολαντεσ, παπελ⌠γραφοσ
αρτεσαναλεσ χολοχαδοσ εστρατγιχαµεντε εν µερχαδοσ ψ αϖενιδασ
πρινχιπαλεσ, ελ περιφονεο εν λα ζονα, λα ρεπαρτιχι⌠ν δε χιταχιονεσ χασα πορ
χασα λασ χυαλεσ εραν εντρεγαδασ α λοσ προπιεταριοσ δε λασ ϖιϖιενδασ,
αχχι⌠ν θυε ερα απροϖεχηαδα πορ λοσ προµοτορεσ παρα διριγιρνοσ
περσοναλµεντε α λοσ ϖεχινοσ, µοτιϖ〈νδολοσ ε ινϖιτ〈νδολοσ α ασιστιρ α
διχηα ρευνι⌠ν δονδε τενδραν λα οπορτυνιδαδ δε δαρ α χονοχερ συσ
προβλεµασ ψ προπυεστασ. ∆ε εστε µοδο σε ρεφορζαβα λα χονϖοχατορια.
Εν ελ δεσαρρολλο δε λασ ρευνιονεσ πρε−χαβιλδοσ, λοσ ϖεχινοσ πλαντεαβαν εν
ορδεν δε πριοριδαδ λοσ προβλεµασ µ〈σ γραϖεσ θυε περϕυδιχαβαν α συ
ζονα, αδεµ〈σ δε λασ αλτερνατιϖασ παρα δαρλεσ σολυχι⌠ν. Ποστεριορµεντε,
σε προχεδα α ελεγιρ α λοσ ρεπρεσενταντεσ ζοναλεσ θυε σεραν λοσ
ρεπρεσενταντεσ εν ελ χαβιλδο. Λοσ αχυερδοσ τοµαδοσ εραν τρανσχριτοσ α
υν λιβρο δε αχτασ φιρµαδο πορ λοσ πρεσεντεσ. Λασ ρευνιονεσ σε
δεσαρρολλαρον µαψορµεντε εν ηορασ δε λα νοχηε δεβιδο α θυε λοσ
ϖεχινοσ τραβαϕαβαν δυραντε ελ δα ψ νυεστρο οβϕετιϖο ερα θυε λα µαψορα
εστν πρεσεντεσ.
Χυλµιναδασ λασ ρευνιονεσ πρε−χαβιλδοσ, νοσ ρευναµοσ ποστεριορµεντε
χον λοσ ρεπρεσενταντεσ ελεγιδοσ χον λα φιναλιδαδ δε τραβαϕαρ λασ
προπυεστασ ψ λλεγαρ α αχυερδοσ χοµυνεσ παρα πρεσενταρλοσ εν ελ Χαβιλδο
Αβιερτο.
∆εβιδο α λα µαγνιτυδ ε ιµπορτανχια δελ εϖεντο, λα χονϖοχατορια α λοσ
Χαβιλδοσ σε προγραµαβα χον υνα σεµανα δε αντιχιπαχι⌠ν. Παρα αποψαρ
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εν εστα αχχι⌠ν, ϕεφεσ ψ προµοτορεσ νοσ τρασλαδ〈βαµοσ α λα Χασα
Μυνιχιπαλ σεδε δονδε σε ρεαλιζαρα ελ εϖεντο.
Παρα λα χονϖοχατορια υτιλιζαµοσ ϖολαντεσ, αφιχηεσ, ελ περιφονεο, λασ
βανδερολασ χολοχαδασ εν λασ αϖενιδασ πρινχιπαλεσ, λασ χυ〉ασ ραδιαλεσ εν
λοσ µερχαδοσ, λασ ϖισιτασ περσοναλιζαδασ πυερτα πορ πυερτα, χοορδιναχι⌠ν
χον διριγεντεσ δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ, ετχ., µι λαβορ εν εστε τιπο
δε αχτιϖιδαδεσ χονσιστι⌠ εν βρινδαρ αποψο α λα χονϖοχατορια χοµο ψα λο
εξπλιθυε εν: Μισ φυνχιονεσ χοµο προµοτορα σοχιαλ.
Ελ πριµερ Χαβιλδο Αβιερτο θυε σε ρεαλιζ⌠ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο
Ν°3, χοντ⌠ χον λα παρτιχιπαχι⌠ν δε 583 ϖεχινοσ. Λοσ προβλεµασ τραταδοσ
φυερον: σεγυριδαδ χιυδαδανα (χοντινυοσ ασαλτοσ εν λα ζονα, εν συ
µαψορα ρεσιδενχιαλεσ), χοµερχιο ινφορµαλ, αµνιστα τριβυταρια, λα λιµπιεζα
πβλιχα ψ 〈ρεασ ϖερδεσ, ψ χονστρυχχι⌠ν δε οβρασ πβλιχασ (εντρε ελλασ, λα
αµπλιαχι⌠ν δε λα Αϖ. ςενεζυελα). Λοσ ϖεχινοσ βρινδαρον προπυεστασ δε
σολυχι⌠ν αλ Αλχαλδε δε Λιµα ψ α λοσ φυνχιοναριοσ θυιενεσ σε
χοµπροµετιερον α ατενδερ λοσ πεδιδοσ ψ δαρ σολυχι⌠ν α συσ δεµανδασ.
Ελ σεγυνδο Χαβιλδο σε ρεαλιζ⌠ εν λα ϕυρισδιχχι⌠ν δε λα Χασα Μυνιχιπαλ
Ν°5, λοσ προβλεµασ πλαντεαδοσ φυερον: λα σεγυριδαδ χιυδαδανα,
τρανσπορτε υρβανο, χοµερχιο ινφορµαλ, λιµπιεζα πβλιχα ψ 〈ρεασ ϖερδεσ, ελ
φυνχιοναµιεντο δε λοχαλεσ σιν αυτοριζαχι⌠ν µυνιχιπαλ, ελ προψεχτο δελ
πατριµονιο ηιστ⌠ριχο (πρεσερϖαχι⌠ν ψ ενρεϕαδο δε λασ ηυαχασ εξιστεντεσ
εν λα ζονα), χονστρυχχι⌠ν δε οβρασ πβλιχασ, ετχ.
Εν λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°2, σε ρεαλιζ⌠ ελ τερχερ χαβιλδο, λοσ
προβλεµασ πλαντεαδοσ φυερον: λα σεγυριδαδ χιυδαδανα (δρογαδιχχι⌠ν),
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τρανσπορτε υρβανο, χονστρυχχι⌠ν δε οβρασ πβλιχασ, χονστρυχχι⌠ν δε
ϖιϖιενδασ, λιµπιεζα πβλιχα ψ 〈ρεασ ϖερδεσ, ψ ελ χοµερχιο ινφορµαλ.
Ελ

χυαρτο ψ λτιµο Χαβιλδο σε ρεαλιζ⌠ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°1,

προβλεµ〈τιχασ χοµο λα ινσεγυριδαδ χιυδαδανα, λα προστιτυχι⌠ν (λα
εξιστενχια δε λα ζονα ροσα), χοµερχιο ψ λιχενχιασ, φινχασ ρυινοσασ
(χασονασ αντιγυασ α πυντο δε χολαπσαρ) ψ ελ χαοσ δελ τρανσπορτε υρβανο,
σε τραταρον αθυ.
Λοσ Χαβιλδοσ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°4 ψ Ν°6, νο σε λλεϖαρον α χαβο
δεβιδο α θυε εν εστασ ϕυρισδιχχιονεσ σιεµπρε ηα εξιστιδο προβλεµασ
ιντερνοσ εντρε συσ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ, εστοσ µυχηασ ϖεχεσ σον δε
νδολε διριγενχιαλ. Αδεµ〈σ, οργανιζαρ λοσ χαβιλδοσ εν εστασ Χασασ
Μυνιχιπαλεσ ρεπρεσενταβα υν ριεσγο, ψα θυε εν διχηο εϖεντο σε ρεθυερα
δε λα πρεσενχια δελ Αλχαλδε; σιν εµβαργο, ελ ρεσεντιµιεντο δε λοσ ϖεχινοσ
δε εστα ζονα ηαχα λα αυτοριδαδ εδιλ, ερα βασταντε αρραιγαδο πορ λοσ
προβλεµασ ψ νεχεσιδαδεσ θυε ϖιϖαν εν ελ δα α δα. Ασ, συ πρεσενχια εν
εστασ ϕυρισδιχχιονεσ ρεπρεσενταβα ελ ρεχλαµο µασιϖο δε λοσ ϖεχινοσ (πορ
εστα σιτυαχι⌠ν νο σε λλεϖαρον α χαβο λοσ χαβιλδοσ, πυεσ νο ερα
χονϖενιεντε παρα λα ιµαγεν δελ αλχαλδε, σεγν µενχιοναρον αλγυνοσ
φυνχιοναριοσ). Εστοσ χαβιλδοσ φυερον ποσπονινδοσε φεχηα τρασ φεχηα α
πεσαρ δελ ρεχλαµο δε αλγυνοσ ποβλαδορεσ ψ δε λα χοµισι⌠ν θυε σε
χονφορµ⌠ εν λασ ρευνιονεσ πρε−χαβιλδο.
Λοσ Χαβιλδοσ θυε σε ρεαλιζαρον σε τρανσφορµαρον εν εσπαχιοσ δε
ενχυεντρο εντρε αλχαλδε ψ ϖεχινοσ. Ηυβο χοµπροµισοσ πορ παρτε δελ
µυνιχιπιο δε ατενδερ συσ δεµανδασ θυεδανδο εστα ταρεα εν µανοσ δε
λοσ φυνχιοναριοσ θυιενεσ σε χοµπροµετιερον α ρεχιβιρ συσ προπυεστασ ψ
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χονσιδεραρλασ δεντρο δελ πλαν ανυαλ δελ α〉ο σιγυιεντε. Ασ, σε ατενδιερον
πεδιδοσ, οτροσ θυεδαρον εν προψεχτοσ ο νο φυερον χονσιδεραδοσ, συχεσο
θυε προϖοχ⌠ ελ δεσχοντεντο εντρε αλγυνοσ ϖεχινοσ.
Οτρα προπυεστα ιντερεσαντε φυε ελ Προγραµα δε ςολυνταριαδο ςεχιναλ.
ςεχινοσ ϖολυνταριοσ θυε τραβαϕαρον χοορδιναδαµεντε χον ελ µυνιχιπιο εν
προ δελ βιενεσταρ δε συ χοµυνιδαδ. Λοσ ϖολυνταριοσ φυερον χαπαχιταδοσ,
υνιφορµαδοσ ε ιδεντιφιχαδοσ παρα συ λαβορ.
∆εντρο δελ προγραµα σε τραβαϕαρον τρεσ λνεασ δε αχχι⌠ν δονδε ελ ϖεχινο
χοντριβυψ⌠ χον συ παρτιχιπαχι⌠ν. Εντρε ελλοσ, τενεµοσ α λοσ ςολυνταριαδο
ςεχιναλ δε Λιµπιεζα Πβλιχα, ενχαργαδο δε ϖελαρ πορ λα λιµπιεζα δε λα
λοχαλιδαδ. Ταµβιν δενοµιναδοσ ινσπεχτορεσ ϖεχιναλεσ, πυεστο θυε εν
υν πριµερ µοµεντο φυερον χαπταδοσ πορ λοσ προγραµασ εδυχατιϖοσ δε
λιµπιεζα πβλιχα ρεαλιζαδοσ εν ελ Μερχαδο Χεντραλ ψ λασ Μαλϖινασ.
Ταµβιν σε σολιχιτο α λασ οργανιζαχιονεσ δε ϖεχινοσ θυε χονσιδερασεν λα
ελεχχι⌠ν δε υν ινσπεχτορ δε λιµπιεζα δεντρο δε συ ϕυντα διρεχτιϖα παρα
θυε ρεαλιχεν λαβορεσ δε φισχαλιζαχι⌠ν εν συ χοµυνιδαδ. Συ φυνχι⌠ν
χοµπρενδα λα οριενταχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ ρεσπεχτο αλ ηοραριο δε ρεχοϕο δε
βασυρα πορ ελ χαµι⌠ν ρεχολεχτορ, λα φισχαλιζαχι⌠ν

ψ ελ χυιδαδο δε λα

λιµπιεζα εν συ ζονα, ετχ.
Λοσ ςολυνταριοσ ςεχιναλεσ δε Σεγυριδαδ Χιυδαδανα. Ναχε χοµο
προπυεστα δε λοσ χαβιλδοσ ρεαλιζαδοσ. Τιενε χοµο πριοριδαδ ιµπυλσαρ ελ
τραβαϕο οργανιζαδο µυνιχιπιο  ϖεχινο εν προ δε λα σεγυριδαδ χιυδαδανα,
ινϖολυχρ〈νδολοσ εν αχχιονεσ δε χοντρολ ε ινφορµαχι⌠ν δε λα σεγυριδαδ εν
λασ ζονασ 〈λγιδασ δελ χερχαδο δε Λιµα α φιν δε µεϕοραρ ελ σερϖιχιο
οφρεχιδο πορ ελ γοβιερνο λοχαλ. Λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ λογραµοσ χαπταρ
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α 120 ϖεχινοσ θυε δεσεµπε〉αρον ρολεσ δε αγεντεσ αχτιϖοσ δε λα
σεγυριδαδ θυιενεσ φυερον χαπαχιταδοσ εν τεµασ χοµο: ϖιολενχια φαµιλιαρ,
δρογασ ψ αλχοηολισµο, ϖιολενχια ϕυϖενιλ, αυτοεστιµα ψ λιδεραζγο. ∆ιχηασ
χαπαχιταχιονεσ εστυϖιερον α χαργο δε λα ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε
Σεγυριδαδ Χιυδαδανα ψ σε λλεϖαρον α χαβο εν λασ ϕυρισδιχχιονεσ δε λασ
Χασασ Μυνιχιπαλεσ.
Οτρα λνεα δε αχχι⌠ν φυε, λοσ ςολυνταριοσ ςεχιναλεσ δε Τρανσπορτε
Υρβανο, ϖεχινοσ χοµπροµετιδοσ α χοντριβυιρ χον ελ ορδεναµιεντο
ϖεηιχυλαρ ψ ελ τρανσπορτε πβλιχο. Λα ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε Τρανσπορτε
Υρβανο εστυϖο ενχαργαδα δε βρινδαρ λασ χηαρλασ ρεσπεχτιϖασ σοβρε
εδυχαχι⌠ν ϖιαλ, ιδεντιφιχαχι⌠ν δε ϖεηχυλοσ νο αυτοριζαδοσ ψ ρεγλαµεντο
ναχιοναλ δε τρ〈νσιτο, εντρε οτροσ.
Λασ λαβορεσ δε λοσ ϖεχινοσ ϖολυνταριοσ σε φυερον αµπλιανδο δε µανερα
γραδυαλ ψ σε διστριβυψερον εν διφερεντεσ ηοραριοσ σεγν συ δισπονιβιλιδαδ
δε τιεµπο, συ τραβαϕο φυε σιεµπρε γρατυιτο. Χοµο υν ινχεντιϖο πορ λα
χολαβοραχι⌠ν ϖολυνταρια δε λοσ ϖεχινοσ, σε πλαντε⌠ δεχλαραρ ανυαλµεντε
αλ ινσπεχτορ µ〈σ χολαβοραδορ χοµο ελ µεϕορ δελ α〉ο. Λα χονϖοχατορια ψ
χαπταχι⌠ν παρα λα χονφορµαχι⌠ν δε λοσ ϖολυνταριοσ ϖεχιναλεσ εστυϖο α
χαργο δε λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ.
Λα ΟΓΠς ταµβιν ινχορπορ⌠ α λασ εντιδαδεσ ενχαργαδασ δε ϖελαρ πορ λα
σεγυριδαδ εν νυεστρο πασ; εντρε ελλοσ, λα Πολιχα Ναχιοναλ, εντιδαδ θυε
παρτιχιπ⌠ εν λασ Μεσασ δε Τραβαϕο δε Σεγυριδαδ Χιυδαδανα εν λασ
Χασασ Μυνιχιπαλεσ 1 ψ 2, (ϕυρισδιχχι⌠ν δελ Χεντρο Ηιστ⌠ριχο ψ Σαντα
Βεατριζ, ρεσπεχτιϖαµεντε), α φιν δε δισχυτιρ διϖερσοσ ασπεχτοσ θυε αφεχταν
α λα σεγυριδαδ δε λοσ ρεσιδεντεσ, προπονιενδο λασ µεδιδασ δε σολυχι⌠ν
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θυε χοντριβυψαν χον λα ρεχυπεραχι⌠ν δε λοσ λυγαρεσ εν θυε ηαβιταν, υνα
δε εστασ µεδιδασ φυερον λοσ οπερατιϖοσ χοντρα λα προστιτυχι⌠ν ψ λα
δρογαδιχχι⌠ν θυε λλεϖαρον α χαβο λασ Χασα Μυνιχιπαλεσ αντεριορµεντε
µενχιοναδασ.
Οτροσ εσπαχιοσ δεµοχρ〈τιχοσ χον παρτιχιπαχι⌠ν δε λα χιυδαδανα φυε λα
Πριµερα Χονσυλτα ςεχιναλ οργανιζαδα πορ λα ΟΓΠς ψ σε ρεαλιζ⌠ εν
φεβρερο δελ 2002. Εστα αχτιϖιδαδ τυϖο λα φιναλιδαδ δε θυε λοσ ϖεχινοσ
ελιγιεραν δεµοχρ〈τιχαµεντε λα οβρα θυε δεσεαν θυε σε χονστρυψα εν συ
λοχαλιδαδ.
∆ε εστα φορµα, λοσ ϖεχινοσ ρεσιδεντεσ δε λα Αϖ. Μιγυελ Βαθυερο,
Παχασµαψο, Σ〈νχηεζ Πινιλλοσ ψ ϑοργε Χη〈ϖεζ, εν ελ Χερχαδο δε Λιµα,
ρεσολϖιερον θυε λα λοσα δεπορτιϖα θυε σε υβιχαβα εν εσε λυγαρ ψ θυε
εσταβα δετεριοραδα, σε χονϖιρτιερα εν υν παρθυε θυε βενεφιχιε α λα
χοµυνιδαδ. Παρα διχηο εϖεντο σε χοντ⌠ χον λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λα ΟΝΓ
Τρανσπαρενχια, θυε σε ενχαργ⌠ δε ϖεριφιχαρ ελ χορρεχτο δεσαρρολλο δε λα
χονσυλτα ποπυλαρ, λα θυε τυϖο χοµο ρεσυλταδο λα δεχισι⌠ν δε θυε σε
χονστρυψερα υν παρθυε. Χον λοσ ρεσυλταδοσ δε εστα ϖοταχι⌠ν σε
ελαβοραρα ελ προψεχτο πορ παρτε δε λα διρεχχι⌠ν µυνιχιπαλ χοµπετεντε.
Χοµο προµοτορα σοχιαλ, χονϕυνταµεντε χον ελ εθυιπο ΡΥΟΣ, τυϖε λα
οπορτυνιδαδ δε παρτιχιπαρ εν ελ προχεσο δε εµπαδροναµιεντο δε λοσ
ϖεχινοσ δε εστε λυγαρ, εστο χορρεσπονδι⌠ λα πριµερα εταπα δε λα χονσυλτα
ϖεχιναλ, πορ ελλο φυιµοσ λοσ διφυσορεσ δε εστε εϖεντο χονσιδεραδο χοµο
υν αχτο δεµοχρ〈τιχο ϖεχιναλ πορ λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε
χυβριερον συ δεσαρρολλο.
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5.2.2 Προπιχιανδο ελ χοµπροµισο δε λοσ ϖεχινοσ εν λα
προτεχχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε
Νυεστρα ταρεα χοµο προµοτορεσ ταµβιν χονσιστι⌠ εν προπιχιαρ ελ
χοµπροµισο δε λοσ ϖεχινοσ χοµο αγεντεσ δε δεσαρρολλο, µοτιϖανδο συ
παρτιχιπαχι⌠ν οργανιζαδα παρα λα δεφενσα δελ µεδιο αµβιεντε. Πορ ελλο,
ρεαλιζαµοσ α νιϖελ δε λασ ϕυρισδιχχιονεσ δε λασ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ
δελ ςεχινο, Χαµπα〉ασ Εδυχατιϖασ δε Λιµπιεζα Πβλιχα, Χαµπα〉ασ δε
Αδοπχι⌠ν δε ℑρβολεσ (εστο σε αµπλο α λοσ διστριτοσ), λοσ Οπερατιϖοσ
Τεχηο Λιµπιο, λοσ Ταλλερεσ δε Χαπαχιταχι⌠ν χον τεµασ ϖινχυλαδοσ αλ
χυιδαδο δελ µεδιο αµβιεντε, εντρε οτροσ. Μι λαβορ, χονϕυνταµεντε χον ελ
ρεστο δε προµοτορεσ, χονσιστι⌠ εν ελ αποψο α λα χονϖοχατορια ψ εϕεχυχι⌠ν
δελ εϖεντο.
Λασ Χαµπα〉ασ Εδυχατιϖασ δε Λιµπιεζα Πβλιχα. Τυϖο χοµο φιν χρεαρ
χονχιενχια εν λοσ ϖεχινοσ παρα µαντενερ λιµπια λα χιυδαδ θυε νο σολο
χορρεσπονδα α λα Μυνιχιπαλιδαδ σινο ταµβιν αλ χιυδαδανο. Εστε
προγραµα σε δεσαρρολλ⌠ χοορδιναδαµεντε χον λα ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε
Φισχαλιζαχι⌠ν ψ Χοντρολ ψ χον λα Εµπρεσα Ρελιµα. Παρα ελλο, σε λλεϖαρον α
χαβο χαµπα〉ασ εν λασ διφερεντεσ ϕυρισδιχχιονεσ δε λασ Χασασ
Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο.
Λα πρεσενχια δελ προµοτορ σοχιαλ ερα νεχεσαρια δεβιδο α θυε ελ τραβαϕο
σε ρεαλιζ⌠ διρεχταµεντε χον λα ποβλαχι⌠ν. Ελ προµοτορ σοχιαλ δε λα
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εσ ελ νεξο, ελ ινφορµαντε, ελ χοµυνιχαδορ, ελ θυε
µεϕορ χονοχε αλ πβλιχο χον ελ θυε τραβαϕαρ〈.
Σενσιβιλιζαρ ψ χονχιεντιζαρ α λα ποβλαχι⌠ν σοβρε λα ιµπορτανχια δε
µαντενερ υνα χιυδαδ λιµπια, ερα νυεστρα ταρεα. Χοντριβυιρ α λα µεϕορα δελ
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ορνατο ψ χυιδαδο δελ µεδιο αµβιεντε εσ ϖιταλ ψ µαντενερ εστο εσ διφχιλ ψα
θυε λα ιδιοσινχρασια δε ϖεχινοσ ποχο χοµπροµετιδοσ χον συ χοµυνιδαδ,
ηαχε θυε Λιµα σε χονϖιερτα εν υνα χιυδαδ συχια, εστο λο ϖεµοσ ψ
ϖιϖιµοσ εν τοδο µοµεντο.
Εστα προβλεµ〈τιχα αχαρρεαβα διαριαµεντε υν αλτο γαστο αλ µυνιχιπιο δε
Λιµα, εσ πορ ελλο θυε αλ ενχοντραρ λυγαρεσ χρτιχοσ δε αχυµυλαχι⌠ν δε
βασυρα ο λα εξιστενχια δε ζονασ ψ χαλλεσ υσαδασ χοµο λετρινασ πβλιχασ,
λο πριµερο θυε ηαχαµοσ ερα χονχιεντιζαρ ψ σενσιβιλιζαρ αλ ϖεχινδαριο.
Υνο δε λοσ λεµασ µ〈σ υσαδο εν λα χαµπα〉α φυε: Μεϕορ θυε Λιµπιαρ, εσ
νο ενσυχιαρ.
Πορ εϕεµπλο, δυραντε λα εϕεχυχι⌠ν δε λα χαµπα〉α σε πρεγυνταβα αλ
ϖεχινο σι χονοχαν ελ ηοραριο δε ρεχοϕο δε λα βασυρα, χ⌠µο σε δεσεχηα
εστα, σι ρεχιχλα ο νο, ετχ., παρα ελλο σε απλιχ⌠ υνα ενχυεστα θυε νοσ
προπορχιονο ινφορµαχι⌠ν ιµπορταντε. Α τραϖσ δε εστα ενχυεστα
απερτυρ〈βαµοσ υν δι〈λογο σοστενιδο λο θυε νοσ περµιτα µοτιϖαρ αλ
ϖεχινο α µαντενερ λιµπια συ χοµυνιδαδ. Ταµβιν σε λεσ αδϖερτα θυε
ποδαν ηαχερσε αχρεεδορ α υνα µυλτα σι εν υνα πρ⌠ξιµα οπορτυνιδαδ νο
χυµπλα χον λο εσταβλεχιδο.
Εντρε οτροσ πυντοσ, ταµβιν σε πλαντε⌠ υνα σεριε δε σολυχιονεσ παρα λοσ
προβλεµασ δε λα βασυρα, χοµο πορ εϕεµπλο, εν χασο δε λα εξιστενχια δε
πυντοσ χρτιχοσ δε αχυµυλαχι⌠ν δε δεσπερδιχιοσ, λα προπυεστα δε σολυχι⌠ν
σερα ελ πινταδο δε υν µυραλ ρελιγιοσο εν ελ λυγαρ, λο θυε ιµπεδιρα θυε
λοσ ϖεχινοσ σιγαν αρροϕανδο βασυρα.
Α τραϖσ δε εστασ ενχυεστασ δε οπινι⌠ν απλιχαδασ χασα πορ χασα σε λογρ⌠
χαπταρ α βυεν νµερο δε ϖεχινοσ παρα χονϖερτιρλοσ εν ινσπεχτορεσ
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ϖεχιναλεσ δε λιµπιεζα. Ταµβιν σε ρεαλιζαρον χηαρλασ δε χαπαχιταχι⌠ν ψ
σοχιοδραµασ θυε εστυϖιερον α χαργο δε λα ΟΝΓ Ανδεσ, λασ θυε φυερον
πλαντεαδασ δε µανερα αµενα ψ χρεατιϖα ψ δονδε σε ινϖιταρον α λοσ
χολεγιοσ α παρτιχιπαρ δε εστασ χαµπα〉ασ.
Λοσ µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν θυε σε υτιλιζαρον εν λασ χαµπα〉ασ φυερον
χρεατιϖαµεντε δισε〉αδοσ. Σε χοντ⌠ χον αφιχηεσ, ϖολαντεσ, δπτιχοσ ψ
στιχκερσ. Εστοσ µατεριαλεσ χοντεναν ινφορµαχι⌠ν νεχεσαρια αχερχα δελ
µοτιϖο δε λα χαµπα〉α, ελ χυαδρο δε µυλτασ ψ σανχιονεσ, ψ λοσ τελφονοσ
δε λασ οφιχινασ παρα χοµενταριοσ, θυεϕασ ψ δενυνχιασ. Ελ σµβολο θυε
ιδεντιφιχ⌠ α εστε προγραµα φυε Ελ Εσχοβν, παρα λο χυαλ σε χονφεχχιον⌠
υν µυ〉εχο ρεπρεσεντατιϖο θυε αχοµπα〉⌠ εν ελ δεσαρρολλο δε λασ
χαµπα〉ασ εδυχατιϖασ.
Λοσ

Οπερατιϖοσ Τεχηο Λιµπιο. Τυϖιερον χοµο φιν προµοϖερ λα

παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ δε λα ζονα ρεσαλτανδο λα ιµπορτανχια δε νο
µαντενερ εν λα ϖιϖιενδα ρεσιδυοσ σ⌠λιδοσ θυε πορ συσ χαραχτερστιχασ, εν
αλγυνοσ χασοσ, πυεδεν χαυσαρ αχχιδεντεσ. Εσ πορ ελλο θυε ελ µυνιχιπιο
χοντριβυα εν λα ρεχολεχχι⌠ν δε ρεσιδυοσ σ⌠λιδοσ, λοσ µισµοσ θυε πορ συ
τιπο νο σον ρεχογιδοσ πορ ελ σερϖιχιο δε λιµπιεζα πβλιχα, χαµι⌠ν
ρεχολεχτορ ο ελ σερϖιχιο δε βαρρενδερασ.
Εστοσ οπερατιϖοσ σε ρεαλιζαρον εν λα ζονα δελ χερχαδο δε Λιµα,
πρινχιπαλµεντε εν λασ ϕυρισδιχχιονεσ δε λα Χασασ Μυνιχιπαλεσ, ψ λοσ
οβϕετιϖοσ πλαντεαδοσ φυερον: θυε λοσ ϖεχινοσ τοµεν χονχιενχια δε λα
ιµπορτανχια δε λα λιµπιεζα, λο θυε ρεδυνδαρα εν βενεφιχιο δε συ προπια
σαλυδ ψ σεγυριδαδ; θυε λοσ ϖεχινοσ παρτιχιπεν αχτιϖαµεντε εν ελ οπερατιϖο
δεσεχηανδο συσ δεσπερδιχιοσ δεσδε ελ δα αντεριορ. Οτρο φυε ελ προµοϖερ
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ελ τραβαϕο οργανιζαδο δε λοσ τραβαϕαδορεσ αµβιενταλεσ (ασοχιαχι⌠ν δε
ρεχιχλαδορεσ) παρα λα γενεραχι⌠ν δε ινγρεσοσ α τραϖσ δελ ρεχιχλαϕε δε λοσ
ρεσιδυοσ σ⌠λιδοσ.
Παρα λα εϕεχυχι⌠ν δε λοσ οπερατιϖοσ σε χοορδιναβα χον λασ διρεχχιονεσ
περτινεντεσ: λα Βριγαδα Εχολ⌠γιχα θυε αποψαβα χον µαθυιναριασ παρα ελ
τρασλαδο δε λοσ δεσεχηοσ σ⌠λιδοσ, λα ∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε Σερϖιχιοσ α λα
Χιυδαδ, θυε αποψαβα χον περσοναλ ψ γεστιοναβα λα αυτοριζαχι⌠ν παρα ελ
ινγρεσο δε λοσ δεσεχηοσ σ⌠λιδοσ α λα πλαντα δε τραταµιεντο δε Αχηο. Λα
∆ιρεχχι⌠ν Μυνιχιπαλ δε Σεγυριδαδ Χιυδαδανα, χον υνιδαδεσ δε
σερεναζγο ψ εφεχτιϖοσ δε λα Πολιχα Μυνιχιπαλ, α λα Εµπρεσα Ρελιµα παρα
ελ βαρριδο, αντεσ ψ δεσπυσ δελ οπερατιϖο.
Λοσ ϖεχινοσ ψ λοσ διριγεντεσ ϖεχιναλεσ παρτιχιπαβαν αχτιϖαµεντε
δεσεχηανδο δεσδε ελ δα αντεριορ, συσ ρεσιδυοσ σ⌠λιδοσ παρα θυε ελ
ρεχοϕο σε ρεαλιχε δεσδε λασ πριµερασ ηορασ δε λα µα〉ανα.
Οτρασ αχχιονεσ φυερον λα δελιµιταχι⌠ν ψ δετερµιναχι⌠ν δε λα ζονα (λυγαρ
δονδε σε ρεαλιζαρα ελ οπερατιϖο, εστασ σε διϖιδαν πορ χυαδρασ ο
µανζανασ). Σε φιϕαβα ελ πυντο δε αχοπιο ο χονχεντραχι⌠ν δε λοσ ρεσιδυοσ
σ⌠λιδοσ. Ελ ϕεφε δε λα Χασα Μυνιχιπαλ οργανιζαβα υνα ρευνι⌠ν χον λοσ
τραβαϕαδορεσ αµβιενταλεσ παρα χοορδιναχι⌠ν ψ χαπαχιταχι⌠ν. Ταµβιν νοσ
ρευναµοσ χον ϖεχινοσ διριγεντεσ δε λα ζονα α φιν δε ινφορµαρλεσ σοβρε λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ τραβαϕαδορεσ αµβιενταλεσ, εστο ερα ιµπορταντε παρα
θυε ελ ϖεχινο νο δεσχονφε δε λοσ ρεχιχλαδορεσ ψ µ〈σ βιεν λεσ φαχιλιταρ〈 ελ
τραβαϕο.
Λα διφυσι⌠ν δελ οπερατιϖο εσταβα α χαργο δε λοσ προµοτορεσ ψ ϕεφεσ δε
τοδασ λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ. Ελ ϖολαντεο σε ρεαλιζαβα πυερτα πορ πυερτα
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λο θυε νοσ δαβα λα οπορτυνιδαδ δε χονϖερσαρ χον ελ ϖεχινο ψ εξπλιχαρλεσ
λασ χαραχτερστιχασ ψ βενεφιχιοσ δελ οπερατιϖο. Λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστα ταρεα
σε ηαχα δοσ δασ αντεσ δελ οπερατιϖο. Ελ περιφονεο εν λα ζονα, ελ πεγαδο
δε παπελ⌠γραφοσ εν λυγαρεσ εστρατγιχοσ ψ λα εντρεγα δε οφιχιοσ α
διριγεντεσ ϖεχιναλεσ ερα οτρο µεδιο δε διφυσι⌠ν δε λα αχτιϖιδαδ. Ελ µισµο
δα δελ οπερατιϖο σε χοντινυαβαν χον λασ αχχιονεσ δε ϖολαντεο ψ
περιφονεο εν λα ζονα δε ιντερϖενχι⌠ν. Λοσ οπερατιϖοσ σε ρεαλιζαβαν
µαψορµεντε λοσ σ〈βαδοσ ο δοµινγοσ, θυε εραν λοσ δασ εν θυε λα
µαψορα δε ϖεχινοσ σε ενχοντραβαν εν συσ χασασ ψ δισποναν δε τιεµπο
παρα παρτιχιπαρ.
Υν οπερατιϖο ιµπορταντε φυε ελ θυε σε ρεαλιζ⌠ εν Μεσα Ρεδονδα ψ χαλλεσ
αλεδα〉ασ, δεσπυσ δελ ινχενδιο. Οτρο, πορ εϕεµπλο, φυε ελ ρεαλιζαδο εν λα
ϕυρισδιχχι⌠ν δε λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°3, θυε δεβιδο α λα ιµπορταντε
παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ρεχιχλαδορεσ, σε οβτυϖο λα ρεχεπχι⌠ν ψ χοβερτυρα δε
λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν, Χαβε µενχιοναρ θυε εν εστα οχασι⌠ν ψα
µε ενχοντραβα λαβορανδο χοµο ρεσπονσαβλε δε πρενσα δε λα ΟΓΠς.
Λοσ Προγραµασ δε Αδοπχι⌠ν δε Αρβολιτοσ. Τυϖο χοµο πρινχιπαλ
οβϕετιϖο µεϕοραρ λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λοσ ϖεχινοσ α τραϖσ δε υνα χιυδαδ
λιµπια ψ ϖερδε, προµοϖιενδο χονχιενχια χϖιχα αµβιενταλ, ινϖολυχρανδο α
λα ποβλαχι⌠ν εν αχχιονεσ τενδιεντεσ α συ προτεχχι⌠ν, χοντριβυψενδο δε
εστε µοδο, α λα χονσερϖαχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε ψ ορνατο δε λα χιυδαδ
µεδιαντε

ελ

σεµβραδο

δε

πλαντονεσ

ψ

λα

δελεγαχι⌠ν

δε

λα

ρεσπονσαβιλιδαδ δε συ χυιδαδο µεδιαντε ελ σιστεµα δε αδοπχι⌠ν.
∆ε εστα φορµα σε προπυσο µεϕοραρ ελ ορνατο ψ µαντενερ ελ εθυιλιβριο
εχολ⌠γιχο εν λοσ λυγαρεσ µ〈σ 〈λγιδοσ δε Λιµα Μετροπολιτανα. Εστα
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αχτιϖιδαδ εστυϖο διριγιδα ταντο α ϖεχινοσ, ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ, ασ
χοµο α λασ ασοχιαχιονεσ δε χοµερχιαντεσ, ψ σε ρεαλιζ⌠ εν ελ χερχαδο δε
Λιµα ψ διστριτοσ.
Λασ χοορδιναχιονεσ παρα λα δοναχι⌠ν δε πλαντονεσ, χοορδιναχι⌠ν χον λοσ
µυνιχιπιοσ παρα ελ αποψο εν ελ τρασλαδο α λοσ λυγαρεσ σολιχιταντεσ, λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε λα χερεµονια χϖιχα δε αδοπχι⌠ν δε 〈ρβολεσ, λασ
χαπαχιταχιονεσ σοβρε ελ σεµβραδο ψ µαντενιµιεντο δε λοσ πλαντονεσ, λα
εντρεγα δε χερτιφιχαδοσ δε αδοπχι⌠ν ψ µατεριαλ ινφορµατιϖο, φυερον εντρε
οτρασ αχχιονεσ, λασ θυε σε δεσαρρολλαρον εν εστε προγραµα.

5.2.3 Λα ιδεντιδαδ λοχαλ: χονστρυψενδο υνα Λιµα µεϕορ
Εν ελ 〈µβιτο δε Λιµα Χερχαδο λλεϖαµοσ α χαβο, α νιϖελ δε λασ Χασασ
Μυνιχιπαλεσ, λοσ ταλλερεσ δε χαπαχιταχι⌠ν εν τεµασ δε ιδεντιδαδ λοχαλ,
χερεµονιασ χϖιχασ δε ιζαµιεντο δε βανδερα, δεσφιλεσ χϖιχοσ εσχολαρεσ,
ϖισιτασ χυλτυραλεσ α µυσεοσ, φεστιϖαλεσ χυλτυραλεσ, ετχ. Αχτιϖιδαδεσ θυε
χοντριβυψερον α φορταλεχερ λα ιδεντιδαδ λοχαλ ψ ελ αµορ α νυεστρα πατρια
προπυγνανδο ελ συργιµιεντο δε ϖαλορεσ χϖιχοσ θυε βυσχαβαν λα
παρτιχιπαχι⌠ν δελ ϖεχινο, χον λα φιναλιδαδ δε θυε σε σιεντα ιδεντιφιχαδοσ
χον συ χοµυνιδαδ ψ συ πασ. Εστο ταµβιν νοσ περµιτι⌠ εστρεχηαρ ψ
φορταλεχερ λαζοσ αµιχαλεσ ιντεγρ〈νδονοσ αν µ〈σ α λα χοµυνιδαδ,
λλεϖανδο ελ νοµβρε δε λα Μυνιχιπαλιδαδ α λοσ λυγαρεσ µ〈σ ρεχ⌠νδιτοσ
χοµο λοσ ασενταµιεντοσ ηυµανοσ υ οτρασ ζονασ αλεϕαδασ δε λα γραν
Λιµα.
Νυεστρο πβλιχο οβϕετιϖο εν εστε τιπο δε εϖεντοσ ψ χερεµονιασ, λο
χονστιτυψερον τοδασ λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ δε λα ρεσπεχτιϖα
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ϕυρισδιχχι⌠ν, λοσ µιεµβροσ δε λα ϕυντα διρεχτιϖα, ε ινστιτυχιονεσ χοµο λοσ
χολεγιοσ ψ λα χοµισαρα δελ σεχτορ, χεντροσ δε σαλυδ, εντρε οτροσ.
Πορ εϕεµπλο, εν ελ χασο δε λασ χερεµονιασ δε ιζαµιεντο δε βανδερα,
εστασ εραν προγραµαδασ πρεφερεντεµεντε εν φεχηασ χονµεµορατιϖασ
χοµο ελ ανιϖερσαριο δε υνα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ, υν ασενταµιεντο
ηυµανο, υνα υρβανιζαχι⌠ν, ετχ. Λα διφυσι⌠ν σε ρεαλιζαβα α τραϖσ δε λοσ
µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν αντεριορµεντε µενχιοναδοσ ψ λοσ οφιχιοσ δε
ινϖιταχι⌠ν θυε εραν διστριβυιδοσ περσοναλµεντε, ρεαλιζανδο µυχηασ ϖεχεσ
εστα ταρεα α πιε. Πορ εϕεµπλο, εν λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°6, θυε
τενα υνα ϕυρισδιχχι⌠ν εξτενσα, λασ ταρεασ δε χονϖοχατορια δυραβαν δοσ
δασ ψ σε ρεαλιζαβαν ηαστα αλτασ ηορασ δε λα νοχηε. Πορ λα πελιγροσιδαδ δε
λα ζονα, εστε τραβαϕο ερα νεχεσαριο ρεαλιζαρλο δε φορµα γρυπαλ.

5.2.4 Προµοϖιενδο εσπαχιοσ δε ιντεγραχι⌠ν ψ ρεχρεαχι⌠ν
Λα χρεαχι⌠ν δε εσπαχιοσ θυε περµιτιερον προµοϖερ λα σαλυδ µενταλ δε λοσ
ϖεχινοσ φυε οτρα δε νυεστρασ ταρεασ. Εν εστε εσπαχιο λοχαλ λοσ
προµοτορεσ σοχιαλεσ νοσ χονϖερτιµοσ εν αµιγοσ δε λοσ ϖεχινοσ
προµοϖιενδο α λα ϖεζ, συ ιντεγραχι⌠ν ψ ρεχρεαχι⌠ν, δε εστα φορµα
απερτυρ〈βαµοσ εσπαχιοσ παρα δεσαρρολλαρ συσ χαπαχιδαδεσ, δεστρεζασ ψ
ηαβιλιδαδεσ περσοναλεσ φορταλεχιενδο µυχηασ ϖεχεσ συ αυτοεστιµα. Λα
Οφιχινα ηα ρεαλιζαδο εϖεντοσ δε χαρ〈χτερ φεστιϖο ψ ρεχρεατιϖο χοµο λασ
χοµπετενχιασ δεπορτιϖασ, λασ ϖελαδασ ϖεχιναλεσ, θυε εραν ρευνιονεσ
οργανιζαδασ µενσυαλµεντε χον ελ φιν δε αγασαϕαρ αλ ϖεχινο πορ συ
χυµπλεα〉οσ, ρευνιονεσ θυε εραν αµενασ ψ φεστιϖασ δονδε λοσ ϖεχινοσ
τεναν λα οπορτυνιδαδ δε χονοχερσε ψ χοµπαρτιρ χον οτροσ. Ταµβιν λα
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εϕεχυχι⌠ν δε ταλλερεσ δε ιντεγραχι⌠ν εν λα θυε σε απλιχαβαν διν〈µιχασ
παρτιχιπατιϖασ εντρε λοσ ϖεχινοσ παρα θυε σε χονοζχαν µ〈σ.
Λοσ φεστιϖαλεσ χυλτυραλεσ, χοµο λα φιεστα δε χαρναϖαλ ρεαλιζαδα εν µαρζο
δελ 2002, λοσ πασεοσ δοµινιχαλεσ λλεϖαδοσ α χαβο εν λοσ µεσεσ δε
ϖερανο δε χαδα α〉ο; εν εστα αχτιϖιδαδ ινϖιτ〈βαµοσ α λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ α παρτιχιπαρ χον ελ φιν δε ιντεγραρλοσ ταντο χον συσ µιεµβροσ, ασ
χοµο χον ελ περσοναλ δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ.
Εστοσ πασεοσ σε ηαχαν α λα πλαψα ο α χεντροσ ρεχρεαχιοναλεσ. Εστοσ
µοµεντοσ σε χονστιτυψερον εν εσπαχιοσ χασι φαµιλιαρεσ ψ δε χονταχτο
χον ελ ϖεχινο, λο θυε µυχηασ ϖεχεσ περµιτι⌠ φορταλεχερ λαζοσ αµιχαλεσ.
Α νιϖελ δε διστριτοσ ταµβιν σε ηαν ρεαλιζαδο προγραµασ ιντερδιστριταλεσ,
εντρε ελλοσ ελ τυρισµο σοχιαλ γρατυιτο: χονοχιενδο νυεστρα Λιµα χον ελ
προπ⌠σιτο δε χρεαρ εσπαχιοσ δε δεσαρρολλο περσοναλ παρα λοσ ϖεχινοσ θυε
νο χυενταν χον ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ, α λα ϖεζ απρενδεν α ϖαλοραρ
νυεστρα χιυδαδ ψ α αψυδαρ εν συ χονσερϖαχι⌠ν.

5.2.5

Χαπαχιτανδο

αλ

ϖεχινδαριο

ηαρεµοσ

µεϕορεσ

χιυδαδανοσ
Λα χαπαχιταχι⌠ν δεντρο δε υνα ⌠πτιχα παρτιχιπατιϖα, σιγνιφιχα θυε ελ συϕετο
δεβε απρενδερ α φορµυλαρ συσ προπιοσ οβϕετιϖοσ ψ χρεαρ συ προπιο
χονοχιµιεντο χολεχτιϖο. Ποδεµοσ δεχιρ εντονχεσ, θυε ελ ϖεχινο σ⌠λο
απρενδε α παρτιχιπαρ, παρτιχιπανδο. Ταµβιν, τοδα χαπαχιταχι⌠ν δεβε
βασαρσε εν λα χοµυνιχαχι⌠ν ηοριζονταλ ψα θυε α τραϖσ δε εστε τιπο δε
χοµυνιχαχι⌠ν, λα ποβλαχι⌠ν σε σιεντε εσχυχηαδα ψ ρεπρεσενταδα.
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Λα ΟΓΠς πλαντε⌠ χαπαχιταρ α λοσ ϖεχινοσ χον λα φιναλιδαδ δε βρινδαρλεσ
νοχιονεσ παρα θυε εστοσ πυεδαν δεσενϖολϖερσε εν ελ 〈µβιτο χοµυνιδαδ−
µυνιχιπαλιδαδ. Εν λασ ταρεασ δε χαπαχιταχι⌠ν ψ εδυχαχι⌠ν ηεµοσ
δεσαρρολλαδο ταλλερεσ ψ χηαρλασ σοβρε: γεστι⌠ν µυνιχιπαλ, αθυ σε λεσ
χαπαχιτ⌠ εν συσ δεβερεσ ψ δερεχηοσ χοµο χιυδαδανοσ. Ταµβιν σε λεσ
βρινδ⌠ χηαρλασ σοβρε µεχανισµοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ αχτιϖα, σοβρε
δε δεµοχραχια, σοβρε δεσχεντραλιζαχι⌠ν, ετχ. Παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ
ταρεασ δε χαπαχιταχι⌠ν σε ηα χονταδο χον ελ αποψο δε ινστιτυχιονεσ ψ
ΟΝΓ εσπεχιαλιζαδασ εν ελ ρυβρο δε µυνιχιπαλιδαδεσ, χοµο Αλτερνατιϖα,
Ανδε ψ Χαλανδρια, εντρε οτρασ.
Ταµβιν σε ιµπλεµενταρον λοσ ταλλερεσ δε χαπαχιταχι⌠ν οχυπαχιοναλ ψ
προδυχτιϖοσ διριγιδο α ϖεχινοσ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χον λα φιναλιδαδ θυε
απρενδαν υν οφιχιο παρα λα οβτενχι⌠ν δε υν ινγρεσο εχον⌠µιχο εξτρα. Πορ
ελλο, σε διχταρον λοσ χυρσοσ δε χοµπυταχι⌠ν ε ινφορµ〈τιχα ψ χοσµετολογα
εν λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°6, ταλλερεσ δε χηοχολατερα, ρεποστερα,
τεϕιδο α χροχηετ, περλερα, ε ινχλυσιϖε, αερ⌠βιχοσ, εν λασ Χασασ
Μυνιχιπαλεσ Ν°1, 2, 3, 4, 5. Εστοσ τεναν υν χοστο µνιµο ψ εραν διχταδοσ
πορ προφεσορεσ − ϖεχινοσ προχεδεντεσ εν συ µαψορα, δε λασ
ϕυρισδιχχιονεσ δε εστασ Χασασ.
Λα ινϖιταχι⌠ν ψ χονϖοχατορια α εστοσ ταλλερεσ εραν α τραϖσ δε οφιχιοσ ψ
ϖολαντεσ. Λοσ ϖεχινοσ, αλυµνοσ δε εστοσ ταλλερεσ, τυϖιερον λα οπορτυνιδαδ
δε οφερταρ συσ προδυχτοσ εν εϖεντοσ οργανιζαδοσ πορ λα ΟΓΠς. Ταµβιν
παρα µοτιϖαρλοσ α θυε παρτιχιπεν ε ινσταρλοσ α γενεραρ συσ πεθυε〉ασ
µιχροεµπρεσασ, σε οργανιζ⌠ σεµιναριοσ δε χαπαχιταχι⌠ν σοβρε λα
χρεαχι⌠ν δε λασ Πψµεσ.
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Οτρασ χαπαχιταχιονεσ ρεαλιζαδασ φυερον λοσ ταλλερεσ δε λιδεραζγο ψ
αυτοεστιµα ψ ελ προγραµα µετροπολιτανο δε χαπαχιταχι⌠ν α προµοτορεσ
σοχιαλεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, εν εστε εϖεντο τυϖε λα οπορτυνιδαδ δε
χαπαχιταρµε εν τεµασ δε προµοχι⌠ν, τχνιχασ ψ µτοδοσ παρτιχιπατιϖοσ,
εντρε οτροσ, παρα προµοϖερ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ,
Σε οργανιζ⌠ λα εσχυελα δε λδερεσ ϖεχιναλεσ ψ λα εσχυελα δε ταλεντοσ
ϖεχιναλεσ. Ταµβιν χυρσοσ ψ ταλλερεσ δονδε σε χαπαχιτ⌠ εν λα ελαβοραχι⌠ν
δε προψεχτοσ σοχιαλεσ ψ εν δισχιπλινασ αρτστιχασ χοµο δανζασ, τεατρο,
ινστρυµεντοσ µυσιχαλεσ, ετχ. χον λα φιναλιδαδ δε θυε ρεπλιθυεν εστασ
εξπεριενχιασ ψ χονοχιµιεντοσ αδθυιριδοσ εν συσ λοχαλιδαδεσ. Εστοσ
χυρσοσ ψ χαπαχιταχιονεσ σε ιµπαρτιερον γρατυιταµεντε.

5.2.6 Εϖεντοσ χονµεµορατιϖοσ: υν ρεχονοχιµιεντο α λα
λαβορ δελ ϖεχινο
Φυερον εϖεντοσ θυε σε οργανιζαβαν δυραντε ελ α〉ο δε αχυερδο α φεχηασ
χαλενδαριο, χον ελ φιν δε αγασαϕαρ αλ ϖεχινο. Ερα υν ρεχονοχιµιεντο α συ
λαβορ εν βιεν δε λα χοµυνιδαδ. Εντρε ελλοσ τενεµοσ, ελ αγασαϕο πορ ελ
∆α δε λα Μυϕερ, θυε σε χελεβρα ελ 8 δε µαρζο, ελ ∆α δε λα Μαδρε, εν
µαψο; παρα εστοσ εϖεντοσ σε ινϖιτ⌠ α λασ µυϕερεσ διριγεντεσ ψ µιεµβροσ
φεµενινοσ δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ δε λοσ χονοσ ψ δελ χερχαδο δε
Λιµα, χλυβεσ δε µαδρεσ, χοµεδορεσ ποπυλαρεσ, ετχ.
Ελ ∆α δελ ςεχινο εσ υνο δε λοσ εϖεντοσ µ〈σ ιµπορταντεσ, οργανιζαδο
πορ λα ΟΓΠς. Σε χελεβρα χαδα 17 δε οχτυβρε δε αχυερδο α λο εσταβλεχιδο
πορ Χονχεϕο δε Αλχαλδα Ν°130 δελ α〉ο 1996. Λα φιναλιδαδ εσ ρεσαλταρ λα
ιµπορτανχια δε λα φυνχι⌠ν θυε χυµπλεν δεντρο δελ δεσαρρολλο δε συ
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λοχαλιδαδ, παρα ελλο σε λεσ ηαχε εντρεγα δε υν διπλοµα δε ηονορ φιρµαδο
πορ ελ Αλχαλδε. ∆υραντε υνα σεµανα σε λλεϖαν α χαβο διϖερσασ
αχτιϖιδαδεσ δε χαρ〈χτερ φεστιϖο.
Λα χελεβραχι⌠ν πορ ελ ∆α Μυνδιαλ δελ Μεδιο Αµβιεντε, χαδα 5 δε ϕυνιο,
δονδε παρτιχιπαν διϖερσασ ινστιτυχιονεσ. Ελ ∆α δε λα Πριµαϖερα, λα
Ναϖιδαδ δελ Νι〉ο ρεαλιζαδοσ εν λασ Χασα Μυνιχιπαλεσ. Ελ Χονχυρσο δε
Ναχιµιεντοσ Ναϖιδε〉οσ. Εστοσ εϖεντοσ προγραµαδοσ πορ λα οφιχινα
φυερον δε χαρ〈χτερ παρτιχιπατιϖο ψ χονµεµορατιϖο.

5.3 Λασ οργανιζαχιονεσ: υν ενχυεντρο σοχιαλ
Παρα εντενδερ ελ τραβαϕο δελ προµοτορ εν λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ εσ
ιµπορταντε εντενδερ θυ εσ υνα οργανιζαχι⌠ν, χ⌠µο σε χονφορµα ψ θυ παπελ
χυµπλε λα χοµυνιχαχι⌠ν εν λα εξιστενχια δε στασ. Χοµο προµοτορα σοχιαλ
τυϖε λα ταρεα δε χονφορµαρ, χονστιτυιρ ψ φορταλεχερ λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ
 ϖεχιναλεσ χον λα φιναλιδαδ δε ιµπυλσαρ συ ινσχριπχι⌠ν ψ ρεγιστρο εν ελ
µυνιχιπιο. Χονσιδερο ιµπορταντε δεσαρρολλαρ εστε πυντο παρα εντενδερ
ποστεριορµεντε, λα εξπεριενχια θυε τυϖε χοµο προµοτορα σοχιαλ εν λα
προµοχι⌠ν δε οργανιζαχιονεσ εν λα χαµπα〉α δε Ρεγιστρο νιχο δε
Οργανιζαχιονεσ Σοχιαλεσ (ΡΥΟΣ).

5.3.1 Λα ιµπορτανχια δε οργανιζαρνοσ
Ηιστ⌠ριχαµεντε λασ περσονασ νοσ ηεµοσ οργανιζαδο παρα ρεσπονδερ α
διϖερσασ σιτυαχιονεσ, ρεσολϖερ προβλεµασ ψ ρεαλιζαρ ταρεασ δε φορµα
χολεχτιϖα. Σι τενεµοσ υν ποδερ λιµιταδο, χον ρεχυρσοσ λιµιταδοσ ψ
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θυερεµοσ ηαχερ αλγο ψ αδθυιριρ αλγν χοντρολ σοβρε νυεστρασ ϖιδασ,
τενεµοσ θυε οργανιζαρνοσ.
Σι οβσερϖαµοσ νυεστρο πασ ο νυεστρο µυνιχιπιο, χοµπροβαµοσ θυε
εξιστεν διφερεντεσ γρυποσ ψ οργανιζαχιονεσ; γρυποσ δε τεατρο, δεπορτιϖοσ,
δε χατεθυιστασ, δε µαδρεσ χοµυνιταριασ; οργανιζαχιονεσ δε χαµπεσινοσ,
δε µαεστροσ, δε µυϕερεσ, δε εµπλεαδοσ, δε εχολογιστασ, ετχ. Αν
χυανδο εστασ οργανιζαχιονεσ σον µυψ διστιντασ, τοδασ τιενεν αλγο εν
χοµν: τιενεν υνοσ οβϕετιϖοσ ο προπ⌠σιτοσ ψ ρεαλιζαν αχχιονεσ παρα
λογραρ εσοσ οβϕετιϖοσ.
Οργανιζαρσε εσ εσταρ υνιδοσ χον οτρασ περσονασ παρα ρεαλιζαρ υνα αχχι⌠ν
χολεχτιϖα χον ελ φιν δε λογραρ αλγν οβϕετιϖο. Λα οργανιζαχι⌠ν εσ λα
αγρυπαχι⌠ν δε περσονασ θυε σε υνεν παρα σερϖιρ α υν φιν δετερµιναδο, λα
ραζ⌠ν δε σερ δε λα οργανιζαχι⌠ν εσ λα ινχαπαχιδαδ δε λασ περσονασ δε
λογραρ σολασ, ταλεσ οβϕετιϖοσ.
Σε ρεθυιερε ιµπυλσαρ λα εδυχαχι⌠ν παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ψ λα οργανιζαχι⌠ν
χιυδαδανα ψ χοµυνιταρια. Λα µισµα οργανιζαχι⌠ν πυεδε χονϖερτιρσε εν
υν εσπαχιο πριϖιλεγιαδο παρα λα εδυχαχι⌠ν δε συσ µιεµβροσ. Εν ελλα λασ
περσονασ απρενδεµοσ α παρτιχιπαρ, ρελαχιοναρνοσ χον οτροσ ψ ρεαλιζαρ
ταρεασ χολεχτιϖασ.

5.3.2 Λοσ ελεµεντοσ δε λα οργανιζαχι⌠ν
Λο χονστιτυψεν

• Υν χονϕυντο δε περσονασ. Εστε εσ ελ πριµερ ρεθυισιτο. Σι νο εξιστε υν
χονϕυντο δε περσονασ δισπυεστασ α ρευνιρσε, νο ηαψ οργανιζαχι⌠ν.
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• Υνα αχχι⌠ν χολεχτιϖα. ∆ε λασ περσονασ θυε ηαν δεχιδιδο τραβαϕαρ εν
χοµν, αποψαρσε ψ αχτυαρ δε φορµα οργανιζαδα.

• Υνοσ οβϕετιϖοσ χονχρετοσ. Εστοσ οβϕετιϖοσ σον ελ µοτορ θυε ιµπυλσαν λα
οργανιζαχι⌠ν ψ βυσχαν σολυχιοναρ σιτυαχιονεσ, προβλεµασ ψ νεχεσιδαδεσ
σεντιδοσ πορ λοσ µιεµβροσ.

5.3.3 Λα οργανιζαχι⌠ν χοµο προχεσο: συσ εταπασ
∆εσδε συ ναχιµιεντο υνα περσονα πασα πορ ϖαριοσ µοµεντοσ ο εταπασ:
πριµερο εσ υν βεβ, λυεγο υν νι〉ο ψ υν ϕοϖεν ηαστα λλεγαρ α σερ υν
αδυλτο. Ασ ταµβιν συχεδε χον υν γρυπο ψ οργανιζαχι⌠ν. Υν γρυπο ϖιϖε
ϖαριοσ µοµεντοσ δεσδε θυε λασ περσονασ νοσ ρευνιµοσ πορ πριµερα ϖεζ
ηαστα θυε ελ γρυπο εστ〈 χονσολιδαδο ο µαδυρο. Ταµβιν ελ γρυπο ναχε,
χρεχε, µαδυρα ψ µυερε. Χοµο προµοτορεσ, εσ ιµπορταντε θυε
χονοζχαµοσ λασ εταπασ θυε σε δαν αλ ιντεριορ δε υν γρυπο ψ οργανιζαχι⌠ν
ψ λο θυε ποδεµοσ ηαχερ εν χαδα υνα δε ελλασ.
∆εσταχαµοσ τρεσ γρανδεσ εταπασ εν ελ προχεσο δε φορµαχι⌠ν δε υν
γρυπο υ οργανιζαχι⌠ν:

• Ναχιµιεντο: Εν ελλα ελ γρυπο ρεσπονδε α τρεσ νεχεσιδαδεσ β〈σιχασ δε
συσ µιεµβροσ: νεχεσιδαδ δε ϖινχυλαρσε χον οτροσ, νεχεσιδαδ δε εϕερχερ
ποδερ ψ νεχεσιδαδ δελ αφεχτο. Αλ εξπρεσαρ λα νεχεσιδαδ δε ϖινχυλαρνοσ
χον οτροσ, µοστραµοσ νυεστροσ ϖαλορεσ ψ ηαβιλιδαδεσ.
Αλγυνοσ ταµβιν εξπρεσαν θυε νο τιενεν νινγν ϖαλορ ο ηαβιλιδαδεσ.
Τραταµοσ δε µοστραρ θυε νο εσ προβλεµα δεπενδερ δε λοσ δεµ〈σ ψ θυε
ποδεµοσ σερ µεϕορεσ. Μοστραµοσ λο µεϕορ δε νοσοτροσ. Εν εστε
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µοµεντο δε λα ϖιδα γρυπαλ, νοσ εντυσιασµαµοσ ψ δεχεπχιοναµοσ χον
φαχιλιδαδ. Πορ εσο αλγυνοσ σε ϖαν δελ γρυπο ψ οτροσ λλεγαν.

• ϑυϖεντυδ: ελ γρυπο σε αβρε α λα χοµυνιδαδ. ςα τοµανδο χονχιενχια δε
συ προπια σιτυαχι⌠ν ψ δε λα σιτυαχι⌠ν χοµυνιταρια ψ σοχιαλ. Αχτα σοβρε λα
ρεαλιδαδ. Πλαντεα οβϕετιϖοσ θυε εστ〈ν α συ αλχανχε ψ εϖαλα συ αχχι⌠ν.
Λοσ µιεµβροσ ασυµεν µ〈σ ρεσπονσαβιλιδαδεσ ψ λασ δεχισιονεσ σε τοµαν
δε φορµα µ〈σ παρτιχιπατιϖα.

• Μαδυρεζ: ελ γρυπο εσ χαπαζ δε τραβαϕαρ πορ λοσ οβϕετιϖοσ παρα λοσ χυαλεσ
σε χρε⌠. Περο λα µαδυρεζ νο εσ δεφινιτιϖα σινο θυε εσ υν προχεσο εν ελ
θυε ηαψ αϖανχεσ ψ ρετροχεσοσ. Λα µαδυρεζ δελ γρυπο σε µανιφιεστα
πορθυε ηαψ µαψορ παρτιχιπαχι⌠ν παρα πλανεαρ ψ ρεαλιζαρ λασ αχτιϖιδαδεσ,
λασ δεχισιονεσ σε τοµαν εν φορµα παρτιχιπατιϖα, ηαψ µαψορ χοµπροµισο
εν συσ µιεµβροσ, σε χλαριφιχαν λασ νορµασ δελ γρυπο, σε εσταβλεχεν λασ
ρεσπονσαβιλιδαδεσ, σε αλχανζα υν βυεν νιϖελ δε χοηεσι⌠ν εντρε λοσ
µιεµβροσ, σε ρεσυελϖεν λοσ προβλεµασ δε φορµα διαλογαδα, ελ γρυπο εσ
µ〈σ εφιχαζ εν ελ λογρο δε λοσ οβϕετιϖοσ.

5.3.4 Προβλεµασ ψ διφιχυλταδεσ πορ λοσ θυε ατραϖιεσα λα
οργανιζαχι⌠ν
Εν λα ϖιδα δελ γρυπο υ οργανιζαχι⌠ν σε πρεσενταν διφερεντεσ προβλεµασ,
διφιχυλταδεσ ψ χονφλιχτοσ. Εν γενεραλ τενεµοσ υνα ιδεα νεγατιϖα δε λασ
διφιχυλταδεσ. Σιν εµβαργο, λα διφιχυλταδ ο ελ χονφλιχτο, χυανδο σε ασυµεν
δε φορµα αδεχυαδα ψ εν ελ µοµεντο οπορτυνο, σε χονϖιερτεν εν αλγο
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ποσιτιϖο. Χον ελλοσ απρενδεµοσ ψ απορταµοσ αλ χρεχιµιεντο, δεσαρρολλο ψ
µεϕοραµιεντο δε λα οργανιζαχι⌠ν.

Τιποσ δε προβλεµασ.

• Λοσ προβλεµασ δε τιπο οργανιζαχιοναλ. Συργεν χοµο χονσεχυενχια δε λα
εστρυχτυρα ο δελ φυνχιοναµιεντο δε λα οργανιζαχι⌠ν ψ λα διν〈µιχα δε συσ
προχεσοσ. Σον προβλεµασ θυε τιενεν θυε ϖερ χον λα χοµπρενσι⌠ν δε λοσ
οβϕετιϖοσ, µανεϕο δε λασ νορµασ, ασιγναχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδεσ,
χαργοσ, µεχανισµοσ δε ελεχχι⌠ν υ οτροσ.

• Προβλεµασ δε τιπο ιντερπερσοναλ. Σον λοσ θυε σε προδυχεν πορ
δεσαχυερδοσ εντρε λασ περσονασ, ριϖαλιδαδεσ ψ οπινιονεσ διϖερσασ.

• Εν λα παρτιχιπαχι⌠ν: ηαψ ιντεγραντεσ α λοσ θυε λεσ δα µιεδο ηαβλαρ, εν λασ
ρευνιονεσ σ⌠λο ηαβλαν λοσ λδερεσ, διριγεντεσ ο προµοτορεσ, ηαψ ποχασ
περσονασ φορµαδασ θυε χονχεντραν λοσ χαργοσ, νο εξιστεν µεχανισµοσ
χλαροσ παρα λα τοµα δε δεχισιονεσ,

• Εν λα χοµυνιχαχι⌠ν: νο σε εσχυχηα δε ιγυαλ µανερα α τοδασ λασ
περσονασ, νο ηαψ φορµασ χλαρασ παρα λα χοµυνιχαχι⌠ν εντρε λοσ
µιεµβροσ ψ χον λα χοµυνιδαδ, λοσ µιεµβροσ νο εξπρεσαν χον λιβερταδ
λασ προπιασ οπινιονεσ, λα χοµυνιδαδ νο χονοχε λοσ οβϕετιϖοσ δε λα
οργανιζαχι⌠ν, λοσ ιντεγραντεσ νο πλαντεαν εν φορµα διρεχτα λοσ προβλεµασ
δε ρελαχι⌠ν εντρε λοσ µιεµβροσ, νο τοδοσ λοσ µιεµβροσ δισπονεν δε
ινφορµαχι⌠ν συφιχιεντε ψ οπορτυνα, λα οργανιζαχι⌠ν µαντιενε ριϖαλιδαδεσ
χον οτρασ οργανιζαχιονεσ.
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• Εν λοσ οβϕετιϖοσ: λασ αχτιϖιδαδεσ σε ρεαλιζαν σιν τενερ χλαρο παρα θυ, λα
οργανιζαχι⌠ν νο τιενε χλαροσ λοσ οβϕετιϖοσ, αλγυνασ δεχισιονεσ θυε σε
τοµαν ϖαν εν χοντρα δε λοσ οβϕετιϖοσ, λοσ οβϕετιϖοσ νο ρεσπονδεν α λοσ
ιντερεσεσ δε λοσ µιεµβροσ, λοσ οβϕετιϖοσ νο τιενεν εν χυεντα λασ
νεχεσιδαδεσ δε λα χοµυνιδαδ.

• Εν ελ φυνχιοναµιεντο ψ λασ ρευνιονεσ: λα οργανιζαχι⌠ν νο λλεϖα αχτα δε
ρευνιονεσ, ηαψ χονφλιχτοσ σιν ρεσολϖερ, λασ ρευνιονεσ νο σε πρεπαραν, ηαψ
εξχεσο δε ρευνιονεσ, λασ φυνχιονεσ νο εστ〈ν χλαρασ, λασ ρευνιονεσ σον
ρυτιναριασ ψ αβυρριδασ, λασ αχτιϖιδαδεσ νο σε λλεϖαν α χαβο εν λοσ πλαζοσ
φιϕαδοσ.

• Εν λα πλανεαχι⌠ν ψ εϖαλυαχι⌠ν: λασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ σε διστριβυψεν δε
φορµα αρβιτραρια, λα οργανιζαχι⌠ν νο πλανιφιχα συ τραβαϕο, νο σε εϖαλα λο
θυε σε ηαχε, νο σε τοµαν εν χυεντα

λασ χαπαχιδαδεσ δε χαδα

ιντεγραντε, λα οργανιζαχι⌠ν νο σαβε χ⌠µο βυσχαρ ρεχυρσοσ.

• ∆ελ µεδιο εξτερνο: λασ φαµιλιασ δε λοσ µιεµβροσ νο θυιερεν θυε
περτενεζχαν α λα οργανιζαχι⌠ν, λα γεντε δε λα χοµυνιδαδ χρτιχα ο αταχα α
λα οργανιζαχι⌠ν, λα χοµυνιδαδ νο ρεσπονδε α λασ λλαµαδασ ψ προπυεστασ
δε λα οργανιζαχι⌠ν.

5.3.5 Λα µοτιϖαχι⌠ν εν λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ
Α λασ περσονασ δεβεν δ〈ρσελεσ ραζονεσ ε ινχεντιϖοσ παρα ινφλυιρ σοβρε
συσ χοµπορταµιεντοσ. Λασ περσονασ τιενεν υν λιβρε αλβεδρο θυε λεσ
περµιτε δεχιδιρ χυανδο θυιερεν χοοπεραρ χον λα αυτοριδαδ ψ χυανδο
ρεσιστιρλα. Ταµβιν δεχιδεν θυε ταν χοµπροµετιδοσ εσταρ〈ν χον λασ
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αχτιϖιδαδεσ, ταρεασ ψ µετασ δεσιγναδασ πορ λα οργανιζαχι⌠ν. ∆εβιδο α
θυε νο σε πυεδε χοντρολαρ α λασ περσονασ ταν φ〈χιλµεντε χοµο λασ
ηερραµιεντασ ο λοσ οβϕετοσ, λα διρεχχι⌠ν εφεχτιϖα δε λα οργανιζαχι⌠ν δεβε
πρεοχυπαρσε πορ λα µοτιϖαχι⌠ν δε λοσ µιεµβροσ, παρα ασεγυραρ εσφυερζοσ
χονχερταδοσ. Υνα φυνχι⌠ν πριµαρια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ προµοϖερ λα
µοτιϖαχι⌠ν εντρε λοσ µιεµβροσ δε λα οργανιζαχι⌠ν (Κρεπσ, 1995:172).
Μυχηασ ϖεχεσ λασ περσονασ ανδαµοσ µετιδασ εν µιλ χοσασ. Νυεστρασ
ϖιδασ εστ〈ν ηεχηασ δε αχχιονεσ ο αχτιϖιδαδεσ. Αλγυνασ ϖεχεσ ηαχεµοσ
λασ χοσασ πορ οβλιγαχι⌠ν ψ οτρασ πορθυε εσταµοσ µοτιϖαδασ, πορθυε
θυερεµοσ. Χυανδο ηαχεµοσ λασ χοσασ πορ πυρα οβλιγαχι⌠ν εσ µυψ
ποσιβλε θυε νο νοσ σαλγα βιεν. Λα µοτιϖαχι⌠ν, πορ ελ χοντραριο, εσ λα
µεϕορ ηερραµιεντα παρα λογραρ ελ ξιτο δεσεαδο (Μανυαλ # 2, Χαλανδρια,
1996).
Λα µοτιϖαχι⌠ν εσ ιµπορταντε πορθυε:

• Λασ χοσασ σαλεν µεϕορ χυανδο λασ περσονασ σε χοµπροµετεν.
• Περµιτε υνα µαψορ ιντεγραχι⌠ν γρυπαλ. Σι τοδοσ πονεν δε συ παρτε ψ
ηαχεν συσ ταρεασ χον βυεν 〈νιµο, ελ γρυπο σε φορταλεχε.

• Νο σε ηαχεν λασ χοσασ πορθυε αλγυιεν νοσ οβλιγα.
• ∆α ϖιταλιδαδ ψ σε χονταγιαν λασ γανασ αλ ρεστο.
• Νοσ αλιγερα ελ πεσο δε λασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ.

Τοδασ λασ περσονασ νοσ µοϖεµοσ εν βασε α δεσεοσ, α υνα φυερζα θυε
χοτιδιαναµεντε λλαµαµοσ γανασ. Α εσα φυερζα θυε νοσ ηαχε βυσχαρ,
εµπρενδερ χαµινοσ ψ δεσαρρολλαρ νυεστρασ ινιχιατιϖασ α εσο λλαµαµοσ
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µοτιϖαχι⌠ν. Εξιστεν µυχηοσ τιποσ δε µοτιϖαχι⌠ν: φσιχασ, εσττιχασ, δε
αγρυπαχι⌠ν, αφεχτιϖασ, δε ποδερ, ετχ.
Λοσ προµοτορεσ δεβεν σαβερ θυε παρα µοτιϖαρ α λασ περσονασ εσ
ιµπορταντε χονοχερ συσ ιντερεσεσ ψ νεχεσιδαδεσ, θυ λεσ γυστα ψ θυ λεσ
µολεστα, θυ λεσ πρεοχυπα, χ⌠µο εσ συ µανερα δε σερ. Παρα ελλο, εσ
ιµπορταντε χολοχαρνοσ εν ελ λυγαρ δε λα οτρα περσονα. Λα παρτιχιπαχι⌠ν
δεβε ρεσπονδερ α λασ νεχεσιδαδεσ δε χαδα χυαλ.
Παρα µοτιϖαρ α λασ περσονασ α παρτιχιπαρ σε δεβε αναλιζαρ θυ τιπο δε
εστµυλοσ σον λοσ µ〈σ αδεχυαδοσ. Παρα θυε σε σιενταν ινϖολυχραδασ εσ
βυενο οτοργαρλεσ ρεσπονσαβιλιδαδεσ, θυε εσ λο µισµο θυε δαρλεσ υν
λυγαρ ψ υν ϖοτο δε χονφιανζα, δε εσε µοδο ελ ξιτο δε λα αχχι⌠ν σε
χοµπαρτε ψ νο σ⌠λο εσ ελ τριυνφο δελ θυε διριγε.
Εσ µυψ ιµπορταντε ελ ρεχονοχιµιεντο ψ λα ϖαλοραχι⌠ν θυε ηαγαµοσ δε λασ
περσονασ, παρα ελλο σε δεβε ρεχονοχερ ελ µριτο δε χαδα υνο δε λοσ
µιεµβροσ. Εσ ιµπορταντε εσχυχηαρ

συσ εξπρεσιονεσ ψ οπινιονεσ. Εσ

ιµπορταντε φεστεϕαρ λοσ λογροσ αυνθυε εστοσ σεαν πεθυε〉οσ, σε δεβε
πονερ χοραζ⌠ν α λασ αχχιονεσ θυε σε εµπρενδαν, παρα ελλο εσ µυψ
ιµπορταντε λα αλεγρα, εστα µαντιενε υν γρυπο σανο ψ σιεµπρε δισπυεστο
α λα αχχι⌠ν.
Υνα δε λασ µανερασ δε γαραντιζαρ υν γρυπο µοτιϖαδο ο δισπυεστο α
χοντινυαρ παρτιχιπανδο εσ σε〉αλαρ σιεµπρε ελ ρεσυλταδο οβτενιδο χον χαδα
αχχι⌠ν δελ γρυπο υ οργανιζαχι⌠ν.
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5.3.6 Λα οργανιζαχι⌠ν: ελεµεντο χλαϖε παρα χοµυνιχαρνοσ
χον λα χοµυνιδαδ
∆ε αχυερδο α λο αντεριορ οβσερϖαµοσ θυε λασ οργανιζαχιονεσ αγλυτιναν α
συσ µιεµβροσ σιεµπρε ψ χυανδο ηαψα αλγο πορθυε λυχηαρ, σιν υνα
νεχεσιδαδ

χονχρετα, µυψ προντο λα οργανιζαχι⌠ν

πιερδε φυερζα ψ σε

δεσαρτιχυλα. ∆εβεµοσ τενερ εν χυεντα λα ιµπορτανχια δε λα οργανιζαχι⌠ν
χοµυναλ εν λα ϖιδα δε υν πυεβλο, ψα θυε φυνδαµενταλµεντε εσ εστα
ινστανχια ελ εϕε δε λα ϖιδα βαρριαλ, εϕε θυε δεβερα ϕυγαρ υν παπελ
πρεπονδεραντε αλ µοµεντο δε φορµυλαρ, γεστιοναρ ψ εϕεχυταρ προψεχτοσ,
λλεϖανδο δε εστα µανερα α λα ποβλαχι⌠ν α λογραρ υν γραδο ⌠πτιµο δε
αυτογεστι⌠ν. Πορθυε φιναλµεντε, εσ ελ νιϖελ οργανιζατιϖο δε λα ποβλαχι⌠ν
ελ φαχτορ µ〈σ ιµπορταντε εν δετερµιναρ ελ ξιτο δε χυαλθυιερ προγραµα.
Λα οργανιζαχι⌠ν σε χονστιτυψε εν υν ελεµεντο χλαϖε παρα λα
χοµυνιχαχι⌠ν χον λα χοµυνιδαδ ψα θυε σε χονϖιερτε εν υν ϖεηχυλο θυε
τρασλαδα οπινιονεσ ψ συγερενχιασ δε λα ποβλαχι⌠ν ηαχια λα ινστιτυχι⌠ν
µυνιχιπαλ. Ασ, ελ τραβαϕο χον λασ οργανιζαχιονεσ ρεσυλτα δεχισιϖο ψα θυε
χονστιτυψε υν εφιχιεντε χαναλ χοµυνιχατιϖο απορτανδο χον συ εστρυχτυρα
οργανιζατιϖα, χαπαχιδαδ δε χονϖοχατορια, τραβαϕο χον λασ βασεσ ψ νιϖελ
δε χρεδιβιλιδαδ.
Λασ

οργανιζαχιονεσ

σοχιαλεσ

υσυαλµεντε

ατραϖιεσαν

περοδοσ

ο

χοψυντυρασ δε απογεο ψ δεχαδα. Πορ εϕεµπλο, εν ελ χασο δε αθυελλασ
οργανιζαχιονεσ θυε εν συ µοµεντο σε χονφορµαρον παρα χονσεγυιρ λασ
νεχεσιδαδεσ µ〈σ β〈σιχασ χοµο λα ϖιϖιενδα, ελ αγυα ο λα λυζ, ψ θυε
αχτυαλµεντε ψα ηαν οβτενιδο εσοσ προπ⌠σιτοσ, ηαν ϖιστο πορ χονϖενιεντε
δεϕαρ δε φυνχιοναρ χοµο οργανιζαχι⌠ν, εν ελ χασο δε θυε αλγυνοσ
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µιεµβροσ δεσεαν σεγυιρ υνιδοσ εστα εξιστενχια ϖα δεβιλιτ〈νδοσε ποχο α
ποχο ηαστα λλεγαρ α συ δεσαπαριχι⌠ν.
Θυεδα χλαρο θυε λα οργανιζαχι⌠ν σιν λα χοµυνιχαχι⌠ν νο φυνχιονα. Ναδιε
παρτιχιπα εν αλγο σινο εστ〈 ινφορµαδο, παρα θυε λα χοµυνιδαδ σε
οργανιχε νεχεσιτα χοµυνιχαρσε, τενερ µεδιοσ θυε λο χοµυνιθυεν. Λα
χοµυνιχαχι⌠ν εσ υν ελεµεντο ιµπρεσχινδιβλε δε λα οργανιζαχι⌠ν ποπυλαρ.
Χυανδο λα οργανιζαχι⌠ν απρενδε α υσαρλο ελ µοϖιµιεντο ποπυλαρ σε
ποτενχια, σε διναµιζα, γανα χοηεσι⌠ν, χρεχε εν εφιχαχια.
Σεγν Μαριο Καπλν (1996:12), λα χοµυνιχαχι⌠ν σερ〈 δεµοχρ〈τιχα ψ
εφιχαζ σ⌠λο:

• Σι εστ〈 αλ σερϖιχιο δε υν προχεσο εδυχατιϖο λιβεραδορ ψ τρανσφορµαδορ. Λα
χοµυνιδαδ ηα δε ιρ φορµ〈νδοσε χον ελλα, χοµπρενδιενδο χρτιχαµεντε συ
ρεαλιδαδ ψ αδθυιριενδο ινστρυµεντοσ παρα τρανσφορµαρλα.

• Ηα δε εσταρ εστρεχηαµεντε ϖινχυλαδα α λα οργανιζαχι⌠ν ποπυλαρ.
• Ηα δε σερ αυτντιχα χοµυνιχαχι⌠ν, εσ δεχιρ, τενερ χοµο µετασ ελ
δι〈λογο ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν.

5.3.7 Λα ασαµβλεα: µοµεντοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εν λα ϖιδα
δε λα οργανιζαχι⌠ν
Εσ δε συµα ιµπορτανχια ηαβλαρ δε λα ασαµβλεα ψ λα ρευνι⌠ν ψα θυε
δυραντε µι δεσεµπε〉ο χοµο προµοτορα ηε υτιλιζαδο εστοσ εσπαχιοσ παρα
χοµυνιχαρµε χον λα χοµυνιδαδ. Εν ελ τρανσχυρσο δε µι εξπεριενχια
οβσερϖ θυε λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ πυεβλο σε ϖε µοτιϖαδα πορ λασ ρευνιονεσ
ψ ασαµβλεασ θυε υσυαλµεντε χελεβρα λα οργανιζαχι⌠ν. Ταµβιν οβσερϖ
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αλγυνασ χαραχτερστιχασ θυε εσ ιµπορταντε µενχιοναρλασ. Ασ, πυεδο
αφιρµαρ θυε ταντο λασ ασαµβλεασ ψ ρευνιονεσ σε χονστιτυψεν εν υν χαναλ
φορµαλ δε χοµυνιχαχι⌠ν εντρε διριγεντεσ, ποβλαχι⌠ν ε ινστιτυχι⌠ν.
Λα ρευνι⌠ν εσ υνο δε λοσ µοµεντοσ µ〈σ ιµπορταντεσ εν λα ϖιδα δελ
γρυπο υ οργανιζαχι⌠ν. Λασ ρευνιονεσ σον εσπαχιοσ θυε νοσ περµιτεν ελ
τραβαϕο εν χοµν, α σολυχιοναρ προβλεµασ χοµυναλεσ, α τοµαρ
δεχισιονεσ αχερχα δε υν ηεχηο ιµπορταντε ψ α λα ϖεζ παρτιχιπαρ. Εν λασ
οργανιζαχιονεσ λασ ρευνιονεσ σον ελ µοµεντο παρα χοµυνιχαρνοσ χον
οτροσ. Χασι τοδο ελ φυνχιοναµιεντο δε υνα οργανιζαχι⌠ν πασα πορ λασ
ρευνιονεσ. Εστασ πυεδεν σερ παρα πλανεαρ, οργανιζαρ ο εϖαλυαρ ελ τραβαϕο.
Ελ οβϕετιϖο πρινχιπαλ δε λασ ρευνιονεσ χοµυνιταριασ εσ αναλιζαρ προβλεµασ
ψ τραταρ δε βυσχαρ λα σολυχι⌠ν.
Λασ ρευνιονεσ θυε σε φιϕαν παρα ενταβλαρ αλγν τιπο δε δι〈λογο χον λα
ποβλαχι⌠ν πυεδεν ρεσυλταρ εξιτοσασ ο νο, αθυ σε χονχεντραν φαµιλιασ εν
υν µισµο εσπαχιο ψ λα φιϕαχι⌠ν δε λασ ρευνιονεσ, ταλλερεσ ο ασαµβλεασ
δεβεν ηαχερσε εν ηοραριοσ ϖενταϕοσοσ, πυεσ λα ποβλαχι⌠ν, εν συ µαψορα,
πορ µοτιϖοσ δε τραβαϕο περµανεχεν φυερα τοδο ελ δα. Σιν εµβαργο, νο
σιεµπρε εσ ασ ψα θυε πορ µ〈σ θυε σε χονϖοθυε α λα ποβλαχι⌠ν ψ θυε
εστα ασιστα, λο ρεαλµεντε σιγνιφιχατιϖο εσ θυε σε ποτενχιε λα παρτιχιπαχι⌠ν,
ελ δι〈λογο, ψ αλ παρεχερ νο σιεµπρε λοσ ηαβιταντεσ σε σιεντεν µοτιϖαδοσ α
ηαχερ υσο δε λα παλαβρα. Λασ χαυσασ πυεδεν σερ: φαλτα δε µοτιϖαχι⌠ν,
φαλτα δε ηοριζονταλιδαδ εν λα ρελαχι⌠ν, τιµιδεζ, ηυµιλδαδ, διφερενχιαχι⌠ν
σοχιαλ, ετχ.
Οτρο ασπεχτο θυε χονσιδερο ιµπορταντε µενχιοναρ εσ θυε σι λα ποβλαχι⌠ν
ασιστε νο σιεµπρε εσ δεβιδο α λα ρευνι⌠ν ψ αλ τεµα εν σ, ψ εσ θυε
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ϕυσταµεντε ταλ εσπαχιο δε ενχυεντρο ψ χοµυνιχαχι⌠ν οριγινα ενχυεντροσ
σοχιαλεσ θυε µυχηασ ϖεχεσ σον προϖοχαδοσ πορ αβυρριµιεντο, ηαστο ο
πορ σιµπλεµεντε ηαχερ αλγο ο πασαρ ελ ρατο. Παρα λοσ ποβλαδορεσ, ελ
γρυπο πυεδε σερ υν βυεν εσπαχιο δε ενχυεντρο ψ δε δεσχανσο δε τοδοσ
λοσ προβλεµασ θυε λεσ αφεχταν χοτιδιαναµεντε; ασ χοµο ταµβιν, υν
εσπαχιο δονδε λασ περσονασ σε εντρετιενεν, χονϖερσα λιβρεµεντε ψ
απρενδεν α ρεχονοχερσε. Λα ποβλαχι⌠ν ταµβιν ρελαχιονα εστασ
ρευνιονεσ χον υν συπυεστο πρεστιγιο σοχιαλ ο χον υνα διφερενχιαχι⌠ν θυε
λοσ ηιχιερα σεντιρ µ〈σ ιµπορταντεσ εν συ χοµυνιδαδ.
Ασ µισµο, εστε εσπαχιο ψ µοµεντο χοµυνιχατιϖο: λασ ασαµβλεασ,
περµιτεν θυε λα µισµα ποβλαχι⌠ν χονοζχα ασπεχτοσ πριϖαδοσ ντιµοσ δε
υνοσ ψ οτροσ, δεριϖανδο µυχηασ ϖεχεσ εν λα εστιγµατιζαχι⌠ν, εν ελ
χηισµε φυγαζ ο εν λα ποπυλαριζαχι⌠ν δε λοσ πρεϕυιχιοσ, τοδοσ εστοσ,
ενχυεντροσ χονσταντεσ εν λοσ προχεσοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ ψ
δε χαδα ινδιϖιδυο χον ελ γρυπο.
Εσ βυενο ινδιχαρ θυε εν µυψ εσχασοσ µοµεντοσ, λασ µυϕερεσ ψ λοσ
ϕ⌠ϖενεσ σε ατρεϖαν α ηαβλαρ εν πριµερ λυγαρ (εν λασ ασαµβλεασ), α εξιγιρ
σερ εσχυχηαδοσ. Λοσ προχεσοσ χοµυνιχαχιοναλεσ εστ〈ν µατιζαδοσ δε λα
ρελαχι⌠ν

δε

ποδερ

ηοµβρε−µυϕερ,

διριγενχια−ποβλαχι⌠ν,

προµοτορ−

ποβλαδορ. Λασ ρελαχιονεσ δε ποδερ σε χονστιτυψεν εν οτρα ιµπορταντε
µεδιαχι⌠ν εν λοσ προχεσοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν.
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5.3.8 Λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ: συσ δεβερεσ ψ
δερεχηοσ
Εσ ιµπορταντε, σι τραβαϕαµοσ χον οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ, δαρ α
χονοχερ α λοσ ϖεχινοσ χυ〈λεσ σον συσ δεβερεσ ψ δερεχηοσ, εστο φαχιλιταρ〈
ελ τραβαϕο χον ελλοσ. Πορ εϕεµπλο, χοµο προµοτορα σοχιαλ µε ηε
µαντενιδο σιεµπρε ατεντα αντε χυαλθυιερ ινδιχιο δε ιντερσ δε υν γρυπο
δε ϖεχινοσ πορ οργανιζαρσε ψ παρτιχιπαρ δεντρο δελ 〈µβιτο δε συ
ϕυρισδιχχι⌠ν. Εν εστε χασο, εν ασυντοσ θυε εστ〈ν χοντενιδοσ εν λασ
ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ, χοµο πορ εϕεµπλο, ϖιγιλαρ λα βυενα µαρχηα δε
λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, χολαβοραρ χον ελ δεσαρρολλο εν
οβρασ χοµυναλεσ, πλανεσ ψ χαµπα〉ασ µυνιχιπαλεσ ο προβλεµασ χοµυνεσ
θυε λοσ αφεχταν, σι λα ινιχιατιϖα νο συργε δε λοσ ϖεχινοσ νοσοτροσ χοµο
µυνιχιπιο προµοϖεµοσ λα φορµαχι⌠ν δε εστασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ
βρινδ〈νδολεσ αποψο ψ λασ φαχιλιδαδεσ θυε ρεθυιεραν εν ελ χασο δε θυερερ
φορµαλιζαρσε λεσ βρινδαµοσ ασεσοραµιεντο.
Μυχηασ ϖεχεσ λεσ προπονεµοσ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υνα ασαµβλεα θυε λεσ
περµιτα δεχιδιρ σι δεσεαν οργανιζαρσε, ποστεριορµεντε σε πλαντεα λα
ελαβοραχι⌠ν δε συσ εστατυτοσ, εστε δεβερ〈 σερ φλεξιβλε ψ εσταρ αδεχυαδο α
χαδα ρεαλιδαδ, παρα ελλο σε προπονε α υνα χοµισι⌠ν εσπεχιαλ θυε σε ηαγα
χαργο δε εστα ιµπορταντε ταρεα ψα θυε πυντοσ χλαϖεσ χοµο: ελ τιεµπο δε
ϖιγενχια δελ ⌠ργανο διρεχτιϖο, ελ εσταβλεχιµιεντο δε λασ φυνχιονεσ,
ατριβυχιονεσ ψ λασ φορµασ δε ελεχχι⌠ν δε λα οργανιζαχι⌠ν, εσταρ〈ν
χοντενιδοσ εν ελλα.
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Χαβε µενχιοναρ θυε σι λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ ο ϕυντασ δε ϖεχινοσ
δεσεαν συπερϖισαρ λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ δελ µυνιχιπιο, λοσ
µεχανισµοσ εξιστεντεσ εστ〈ν εν λασ λεψεσ ψ ορδενανζασ δε παρτιχιπαχι⌠ν
ϖεχιναλ δονδε σε σε〉αλαν λασ ατριβυχιονεσ δε λασ ϕυντασ δε ϖεχινοσ ψ δε
τοδα οργανιζαχι⌠ν ρεχονοχιδα πορ λα µυνιχιπαλιδαδ δελ διστριτο. Εντρε ελλασ
τενεµοσ: λα Χονστιτυχι⌠ν Πολτιχα δελ Περ, ττυλο Ι, χαπτυλο Ι, αρτ. 2;
χαπτυλο ΙΙΙ, αρτ. 31, Λεψ Οργ〈νιχα δε Μυνιχιπαλιδαδεσ 23853; αρτ. 79, 80,
αρτ. 82, Ορδενανζασ 020, 065; ψ λα λτιµα θυε εσ λα Ορδενανζα Ν°191.
Νο εξιστε νινγν µοτιϖο παρα θυε υνα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ νο σεα
ρεχονοχιδα πορ λασ Οφιχινασ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ δε λοσ διφερεντεσ
διστριτοσ σιεµπρε θυε χυµπλα χον λοσ ρεθυισιτοσ θυε σε〉αλα λασ
ορδενανζασ. Αδεµ〈σ τιενεν δερεχηο α ινφορµαχι⌠ν µυνιχιπαλ θυε λεσ δα
λασ λεψεσ ψ ορδενανζασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ. Εντρε ελλασ ποδεµοσ
µενχιοναρ λοσ µεχανισµοσ ψ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ρεγυλαδασ
πορ λεψ, χοµο ελ δερεχηο α λα δεµανδα δε ρενδιχι⌠ν δε χυεντασ (λεψ
26300, αρτ. 31); δερεχηο θυε λεσ περµιτε ιντερπελαρ α λασ αυτοριδαδεσ
ρεσπεχτο α λα εϕεχυχι⌠ν πρεσυπυεσταλ ψ αλ υσο δε ρεχυρσοσ προπιοσ (Εστε
πυντο λο ηε δεταλλαδο εν: Μεχανισµοσ ψ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν
χιυδαδανα). Λα αυτοριδαδ εδιλ εστ〈 οβλιγαδα α δαρ ρεσπυεστα; δε νο σερ
ασ λοσ ϖεχινοσ ποδρ〈ν ρεχυρριρ αλ ∆εφενσορ δελ Πυεβλο.
Εσ ιµπορταντε ινφορµαρ α λασ διϖερσασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ ο ϕυντασ
δε ϖεχινοσ θυε χονφορµεµοσ, σοβρε συσ δερεχηοσ ψ λασ λιµιταχιονεσ παρα
παρτιχιπαρ

εν

λα

χονδυχχι⌠ν

αδµινιστρατιϖα

ψ

φινανχιερα

δε

λα

Μυνιχιπαλιδαδ, ψα θυε συ παρτιχιπαχι⌠ν χονχιερνε α λα πλανιφιχαχι⌠ν (πορ
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εϕεµπλο λασ ινιχιατιϖασ ϖεχιναλεσ εν χυαντο α οβρασ), α ασπεχτοσ
εσπεχφιχοσ δε λα γεστι⌠ν (χασο δελ προγραµα δελ ςασο δε Λεχηε) ψ α
φισχαλιζαρ λα λαβορ δελ γοβιερνο µυνιχιπαλ; µ〈σ νο α ιντερϖενιρ εν λ.
Ταµβιν εσ µυψ ιµπορταντε τραβαϕαρ πορ λα ινστιτυχιοναλιζαχι⌠ν δε λασ
Οφιχινασ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ, ψα θυε εσο περµιτιρα ιµπυλσαρ ελ
φορταλεχιµιεντο δε λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ υ οτρασ. Αδεµ〈σ λασ
οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ δε λασ µυνιχιπαλιδαδεσ θυε αν νο ηαν
ζονιφιχανδο συ διστριτο, λο δεβεραν ηαχερ, εστο φαχιλιταρα ελ τραβαϕο δε λοσ
προµοτορεσ σοχιαλεσ πρεσεντ〈νδοσε λα ποσιβιλιδαδ δε τενερ µ〈σ λλεγαδα
αλ ϖεχινδαριο.

5.4 Ελ τραβαϕο δελ προµοτορ σοχιαλ εν λασ οργανιζαχιονεσ
ϖεχιναλεσ
∆εσπυσ δε ηαβερ χονοχιδο µ〈σ α φονδο λο θυε εσ λα οργανιζαχι⌠ν, χ⌠µο σε
χονφορµαν, χυ〈λεσ σον συσ εταπασ, πορ θυ εσ ιµπορταντε λα χοµυνιχαχι⌠ν αλ
ιντεριορ δε εστα ψ χυ〈λ εσ συ παπελ εν ελ δεσαρρολλο δε λα χοµυνιδαδ,
σεγυιδαµεντε δεταλλο µι εξπεριενχια δε προµοχι⌠ν σοχιαλ εν λασ οργανιζαχιονεσ
ϖεχιναλεσ, πρινχιπαλµεντε λασ θυε χονφορµ χοµο µιεµβρο δελ Εθυιπο ΡΥΟΣ.
Αντεσ δε εξπλαψαρµε εν µι εξπεριενχια χον εστασ οργανιζαχιονεσ, θυιερο
µενχιοναρ πρεϖιαµεντε λα ιµπορτανχια δε λα προψεχχι⌠ν θυε δεβε τενερ ελ
προµοτορ σοχιαλ φρεντε α υν γρυπο δε ϖεχινοσ παρα ινϖολυχραρνοσ α τραβαϕαρ χον
ελλοσ.
Εν ελ τραβαϕο δε χαµπο, εσ ιµπορταντε λα προψεχχι⌠ν θυε ηαχε ελ προµοτορ
φρεντε α υν γρυπο δε περσονασ υ οργανιζαχι⌠ν. Παρα ελλο δεβε χονσιδεραρ θυε
εστε γρυπο σε ρενε µοτιϖαδο πορ φινεσ χοµυνεσ ψ αλ ιντεριορ δε στε εξιστεν
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µετασ ψ οβϕετιϖοσ θυε λοσ λλεϖα α περµανεχερ υνιδοσ. Ελ προµοτορ σοχιαλ, χοµο
αγεντε προµοϖεδορ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, δεβερ〈 ιδεαρ φορµασ δε
ιντροδυχιρσε εν στε γρυπο, ινϖολυχραρσε χον ελλοσ, γενεραρ γραδοσ δε χονφιανζα
ε ιντεγραρσε αχτιϖαµεντε βυσχανδο πυντοσ δε ιντερσ χοµυνεσ ψ βρινδανδο
τοδο συ αποψο ρεσπετανδο αντε τοδο, συ διν〈µιχα ιντερνα.
Μι λαβορ ψ προψεχχι⌠ν χοµο προµοτορα φυε σιεµπρε οριενταρλοσ, εν χιερτα φορµα
περσυαδιρλοσ ψ εν λτιµα ινστανχια χονχιεντιζαρλοσ αχερχα δε λα ιµπορτανχια δε λα
χονφορµαχι⌠ν ψ χονσολιδαχι⌠ν δε συ οργανιζαχι⌠ν, λα φυτυρα φορµαλιζαχι⌠ν ψ λα
οβτενχι⌠ν δε υν ρεγιστρο θυε λεσ βρινδε περσονερα µυνιχιπαλ. Φυε ιµπορταντε
µενχιοναρλεσ λοσ βενεφιχιοσ θυε οβτεναν χοµο οργανιζαχι⌠ν αλ οβτενερ συ
περσονερα, πυεσ εστα νυεϖα ποσιχι⌠ν λεσ οτοργαρ〈 πρεσενχια ψ δερεχηοσ φρεντε
α οτρασ οργανιζαχιονεσ ε ινστιτυχιονεσ χον λασ θυε ελεγιραν τραβαϕαρ.
Α λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ δεβεµοσ εντενδερλα χοµο υν χονϕυντο δε
περσονασ θυε σε οργανιζαν παρα ατενδερ ψ ρεσπονδερ α χιερτασ νεχεσιδαδεσ ψ
προβλεµασ εξιστεντεσ εν λα χοµυνιδαδ. Πορ ελλο, συ χρεαχι⌠ν τιενε χοµο φιν
σολυχιοναρ προβλεµασ χολεχτιϖοσ.
Εν εσε σεντιδο λα ΟΓΠς χονσιδερα χοµο οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ α λασ
οργανιζαχιονεσ δε ϖεχινοσ, λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ δε βασε (προγραµα δε
ϖασο δε λεχηε, χοµεδορεσ ποπυλαρεσ, ετχ.), λασ οργανιζαχιονεσ δε τραβαϕαδορεσ
αµβυλαντεσ, οργανιζαχιονεσ χυλτυραλεσ ψ εδυχατιϖασ, οργανιζαχιονεσ ϕυϖενιλεσ ψ
λασ οργανιζαχιονεσ δεπορτιϖασ, εντρε οτρασ. Λοσ προµοτορεσ τενεµοσ λα αρδυα
ταρεα δε χονφορµαρ εστασ υ οτρασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ.
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5.4.1

Χαµπα〉α ΡΥΟΣ: υνα προπυεστα δε παρτιχιπαχι⌠ν

ϖεχιναλ αχτιϖα
Υνα δε λασ πρινχιπαλεσ ταρεασ θυε δεσαρρολλα ελ προµοτορ δε λα
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εσ λα προµοχι⌠ν ε ινσχριπχι⌠ν δε λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ εν ελ Ρεγιστρο ∨νιχο δε λασ Οργανιζαχιονεσ Σοχιαλεσ (ΡΥΟΣ),
θυε λεσ οτοργα υν ρεχονοχιµιεντο µυνιχιπαλ. Εν εστε χασο νυεστρα
πριοριδαδ ερα λα οργανιζαχι⌠ν δε ϖεχινοσ.
Α θυινχενα δελ µεσ δε αγοστο δελ α〉ο 2001, ιντεγρ υν εθυιπο δε
τραβαϕο δενοµιναδο

Εθυιπο ΡΥΟΣ προµοϖιδα πορ λα Οφιχινα δελ

Χερχαδο δε λα ΟΓΠς, λα φιναλιδαδ ερα ρεαλιζαρ χαµπα〉ασ δε προµοχι⌠ν,
χονφορµαχι⌠ν, φορταλεχιµιεντο ψ ρεγιστρο δε οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ −
ϖεχιναλεσ εν λα ϕυρισδιχχι⌠ν δε λασ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο
περτενεχιεντεσ αλ χερχαδο δε Λιµα.
Ελ εθυιπο δεσαρρολλ⌠ ταρεασ δε χονφορµαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε υν νµερο
δετερµιναδο δε οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εν υν τιεµπο ρεχορδ. Σε νοσ
ενχοµενδ⌠ εστα ταρεα δεβιδο α θυε αλγυνασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ νο
ηαβαν χυµπλιδο χον λα µετα θυε σε φιϕ⌠ εν ελ πλαν δε αχχι⌠ν ανυαλ.
Πορ εϕεµπλο, ελ περσοναλ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°2 σ⌠λο λογρ⌠
ρεγιστραρ δοσ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ φαλτανδο χινχο µεσεσ παρα φιναλιζαρ
ελ α〉ο 2001, δεβιενδο ινσχριβιρ ε ιµπυλσαρ ελ ρεγιστρο δε υν προµεδιο δε
36 οργανιζαχιονεσ χοµο µετα ανυαλ. Εστα σιτυαχι⌠ν σε ρεπετα εν λασ
χινχο Χασασ Μυνιχιπαλεσ.
Ελ Εθυιπο ΡΥΟΣ, χοµο νοσ δενοµιναρον, φυε ιντεγραδο πορ υν
προµοτορ σοχιαλ δε χαδα υνα δε λασ σεισ Χασασ Μυνιχιπαλεσ. Παρα
νυεστρο µεϕορ δεσεµπε〉ο φυιµοσ χαπαχιταδοσ εν λεψεσ ψ ορδενανζασ πορ
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λα ρεσπονσαβλε δελ ℑρεα δε Ρεγιστρο ψ Ρεχονοχιµιεντο Μυνιχιπαλ (ΑΡΡΙ)
δε λα ΟΓΠς. Παρα τενερ υνα ιδεα µ〈σ χονχρετα δε λο θυε χονσιστε ελ
ΡΥΟΣ ψ θυ βενεφιχιοσ τιενε παρα λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ, δεταλλο ελ
σιγυιεντε πυντο.

5.4.2 Ελ Ρεγιστρο ∨νιχο δε Οργανιζαχιονεσ Σοχιαλεσ:
ΡΥΟΣ
Ελ Ρεγιστρο ∨νιχο δε Οργανιζαχιονεσ Σοχιαλεσ σε βασα εν λα Ορδενανζα
Ν° 191 δελ α〉ο 1999, θυε νορµα λασ χονδιχιονεσ ψ λοσ ρεθυισιτοσ παρα
ρεχονοχερ ψ ρεγιστραρ α τοδασ λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εξιστεντεσ εν
Λιµα Μετροπολιτανα.
Α τραϖσ δελ ΡΥΟΣ, λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ πυεδεν ινσχριβιρσε εν λα
Μυνιχιπαλιδαδ οβτενιενδο ασ λα περσονερα µυνιχιπαλ θυε λεσ περµιτιρ〈
παρτιχιπαρ εν λα γεστι⌠ν λοχαλ, εϕερχιενδο δε εστε µοδο, συσ δερεχηοσ ψ
δεβερεσ αντε ελ µυνιχιπιο ψ οτρασ ινστιτυχιονεσ πβλιχασ.
Εσ ιµπορταντε πορθυε

• Περµιτε ελ ρεγιστρο ψ ρεχονοχιµιεντο δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ αντε
λα Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα.

• Περµιτε παρτιχιπαρ α λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εν λοσ γοβιερνοσ λοχαλεσ
(Μυνιχιπαλιδαδ), α τραϖσ δε λοσ µεχανισµοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα.
Λοσ ρεθυισιτοσ σον λοσ σιγυιεντεσ

• Λεγαλιζαχι⌠ν δε υν λιβρο δε αχτασ.
• Αχτα δε χονστιτυχι⌠ν ο φυνδαχι⌠ν δε λα οργανιζαχι⌠ν.
• Εστατυτο ψ αχτα δε απροβαχι⌠ν.
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• Αχτα δε ελεχχι⌠ν δελ ⌠ργανο διρεχτιϖο.
• Ν⌠µινα δελ ⌠ργανο διρεχτιϖο.
• Ν⌠µινα δε λοσ µιεµβροσ ασοχιαδοσ δε λα οργανιζαχι⌠ν.
• Πλανο δε υβιχαχι⌠ν, σι σε τρατα δε ασοχιαχιονεσ πεθυε〉ασ.
• Σολιχιτυδ διριγιδα αλ Αλχαλδε χον ατενχι⌠ν α λα ΟΓΠς, χονσιγνανδο χοµο
ασυντο ελ ρεχονοχιµιεντο δε λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ εν ελ ΡΥΟΣ.

Εσ νεχεσαριο θυε λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ χυµπλα χον τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ
σολιχιταδοσ θυε φιϕα λα ορδενανζα, δε εστε µοδο λα οργανιζαχι⌠ν οβτενδρ〈
συ ρεχονοχιµιεντο εν ελ µενορ τιεµπο ποσιβλε (υν πλαζο δε τρειντα δασ
η〈βιλεσ) ψ λοσ διριγεντεσ συσ χρεδενχιαλεσ θυε λοσ ιδεντιφιθυε παρα ελ
εϕερχιχιο δε συσ φυνχιονεσ.
Εν ελ χασο θυε νο χυµπλιεσεν χον τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ εξιγιδοσ εν λα
ορδενανζα, πορ εϕεµπλο, λα φαλτα δε δατοσ εν ελ παδρ⌠ν δε ασοχιαδοσ, ελ
νµερο δελ δοχυµεντο δε ιδεντιδαδ, λα φαλτα δε φιρµασ εν ελ αχτα δε
απροβαχι⌠ν δελ εστατυτο; εντονχεσ ελ προχεσο δε ινσχριπχι⌠ν σε παραλιζα
ηαστα θυε λα οργανιζαχι⌠ν συβσανε ελ εξπεδιεντε, παρα ελλο λα οφιχινα
οτοργα οτροσ τρειντα δασ η〈βιλεσ, ποστεριορ α εστοσ τρειντα δασ, σι αν νο
σε ηα συβσαναδο ελ εξπεδιεντε, εστε εσ δεχλαραδο εν αβανδονο. Σι λα
οργανιζαχι⌠ν δεχιδε ρεινιχιαρ νυεϖαµεντε ελ προχεσο δε ινσχριπχι⌠ν
τενδρ〈 θυε αχτυαλιζαρ τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ, εσ δεχιρ, λα δοχυµενταχι⌠ν
εξιγιδα.
Λα ινσχριπχι⌠ν εν ελ ΡΥΟΣ φορµαλιζα ψ φορταλεχε α λασ οργανιζαχιονεσ ψ
ρεφυερζα λασ ρελαχιονεσ χον ελ µυνιχιπιο, προµοϖιενδο λα παρτιχιπαχι⌠ν δε
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τοδοσ λοσ ϖεχινοσ εν λα γεστι⌠ν µυνιχιπαλ. ∆ε εστα µανερα, νο σ⌠λο
ρεϖιταλιζα λα δεµοχραχια σινο αδεµ〈σ ιµπυλσα ελ δεσαρρολλο δε λα χιυδαδ
εντρε τοδοσ λοσ ϖεχινοσ δε Λιµα.

5.4.3 Λα χονφορµαχι⌠ν δε σιετε οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ
Χυανδο ιντεγρ ελ Εθυιπ⌠ ΡΥΟΣ, τυϖε λα οπορτυνιδαδ δε ιµπυλσαρ ψ
χονφορµαρ ελ ρεγιστρο δε σιετε οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ  ϖεχιναλεσ.
∆εβο

εσπεχιφιχαρ

θυε

εν

ελ

προχεσο

δε

προµοχι⌠ν

ενχοντρ

οργανιζαχιονεσ ψα χονστιτυιδασ ψ σ⌠λο φαλταβα ιµπυλσαρ συ ρεγιστρο. Εν
εστασ χονδιχιονεσ ελ τραβαϕο σε ηιζο µυχηο µ〈σ σενχιλλο. Σιν εµβαργο,
χον οτρασ οργανιζαχιονεσ τυϖε θυε ρεαλιζαρ µι λαβορ δε προµοχι⌠ν δεσδε
ελ ινιχιο; εσ δεχιρ, πριµερο ινφορµαρ α λοσ ϖεχινοσ σοβρε ελ ΡΥΟΣ ψ λα
ιµπορτανχια δε συ οργανιζαχι⌠ν, µοτιϖαρλοσ παρα συ χονφορµαχι⌠ν ψ
ποστεριορµεντε φορµαλιζαρλοσ. Εστα σιτυαχι⌠ν δεµοστραβα ελ νιϖελ ψ λα φαλτα
δε τραβαϕο δε χαµπο δελ περσοναλ δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ.
Εν αµβασ σιτυαχιονεσ, ψ χοµο προµοτορα σοχιαλ ενχαργαδα δε αποψαρ α
εστασ οργανιζαχιονεσ, λοσ αχοµπα〉 εν τοδο ελ προχεσο δε ινσχριπχι⌠ν
ηαστα λογραρ οβτενερ συ ρεγιστρο ψ ρεχονοχιµιεντο µυνιχιπαλ.
Πορ εϕεµπλο, εν χασο δε νο ενχοντραρ ινφορµαδα α λα ποβλαχι⌠ν,
ινιχι〈βαµοσ νυεστρα ταρεα βυσχανδο υν πριµερ χονταχτο ψ λα χαπταχι⌠ν δε
νυεϖοσ ϖεχινοσ. Ταντο παρα ελλοσ χοµο παρα νοσοτροσ, ραµοσ περσονασ
τοταλµεντε δεσχονοχιδασ. Λα ιντενχι⌠ν ερα ιδεντιφιχαρ ψ χονταχταρ αλ
ϖεχινο µ〈σ διν〈µιχο ψ αχτιϖο θυε λοσ ρεπρεσενταρα ψ σερα συ λδερ; τενα
θυε σερ υνα περσονα α θυιν λοσ ϖεχινοσ ρεχονοζχα ψ ρεσπετεν.
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Ελ ποσιβλε λδερ νοσ αψυδαρα α µοϖιλιζαρ αλ ρεστο δελ ϖεχινδαριο. Εστα
ερα υνα δε λασ φορµασ χοµο νοσ πρεσεντ〈βαµοσ ψ δ〈βαµοσ α χονοχερ
αντε λοσ δεµ〈σ. Λα προψεχχι⌠ν θυε τεναµοσ αντε υν γρυπο δε ϖεχινοσ
νοσ περµιτα πλαντεαρνοσ οβϕετιϖοσ ηαστα λογραρ µοϖιλιζαρλοσ χοµο φυτυρα
οργανιζαχι⌠ν.
Μυχηασ ϖεχεσ ρεαλιζαβα ϖισιτασ δε πυερτα εν πυερτα παρα χονϖερσαρ χον
χαδα υνο, εστο µε περµιτα χονοχερλοσ περσοναλµεντε, ασ µε ινφορµαβα
αχερχα δε λασ οπινιονεσ θυε τεναν σοβρε λα αχτυαλ γεστι⌠ν µυνιχιπαλ ψ
χυ〈λεσ εραν λοσ προβλεµασ εν συ ζονα, αδεµ〈σ δε µεδιρ συσ πυντοσ δε
ϖιστα ψ εντενδερ λα µανερα χοµο πενσαβαν, εστο αψυδαβα α δεφινιρ µισ
µενσαϕεσ αχορδε χον λο θυε ελλοσ δεσεαβαν εσχυχηαρ, ασ ερα µ〈σ
σενχιλλο µοτιϖαρλοσ, ερα ιµπορταντε µοστραρ µι ιντερσ πορ αποψαρλοσ. Παρα
µι τραβαϕο φυε ιµπορταντε ελ υσο δε λα εµπατα, λα σινχεριδαδ, ελ χονταχτο
περσοναλ ψ σαβερ εσχυχηαρλοσ ρεσπετανδο σιεµπρε συσ οπινιονεσ αυνθυε
νο εστυϖιερα δε αχυερδο χον αλγυνα δε ελλασ.
Φυε ιµπορταντε ινφορµαρ α λοσ ϖεχινοσ θυε σι αν νο σε ενχοντραβαν
οργανιζαδοσ, ψο χοµο προµοτορα σοχιαλ, µε ενχαργαρα δε αποψαρλοσ ψ
αχοµπα〉αρλοσ εν τοδο ελ προχεσο περο παρα ηαχερλο νεχεσιταβα ταµβιν
συ αποψο ψ χονφιανζα. Παρα ρεαλιζαρ υν τραβαϕο εφιχιεντε ερα ιµπορταντε
ινφορµαρλεσ χυ〈λ ερα νυεστρο ιντερσ ψ ελ µοτιϖο δε λα χαµπα〉α αδεµ〈σ
δε λοσ βενεφιχιοσ θυε οβτενδραν, αχλαρ〈νδολεσ σιεµπρε λοσ δερεχηοσ ψ
δεβερεσ θυε αδθυιριραν χοµο οργανιζαχι⌠ν αυτ⌠νοµα.
Υνο δε λοσ µενσαϕεσ θυε υσαβα αλ µοµεντο δε πρεσενταρµε ερα:
Μυψ βυενασ ταρδεσ σε〉ορ/σε〉ορα, σοψ λα Σρτα.

., προµοτορα σοχιαλ δε λα

Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε Λιµα (δε εστα φορµα µε ιδεντιφιχαβα), λε
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ινφορµο θυε εν εστοσ µοµεντο εσταµοσ λλεϖανδο α χαβο λα χαµπα〉α δε
χονφορµαχι⌠ν, φορµαλιζαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εν
ελ ΡΥΟΣ, εστα εσ υνα νυεϖα ορδενανζα µυνιχιπαλ θυε βυσχα φορµαλιζαρ
α λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ χον λα φιναλιδαδ δε δαρλεσ υν
ρεχονοχιµιεντο µυνιχιπαλ λο θυε λεσ περµιτιρ〈 τενερ πρεσενχια αντε ελ
µυνιχιπιο ψ αντε ελ ρεστο δε οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ, ταµβιν λοσ
βενεφιχια εν λοσ προψεχτοσ θυε προπονγαν ρεαλιζαρ εν βιενεσταρ δε συ
χοµυνιδαδ.
Ποστεριορ α ελλο, σε απερτυραβα ελ δι〈λογο εντρε προµοτορ ψ ϖεχινο.
∆εσπυσ δε εστα βρεϖε εξπλιχαχι⌠ν δε λο θυε χονσιστι⌠ ελ τραβαϕο δε
προµοχι⌠ν, πασο α δεταλλαρ λα εξπεριενχια χον σιετε οργανιζαχιονεσ
ϖεχιναλεσ θυε χονφορµ ψ φορµαλιχ δυραντε τοδα λα χαµπα〉α ΡΥΟΣ.
Εστα εξπεριενχια εν ελ 〈µβιτο δε τραβαϕο δε λα προµοχι⌠ν δε λασ
οργανιζαχιονεσ µε διο λα οπορτυνιδαδ δε χαπαχιταρµε εν λεψεσ ψ
ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ λο θυε µε περµιτι⌠ δεσαρρολλαρ υν εφιχιεντε
τραβαϕο.

Ελ τραβαϕο δελ Εθυιπο ΡΥΟΣ σε ινιχια χον λα χαµπα〉α δε
χονφορµαχι⌠ν, φορµαλιζαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ εν ελ ΡΥΟΣ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°2.
Χοµο µενχιον, εστα χαµπα〉α σε λλεϖ⌠ α χαβο δυραντε λα σεγυνδα
θυινχενα δε αγοστο δελ α〉ο 2001, φεχηα εν θυε σε δεχιδε φορµαρ εστε
εθυιπο παρα τραβαϕαρ λα χονφορµαχι⌠ν ε ινσχριπχι⌠ν δε υν νµερο
δετερµιναδο δε οργανιζαχιονεσ λο θυε περµιτιρα χυβριρ λασ µετασ δε εστα
Χασα Μυνιχιπαλ πλαντεαδασ εν ελ Πλαν δε Αχχι⌠ν Ανυαλ.
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Λα ∆ιρεχχι⌠ν δε λα Οφιχινα δελ Χερχαδο οργανιζ⌠ υνα ρευνι⌠ν ινφορµατιϖα
εν λα θυε σε νοσ χοµυνιχ⌠ ελ αποψο α βρινδαρ α εστα Χασα Μυνιχιπαλ. Αλ
ιγυαλ θυε αλ ρεστο δε λοσ προµοτορεσ δελ Εθυιπο ΡΥΟΣ, σε µε
ρεσπονσαβιλιζ⌠ δε δοσ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ.
Εν εστασ οργανιζαχιονεσ νοσ ενχαργαραµοσ δε προµοϖερ αχχιονεσ παρα
λογραρ συ ρεγιστρο εν υν πλαζο νο µαψορ α θυινχε δασ λο θυε σιγνιφιχαβα
τραβαϕαρ λοσ δασ σ〈βαδοσ ψ δοµινγοσ, σι ασ σε ρεθυιριεσε (Τιεµπο θυε
σερα ρεχοµπενσαδο ποστεριορµεντε χον δασ δε δεσχανσο).
Λασ οργανιζαχιονεσ α µι χαργο φυερον ελ Χοµιτ ςεχιναλ δε λα Αϖ.
Νιχολ〈σ δε Αρανιβαρ Χυαδρα 8 ψ 9, ψ λα Ασοχιαχι⌠ν δε ςεχινοσ Χρυζ δε
Μοτυπε, αµβασ σιτυαδασ εν λα Υρβανιζαχι⌠ν Σαντα Βεατριζ, ϕυρισδιχχι⌠ν
δε λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν°2. ∆εβο µενχιοναρ θυε ελ περσοναλ δε εστα Χασα
ςεχιναλ ψα τενα αϖανζαδα λα εταπα ινφορµατιϖα δελ ΡΥΟΣ πορ ενχαργο
δε λα ∆ιρεχχι⌠ν δελ Χερχαδο θυε λεσ ενχοµενδ⌠ εστα ταρεα υνα σεµανα
αντεσ δε ινιχιαρ λα χαµπα〉α.
Λοσ ϖεχινοσ δε λα Αϖ. Νιχολ〈σ δε Αρανιβαρ χονφορµαβαν υνα αγρυπαχι⌠ν
αντεριορµεντε εσταβλεχιδα ψ φυε προµοϖιδα πορ λα εξ ϕεφα δε εστα Χασα
Μυνιχιπαλ. Λοσ ϖεχινοσ ϖεναν παρτιχιπανδο ηαχε αλγυνοσ α〉οσ εν λασ
αχτιϖιδαδεσ θυε σε οργανιζαβαν εν λα ζονα, περο α πεσαρ δε ηαβερ
εσταδο χονφορµαδοσ αν νο εσταβαν φορµαλιζαδοσ χοµο οργανιζαχι⌠ν,
πορ λο θυε ελ τραβαϕο παρα συ φορµαλιζαχι⌠ν σε ινιχιαρα νυεϖαµεντε.
Ελ πριµερ δα δε χαµπα〉α µε διριγ α λοσ ϖεχινοσ δε λα Αϖ. Νιχολ〈σ δε
Αρανιβαρ δονδε συπυεσταµεντε ψα σε τενα πρεπαραδα α λα οργανιζαχι⌠ν,
σιν εµβαργο, συ λδερ Λυισ Αλβερτο Μοραλεσ, εσταβα εν δεσαχυερδο δε
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ινιχιαρ λοσ τρ〈µιτεσ παρα ελ ΡΥΟΣ, αδυχιενδο πρδιδα δε χρεδιβιλιδαδ αντε
λα ινστιτυχι⌠ν µυνιχιπαλ ψ συ γεστι⌠ν.
∆ιαλογανδο χον λ µε πυδε περχαταρ δε συ δεσχοντεντο, πρινχιπαλµεντε
πορ ελ τραβαϕο δε λα ΟΓΠς. Ινφορµ εστα σιτυαχι⌠ν α λα ∆ιρεχτορα δελ
Χερχαδο θυιν εσταβα α χαργο δελ εθυιπο, πορ λο θυε σε ρευνι⌠ χον εστε
γρυπο δε ϖεχινοσ λιδεραδο πορ ελ Σρ. Μοραλεσ. Τρασ µανιφεσταρλεσ λα
ιµπορτανχια δε λα χαµπα〉α ψ λα οπορτυνιδαδ θυε σε πρεσενταβα παρα
λογραρ συ φορµαλιζαχι⌠ν χον αποψο δε λοσ προµοτορεσ, πυδο περσυαδιρ α
εστα περσονα θυιεν αχεπτ⌠ λα χονφορµαχι⌠ν δελ χοµιτ ϖεχιναλ δε λα Αϖ.
Νιχολ〈σ δε Αρανιβαρ, σιν εµβαργο, ρενυνχι⌠ α οχυπαρ υν χαργο διρεχτιϖο
δελεγανδο εστα φυνχι⌠ν α οτρο ιντεγραντε δε συ οργανιζαχι⌠ν.
∆εβο µενχιοναρ θυε εστε λδερ τενα µυχηα ινφλυενχια αντε λασ
δεχισιονεσ δε λοσ µιεµβροσ, σιεµπρε σε µαντενα ινφορµαδο δε τοδο λο
χονχερνιεντε α λα γεστι⌠ν µυνιχιπαλ ψ ηαβα παρτιχιπαδο αντεριορµεντε εν
λα χοµισι⌠ν δελ Χαβιλδο Αβιερτο οργανιζαδο εν εστα ϕυρισδιχχι⌠ν. Πορ εσο
ερα ιµπορταντε περσυαδιρλο ψα θυε ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν χον εστα
οργανιζαχι⌠ν σε τορναρα διφχιλ ο δεµοραρα.
∆εσπυσ δε εστα ρευνι⌠ν λοσ ϖεχινοσ αχεπταρον χονφορµαρσε ψ
ρεχονοχερσε αντε ελ µυνιχιπιο. Παρα ελλο ρεαλιχ λασ χοορδιναχιονεσ χον
λα Σρα. Λυζ Βερτηα Νι〉ο α θυιν λε

ινφορµ τοδο λο χονχερνιεντε αλ

τρ〈µιτε δελ ΡΥΟΣ ψ, χονϕυνταµεντε χον ελλα, ρεαλιζαµοσ λασ ϖισιτασ αλ
ρεστο δε ϖεχινοσ παρα ινφορµαρλεσ ψ µοτιϖαρλοσ α θυε παρτιχιπεν δε εστα
οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ.
Λοσ ϖεχινοσ αχεπταρον ρευνιρσε πυεσ απροϖεχηαραν εν τραταρ λοσ
προβλεµασ ρεφερεντεσ α λα σεγυριδαδ ψ λιµπιεζα εν συ ζονα. Εν εστα
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ρευνι⌠ν µε πρεσεντ χοµο λα προµοτορα σοχιαλ ασιγναδα α αποψαρλοσ εν
προµοϖερ συ οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ ψ εν τοδο λο χονχερνιεντε α λοσ
τρ〈µιτεσ δελ ΡΥΟΣ.
Μι χοµπροµισο φυε αποψαρλοσ εν λα ελαβοραχι⌠ν δε συ εστατυτο
φαχιλιτ〈νδολεσ µοδελοσ. Ασ, χονϕυνταµεντε χον ελλοσ, αχορδαµοσ ρεαλιζαρ
υνα σεγυνδα ρευνι⌠ν παρα λα ϖεριφιχαχι⌠ν ψ µοδιφιχαχι⌠ν δε εστε
δοχυµεντο. Τοµανδο εν χυεντα θυε λοσ ϖεχινοσ σε ενχοντραβαν
µοτιϖαδοσ απροϖεχη εν προγραµαρ λα ασαµβλεα γενεραλ παρα λα
χονφορµαχι⌠ν ψ ελεχχι⌠ν δε λα ϕυντα διρεχτιϖα δελ χοµιτ ϖεχιναλ θυε σε
λλεϖαρα α χαβο δοσ δασ δεσπυσ δε απροβαδο ελ εστατυτο.
Τρασ λα ελαβοραχι⌠ν δε µοδελοσ δε εστατυτοσ ψ λα πρεπαραχι⌠ν δε
χιταχιονεσ χον συσ ρεσπεχτιϖασ ηοϕασ δε χαργο παρα διστριβυιρλασ εν λα
σιγυιεντε ρευνι⌠ν. Ρεαλιχ υνα ϖισιτα πρεϖια παρα ρεφορζαρ λα χονϖοχατορια
(ερα ιµπορταντε παρα ασεγυραρ λα µαψορ ασιστενχια δε ϖεχινοσ).
Παραλελο α εστασ αχχιονεσ χον λοσ ϖεχινοσ δε Νιχολ〈σ δε Αρανιβαρ, ρεαλιχ
λασ αχχιονεσ δε προµοχι⌠ν χον λα Ασοχιαχι⌠ν δε ςεχινοσ Χρυζ δε
Μοτυπε. Εστα ασοχιαχι⌠ν θυε ηαβιτα υνα θυιντα υβιχαδα εν ελ ϑρ. Εµιλιο
Φερν〈νδεζ ιντερσεχχι⌠ν χον ελ ϑρ. Τορρεσ Παζ εν λα Υρβανιζαχι⌠ν Σαντα
Βεατριζ, σε ηαβα οργανιζαδο ηαχε αλγυνοσ α〉οσ ατρ〈σ χον ελ φιν δε
ρεγιστραρσε εν ελ Ρεγιστρο Πβλιχο, πορ λο θυε ψα χονταβαν χον λα µαψορα
δε λοσ ρεθυισιτοσ σολιχιταδοσ παρα ρεγιστραρσε ταµβιν εν ελ µυνιχιπιο.
Χονταβαν χον υν λιβρο δε αχτασ λεγαλιζαδο, υν παδρ⌠ν δε µιεµβροσ, ελ
αχτα δε χονστιτυχι⌠ν ψ συ εστατυτο. Λο θυε λεσ φαλταβα ερα λα ρενοϖαχι⌠ν
δε συ ϕυντα διρεχτιϖα. Λασ ελεχχιονεσ νο σε ηαβαν εφεχτυαδο α τιεµπο
οµιτινδοσε υνο δε λοσ αρτχυλοσ δε συ εστατυτο (ελεχχι⌠ν ψ ρενοϖαχι⌠ν
193

δε λα ϕυντα διρεχτιϖα), εστο τενα θυε συβσαναρσε παρα λλεϖαρ α χαβο
νυεϖασ ελεχχιονεσ.
Χοµο λα µοτιϖαχι⌠ν δε εστα ασοχιαχι⌠ν ερα αχτυαλιζαρ συ ινσχριπχι⌠ν εν
Ρεγιστροσ Πβλιχοσ δεχιδιερον αχεπταρ ελ αποψο οφρεχιδο πορ λα
µυνιχιπαλιδαδ παρα ινσχριβιρσε πριµερο εν ελ ΡΥΟΣ, εστο φαχιλιταρα συ
τρ〈µιτε.
∆εβιδο α θυε λα οργανιζαχι⌠ν νο ηαβα χυµπλιδο χον λο εσταβλεχιδο εν συ
εστατυτο δε χονϖοχαρ α ελεχχιονεσ υν µεσ αντεσ δε χυλµιναρ λα γεστι⌠ν
δε λα αντεριορ ϕυντα διρεχτιϖα, σε σολιχιτ⌠ λα ασεσορα δε λα ρεσπονσαβλε δελ
ℑρεα δε Ρεγιστρο ψ Ρεχονοχιµιεντο δε λα ΟΓΠς θυιν προπυσο λα
ελαβοραχι⌠ν δε υν αχτα δε ελεχχι⌠ν δονδε σε µενχιοναρα λα
συβσαναχι⌠ν δε εστα οµισι⌠ν, ρεδαχτανδο υν µοδελο.
Ασ, σε προγραµ⌠ λα ασαµβλεα γενεραλ ελεχχιοναρια παρα λο χυαλ οφρεχ ελ
αποψο εν λα ελαβοραχι⌠ν δε λασ χιταχιονεσ δε χονϖοχατορια. Ελαβορ
αλγυνοσ παπελ⌠γραφοσ θυε φυερον χολοχαδοσ εν λα θυιντα ψ ρεφορχ λα
χονϖοχατορια παρα λα ασιστενχια δελ µαψορ νµερο δε µιεµβροσ.
Εν ταντο, χον ελ Χοµιτ ςεχιναλ δε λα Αϖ. Νιχολ〈σ δε Αρανιβαρ, σε
χορροβορ⌠ σι χονταβαν χον υν λιβρο δε αχτασ ψ σι σε ενχοντραβα
λεγαλιζαδο. Εστα σιτυαχι⌠ν φυε αχλαραδα πορ λα Σρα. Λυζ Βερτηα θυιν
µανιφεστ⌠ θυε σ⌠λο ποσεαν υν λιβρο δονδε τρανσχριβαν συσ αχυερδοσ.
Λοσ ϖεχινοσ οπταρον πορ αδθυιριρ υν νυεϖο λιβρο δε αχτασ ψ λεγαλιζαρλο
αντε υν νοταριο.
Εν λα ρευνι⌠ν δε ϖεριφιχαχι⌠ν δελ εστατυτο προχεδ α λεερ ελ µοδελο
προπυεστο αρτχυλο πορ αρτχυλο, χοµυνιχανδο πρεϖιαµεντε α λοσ

194

πρεσεντεσ θυε ποδραν οπιναρ ρεσπεχτο α αλγυνοσ δε λοσ αρτχυλοσ
µενχιοναδοσ.
Ερα ιµπορταντε θυε ελλοσ σε ενχυεντρεν χονφορµεσ χον συ εστατυτο ψα
θυε εστε ρεγλαµεντο ρεγιρα λα ϖιδα δε λα οργανιζαχι⌠ν. Ελ εστατυτο φυε
δεβατιδο αντε λοσ πρεσεντεσ ψ δεσπυσ δε λασ µοδιφιχαχιονεσ ρεαλιζαδασ
ψ δε λλεγαρ α αχυερδοσ εν αλγυνοσ αρτχυλοσ χοµο, πορ εϕεµπλο, ελ δε
χαργοσ ψ φυνχιονεσ, σε χονχλυψ⌠ διχηα ρευνι⌠ν χον υνα ρεϖισι⌠ν φιναλ ψ λα
πρεσενχια δε θυινχε περσονασ. Απροϖεχηε λα οχασι⌠ν παρα ρεπαρτιρ λασ
χιταχιονεσ α λα ασαµβλεα γενεραλ ψ µε χοµπροµετ α τρανσχριβιρ ελ
εστατυτο χορρεγιδο ψ απροβαδο εν ελ νυεϖο λιβρο δε αχτασ λεγαλιζαδο.
Παρα γαραντιζαρ λα ασιστενχια, λα ασαµβλεα γενεραλ σε εφεχτο ελ
δοµινγο. Με απροϖισιον δε χαρτυλινασ, παπελ⌠γραφοσ ψ πλυµονεσ, ψ
πρεπαρ λα ν⌠µινα δε ασοχιαδοσ παρα λα φιρµα δε λοσ µιεµβροσ. Παρα ελ
αποψο εν ελ δεσαρρολλο δε λα ασαµβλεα µε αχοµπα〉αρον δοσ προµοτορασ.
∆εσπυσ δελ σαλυδο ρεσπεχτιϖο ψ λα λεχτυρα δε λασ ορδενανζασ Ν≡ 020 ψ
Ν≡ 191, σε προχεδι⌠ αλ πριµερ πυντο δε αγενδα: Λα χονστιτυχι⌠ν δελ
χοµιτ ϖεχιναλ. Λοσ ϖεχινοσ δεχιδιερον πορ υνανιµιδαδ χονφορµαρσε ψ
δενοµιναρσε: Χοµιτ ςεχιναλ δε λα Αϖ. Νιχολ〈σ δε Αρανιβαρ χυαδρα 8 ψ
9, φιρµανδο ελ αχτα δε χονστιτυχι⌠ν τρασχριτο εν ελ λιβρο.
Σεγυιδαµεντε σε προχεδι⌠ αλ σεγυνδο πυντο δε αγενδα θυε ερα λα
απροβαχι⌠ν δελ εστατυτο δελ χοµιτ αλ χυαλ σε διο λεχτυρα ψ σε απροβ⌠.
Αχτο σεγυιδο σε προχεδι⌠ α λα ελεχχι⌠ν δε λα ϕυντα διρεχτιϖα, εν εστα
οχασι⌠ν ελ χοµιτ χοντ⌠ χον σεισ χαργοσ διρεχτιϖοσ: πρεσιδεντε,
ϖιχεπρεσιδεντε, σεχρεταριο δε αχτασ, σεχρεταριο δε εχονοµα, σεχρεταρια
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δε βιενεσταρ σοχιαλ, σεχρεταριο δε σεγυριδαδ χιυδαδανα ψ µεδιο
αµβιεντε. Τοδοσ λοσ ϖεχινοσ ελεγιδοσ φυερον αποψαδοσ υν〈νιµεµεντε.
Τερµιναδα λα ασαµβλεα σε αχορδ⌠ χον λα νυεϖα ϕυντα διρεχτιϖα, τρανσχριβιρ
λοσ αχυερδοσ αλ λιβρο δε αχτασ, αδεµ〈σ χοορδιν χον ελ πρεσιδεντε παρα
φαχιλιταρλε λα σολιχιτυδ χον λα θυε τραµιταρα ελ ρεχονοχιµιεντο δε συ
χοµιτ. Λοσ ϖεχινοσ αχορδαρον ρεαλιζαρ λα χερεµονια δε ϕυραµενταχι⌠ν ελ
σιγυιεντε δοµινγο.
Ασ σε χονχλυψ⌠ χον λα ρεχοπιλαχι⌠ν δε τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ δε εστε
χοµιτ ϖεχιναλ. Ελ λιβρο δε αχτασ, λασ χοπιασ δελ αχτα δε ελεχχι⌠ν ψ λοσ
δεµ〈σ αχυερδοσ σε αδϕυνταρον α υνα σολιχιτυδ δε ρεγιστρο, δοχυµεντοσ
θυε φυερον φεδατεαδοσ εν λα ΟΓΠς.
Εστε προχεσο ερα νεχεσαριο παρα ελ τρ〈µιτε ρεσπεχτιϖο, πυεσ σε ρεθυιερε
χοπιασ φιελεσ δε λοσ δοχυµεντοσ οριγιναλεσ, λοσ θυε σον σελλαδοσ πορ υν
φεδαταριο θυε γαραντιζα λα οριγιναλιδαδ. Εστα ταρεα εσταβα δελεγαδα α υν
περσοναλ νοµβραδο δε λα οφιχινα θυε χονταβα χον ρεσολυχι⌠ν δε αλχαλδα
παρα θυε λλεϖε α χαβο συσ φυνχιονεσ.
Ελ εξπεδιεντε χοµπλετο σε εντρεγα εν µεσα δε παρτεσ δε λα οφιχινα δε
τρ〈µιτε δοχυµενταριο χον υνα χαρτα διριγιδα αλ Αλχαλδε χον ατενχι⌠ν α λα
διρεχχι⌠ν γενεραλ δε λα ΟΓΠς. Ελ εξπεδιεντε λλεγα α εστα διρεχχι⌠ν ψ εσ
δεριϖαδα αλ ℑρεα δε Ρεγιστρο ψ Ρεχονοχιµιεντο: ΑΡΡΙ, θυε λυεγο δε
ρεϖισαρλο, εξπιδε λα ρεσολυχι⌠ν χορρεσπονδιεντε.
∆ε εστα φορµα χυλµιν µι ταρεα χον ελ χοµιτ ϖεχιναλ Νιχολ〈σ δε
Αρανιβαρ. Χον λα Ασοχιαχι⌠ν Χρυζ δε Μοτυπε σε ρεαλιζ⌠ λα ασαµβλεα εν λα
φεχηα προγραµαδα χον λα ρευνι⌠ν δε λα µαψορα δε λοσ ϖεχινοσ. Σε
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προχεδι⌠ α δεσαρρολλαρ ελ νιχο πυντο δε αγενδα θυε ερα λα ρενοϖαχι⌠ν δε
λα ϕυντα διρεχτιϖα.
∆ε αχυερδο χον λο εσταβλεχιδο εν συ εστατυτο, σε ελιγι⌠ α υν µοδεραδορ
παρα διριγιρ λα ρευνι⌠ν ψ α υν σεχρεταριο θυε τρανσχριβιρα λοσ αχυερδοσ. Μι
ταρεα σε λιµιτ⌠ α λα λεχτυρα δε λασ ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ ψ ηαχερ
ρεφερενχια δε συ ιµπορτανχια.
Σε ελιγι⌠ α λα νυεϖα ϕυντα διρεχτιϖα τρανσχριβινδοσε λοσ αχυερδοσ αλ λιβρο
δε αχτασ. Μι χοµπροµισο χον ελλοσ φυε αποψαρλοσ χον ελ ρεστο δε λοσ
ρεθυισιτοσ παρα συ τρ〈µιτε εν λα Μυνιχιπαλιδαδ. Σε δελεγ⌠ α υν ϖεχινο θυε
σε ηιζο χαργο δελ φεδατεο ε ινγρεσο δελ εξπεδιεντε δε εστα ασοχιαχι⌠ν.
Χον λοσ εξπεδιεντεσ δε αµβασ οργανιζαχιονεσ εν τρ〈µιτε, χυλµιν⌠ µι
λαβορ, λογρανδο ιµπυλσαρ ελ ρεχονοχιµιεντο δε δοσ οργανιζαχιονεσ
ϖεχιναλεσ εν ελ τιεµπο προπυεστο. Παρα ελλο φυε ιµπορταντε ελ ιντερσ ψ
αποψο πορ παρτε δε λοσ ϖεχινοσ.
Εστα φυε υνα πριµερα εξπεριενχια δε τραβαϕο δε φορµαλιζαχι⌠ν δε
οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ, λο θυε ενριθυεχι⌠ µισ φυνχιονεσ χοµο
προµοτορα σοχιαλ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ. Λοσ ϖεχινοσ σε µοστραρον
αγραδεχιδοσ εν τοδο µοµεντο αδυχιενδο θυε σιν νυεστρο αποψο ηυβιεσε
σιδο διφχιλ λα χονφορµαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε συσ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ.
Αηορα σ⌠λο χορρεσπονδα εσπεραρ τρειντα δασ παρα οβτενερ συ
ρεχονοχιµιεντο µυνιχιπαλ.

Λα χαµπα〉α δε χονφορµαχι⌠ν, φορµαλιζαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε λασ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εν ελ ΡΥΟΣ, οργανιζαδο εν λα Χασα
Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 5:
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Εν λα σεγυνδα θυινχενα δε σετιεµβρε σε χονϖοχ⌠ αλ Εθυιπο ΡΥΟΣ α
λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 5, παρα δαρ ινιχιο α λα σεγυνδα
χαµπα〉α.
Εν εστα οχασι⌠ν σε ασιγν⌠ δοσ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ βαϕο µι
ρεσπονσαβιλιδαδ: λα Ασοχιαχι⌠ν δε Προπιεταριοσ δε λα Υρβανιζαχι⌠ν Ματεο
Σαλαδο (ΑΠΥΜΣ) ψ ελ Χοµιτ ςεχιναλ δελ Παρθυε Λυισ Εσπεϕο Ταµαψο,
υβιχαδο εν λα υρβανιζαχι⌠ν Ματεο Σαλαδο. Σε µε φαχιλιτ⌠ ελ µαπα δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν παρα λα υβιχαχι⌠ν δε λασ οργανιζαχιονεσ ψ λοσ νοµβρεσ ψ
διρεχχιονεσ δε λοσ διριγεντεσ χον λοσ θυε χονταχταρα

παρα ινιχιαρ µι

τραβαϕο.
Μι λαβορ ινιχια χον λα ϖισιτα α λα χασα δε λα πρεσιδεντα δελ ΑΠΥΜΣ, λα Σρτα.
Ροσα Ελϖιρα Φυεντεσ, χον θυιν µε πρεσεντ ψ λε εξπλιθυ ελ µοτιϖο δε
µι πρεσενχια, οφρεχιενδο τοδο ελ αποψο παρα λα τραµιταχι⌠ν ψ
ρεχονοχιµιεντο δε συ οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ.
Λα πρεσιδεντα χοµεντ⌠ θυε συ οργανιζαχι⌠ν αντεριορµεντε εστυϖο
ινσχριτα ψ ρεχονοχιδα βαϕο εστα ορδενανζα, πορ λο θυε συ ιντερσ ερα
αχτυαλιζαρ συ ινσχριπχι⌠ν εν λοσ ασιεντοσ σεχυνδαριοσ δελ ΡΥΟΣ. Σοβρε
λοσ αϖανχεσ ηεχηοσ α συσ δοχυµεντοσ, εστοσ αν εσταβαν πορ
χοµπλεταρσε, ινχλυσιϖε τεναν ελεγιδα α λα νυεϖα ϕυντα διρεχτιϖα ψ σ⌠λο λεσ
φαλταβα αχτυαλιζαρ ελ παδρ⌠ν δε µιεµβροσ.
∆ε τοδοσ µοδοσ λε παρεχι⌠ βιεν ελ αποψο θυε λε βρινδαρα παρα αχελεραρ
συ τρ〈µιτε. Με χοµυνιχ⌠ θυε λα ϕυντα διρεχτιϖα σε ενχοντραβα
οργανιζανδο υνα αχτιϖιδαδ πορ ελ δα δε λα πριµαϖερα, πορ λο θυε µε
συγιρι⌠ ρεγρεσαρ αλ δα σιγυιεντε παρα χονϖερσαρ δεταλλαδαµεντε αλ
ρεσπεχτο.
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Μι σιγυιεντε ταρεα ερα χονταχταρµε χον ελ πρεσιδεντε δελ Χοµιτ ςεχιναλ
δελ Παρθυε Λυισ Εσπεϕο Ταµαψο, ελ Σρ. Λυχιανο Σοτο Ροσ. Χαβε
µενχιοναρ θυε ελ παρθυε φορµα παρτε δε λα ζονα τερριτοριαλ δε λα
υρβανιζαχι⌠ν Ματεο Σαλαδο, τοµανδο εν χονσιδεραχι⌠ν θυε εν εστα
υρβανιζαχι⌠ν ψα εξιστε υνα οργανιζαχι⌠ν χεντραλ θυε χυεντα χον
ρεχονοχιµιεντο µυνιχιπαλ, σε πυσο εν χονοχιµιεντο α λα πρεσιδεντα δε λα
ΑΠΥΜΣ σοβρε λα ιντενχι⌠ν δε ρενοϖαρ ελ χοµιτ ϖεχιναλ δελ παρθυε παρα
συ ινσχριπχι⌠ν εν ελ ΡΥΟΣ, σολιχιτανδο λα αυτοριζαχι⌠ν ψ αποψο παρα
λογραρ ελ χοµετιδο, α λο θυε σε οβτυϖο υνα ρεσπυεστα αφιρµατιϖα.
Εστα ψ οτρασ αχχιονεσ ρεαλιζαδασ σε ινφορµαβαν α λα ϕεφε δε λα Χασα
Μυνιχιπαλ Ν° 5, θυιν εσταβα α χαργο δε λα χαµπα〉α. Σε µε φαχιλιτ⌠ ελ φιλε
παρα λα ρεϖισι⌠ν χοµπλετα δε λοσ εστατυτοσ δελ Χοµιτ ςεχιναλ δελ Παρθυε
Λυισ Εσπεϕο Ταµαψο, πυεσ µε ιντερεσαβα εστυδιαρ συ σιτυαχι⌠ν. Σε
πρεπαρ⌠ υν οφιχιο διριγιδο αλ πρεσιδεντε δελ χοµιτ, ελ Σρ. Σοτο, παρα δαρλε
α χονοχερ ελ τραβαϕο θυε εστ〈βαµοσ ρεαλιζανδο εν λα ζονα ψ ελ µοτιϖο πορ
ελ θυε δεβα ρενοϖαρ συ ϕυντα διρεχτιϖα παρα ινσχριβιρλα εν ελ ΡΥΟΣ.
Εν εντρεϖιστα χον ελ Σρ. Σοτο, λε εξπλιθυε σοβρε λα χαµπα〉α ΡΥΟΣ ψ λε
οφρεχ τοδο ελ αποψο, χοµεντ〈νδοµε σοβρε λα σιτυαχι⌠ν δελ χοµιτ
ϖεχιναλ ψα θυε αχτυαλµεντε ηαβα µυχηα δεσυνι⌠ν δε παρτε δε λοσ
ϖεχινοσ α χαυσα δε λα χονστρυχχι⌠ν δε υνα λοσα δεπορτιϖα εν ελ παρθυε,
οβρα α λα θυε σιεµπρε σε οπυσο πορ µλτιπλεσ µοτιϖοσ.
Αδεµ〈σ, αφιρµ⌠ θυε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εν εσε λυγαρ ερα νυλα πορ λο
θυε λ, ηαστα ελ δα δε ηοψ νο ηαβα ρενοϖαδο λα ϕυντα διρεχτιϖα χυψο
περιοδο δε ϖιγενχια ψα ηαβα φενεχιδο εν ελ α〉ο 1998. Ταµβιν αφιρµ⌠
θυε χυανδο ρεαλιζαβα αλγυνα ασαµβλεα παρα ινφορµαρ σοβρε λοσ τρ〈µιτεσ
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δε οβρασ παρα ελ µεϕοραµιεντο δε λα ζονα, λα γεντε δελ ϖεχινδαριο νο
ασιστα. Πορ λο θυε λε ινφορµ θυε ρεαλιζαρα υν σονδεο παρα σαβερ θυε
οπιναβαν λοσ ϖεχινοσ σοβρε υνα ποσιβλε ασαµβλεα παρα ρενοϖαρ λα ϕυντα
διρεχτιϖα.
Τρασ ελ ρεχορριδο δε εστα ζονα χασα πορ χασα, παρα οβτενερ ινφορµαχι⌠ν
δελ µοτιϖο πορ ελ θυε νο παρτιχιπαβαν, λοσ ϖεχινοσ µε µανιφεσταρον συ
δεσχοντεντο πορ λα γεστι⌠ν δελ Σρ. Σοτο, αλ θυε αχυσαβαν δε ηαβερσε
αυτο ελεγιδο σιν πρεϖιο χονσεντιµιεντο δε ελλοσ. Αδεµ〈σ µανιφεσταρον συ
δεσαγραδο πορ ελ αβανδονο δε συ ζονα δε παρτε δελ µυνιχιπιο.
Λα ζονα νο χονταβα χον πιστασ παϖιµενταδασ νι χον ελ µαντενιµιεντο
δελ παρθυε, λοσ πεδιδοσ θυε ηαβαν ηεχηο αλ µυνιχιπιο νο ηαβαν σιδο
ατενδιδοσ, αδεµ〈σ δε οτροσ προβλεµασ χοµο λα σεγυριδαδ, λιµπιεζα ψ
〈ρεασ ϖερδεσ.
Τρασ λα ρεϖισι⌠ν δε λοσ εστατυτοσ δε εστε χοµιτ ϖεχιναλ πυδε οβσερϖαρ
θυε σεγν ελ αρτχυλο 23, λα ϕυντα διρεχτιϖα σ⌠λο πυεδε ρενοϖαρσε πρεϖια
ελεχχι⌠ν δε υν χοµιτ ελεχτοραλ. Εστα σιτυαχι⌠ν χοµπλιχαβα λα ρενοϖαχι⌠ν
δελ χοµιτ ϖεχιναλ εν ελ πλαζο δισπυεστο πορ λα χαµπα〉α. ∆υραντε λα
ρευνι⌠ν χον λα ϕεφατυρα νοσ περχαταµοσ θυε εστα σιτυαχι⌠ν σε ρεπετα εν
οτρασ οργανιζαχιονεσ ενχοµενδαδασ α οτροσ προµοτορεσ δελ εθυιπο.
Εν υνα σεγυνδα εντρεϖιστα α λα πρεσιδεντα δελ ΑΠΥΜΣ, µε µοστρ⌠ λοσ
δοχυµεντοσ δε λα ασοχιαχι⌠ν θυε φυερον τρανσχριτοσ πορ λοσ µιεµβροσ δελ
χοµιτ ελεχτοραλ θυιενεσ τυϖιερον α συ χαργο λα ασαµβλεα ελεχχιοναρια δε
λα ϑυντα ∆ιρεχτιϖα Χεντραλ δε Ματεο Σαλαδο, ελεχχιονεσ λλεϖαδασ α χαβο εν
ελ µεσ δε αγοστο δε εσε α〉ο. Λυεγο δε ινφορµαρ α λα πρεσιδεντα σοβρε λο
αχοντεχιδο εν ελ Χοµιτ δελ Παρθυε Εσπεϕο Ταµαψο, χονχλυ λα ρευνι⌠ν.
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Πορ διρεχτιϖασ δε λα ϕεφατυρα δε λα Χασα Μυνιχιπαλ θυε εϖαλυ⌠ λασ ποχασ
ποσιβιλιδαδεσ δε ρενοϖαρ ελ Χοµιτ ςεχιναλ Παρθυε Εσπεϕο Ταµαψο εν ελ
τιεµπο δισπυεστο, σε µε ασιγν⌠ οτρα οργανιζαχι⌠ν σιν δεϕαρ λα ποσιβιλιδαδ
θυε εντρε λασ τρεσ σε οβτενγα λα ινσχριπχι⌠ν δε αλ µενοσ δοσ. Ινιχι µι
λαβορ χον υνα νυεϖα οργανιζαχι⌠ν: ελ Χοµιτ ςεχιναλ δε λα Ηυαχα
Παλοµινο θυε ψα σε ενχοντραβα ινσχριτα εν ελ ΡΥΟΣ περο θυε νο ηαβα
ρενοϖαδο συ ϕυντα διρεχτιϖα ηαχε α〉ο ψ µεδιο, απροξιµαδαµεντε.
Αθυ χονταχτ χον λα Σρα. Ολγα Μονχαδα, πρεσιδεντα δελ χοµιτ, α θυιν λε
ινφορµ σοβρε λα χαµπα〉α. Εστε χοµιτ ϖεχιναλ ψα νο σε ενχοντραβα εν
φυνχιοναµιεντο πορ λο θυε ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν τενα θυε ηαχερσε
δεσδε ελ ινιχιο. Λοσ ϖεχινοσ σε σενταν δεσµοτιϖαδοσ πορ λα ποχα ατενχι⌠ν
θυε ελ µυνιχιπιο λε ηαβα πυεστο α συσ πεδιδοσ, εντρε ελλοσ, λα
ρεχυπεραχι⌠ν ψ αρρεγλο δε λα Ηυαχα Παλοµινο ψ λα Αϖ. ςενεζυελα θυε
πρεσενταβα προβλεµασ δε δεσµοντεσ ψ λα φαλτα δε 〈ρεασ ϖερδεσ.
Λε Ινφορµ θυε µι µοτιϖο πρινχιπαλ ερα προπιχιαρ λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ψ
λα αχτυαλιζαχι⌠ν δελ ρεγιστρο δελ χοµιτ εν ελ ΡΥΟΣ, πυεσ ελ µυνιχιπιο
βρινδα ατενχι⌠ν πριοριταρια α αθυελλασ οργανιζαχιονεσ φορµαλιζαδασ.
Λα Σρα. Μονχαδα µε βρινδ⌠ λα ινφορµαχι⌠ν ψ µε χονταχτ⌠ χον ελ σεχρεταριο
δε συ ϕυντα διρεχτιϖα, ελ Σρ. Χσαρ Γαρχα Γυερρα. ⊃στε απροβ⌠ λα ιντενχι⌠ν
δε ρενοϖαρ λα ϕυντα διρεχτιϖα ψ σε χοµπροµετι⌠ εν φαχιλιταρµε υν νυεϖο
λιβρο δε αχτασ ψ λοσ ρεθυισιτοσ παρα συ λεγαλιζαχι⌠ν.
Προγραµ ρεαλιζαρ λα ασαµβλεα γενεραλ ελεχχιοναρια πορ λο θυε ελαβορ ψ
διστριβυ λασ χιταχιονεσ παρα λα χονϖοχατορια. Λα Σρα. Μονχαδα µε δελεγ⌠
τοδα αχχι⌠ν θυε χονλλεϖε α λα ρενοϖαχι⌠ν ε ηιχιµοσ λασ µοδιφιχαχιονεσ δε
συ εστατυτο.
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Λασ χιταχιονεσ σε ρεπαρτιερον εν λοσ βλοχκσ χορρεσπονδιεντεσ αλ Χοµιτ
ςεχιναλ δε λα Ηυαχα Παλοµινο ψ σε χολοχ⌠ παπελ⌠γραφοσ εν λασ εντραδασ
ρεφορζανδο λα χονϖοχατορια χον ελ περιφονεο εν λα ζονα.
Με χοµπροµετ α τρανσχριβιρ ελ αχτα δε χονστιτυχι⌠ν ψ παρτε δε λα
ασαµβλεα εν ελ λιβρο δε αχτασ ψα λεγαλιζαδο, πρεπαρ λασ ν⌠µινασ δε λοσ
ασοχιαδοσ ψ λοσ µατεριαλεσ α υσαρ εν λα ασαµβλεα θυε ινιχι⌠ εν ηορασ δε
λα νοχηε ψ σε τοχ⌠ λοσ τρεσ πυντοσ δε αγενδα: ρατιφιχαχι⌠ν δελ αχτα δε
χονστιτυχι⌠ν δελ χοµιτ ϖεχιναλ, µοδιφιχαχι⌠ν ψ απροβαχι⌠ν δε εστατυτο ψ
ελεχχι⌠ν δε λα νυεϖα ϕυντα διρεχτιϖα. Λα ρευνι⌠ν χονχλυψ⌠ χον λα ελεχχι⌠ν
δε λα νυεϖα ϕυντα διρεχτιϖα ψ ϕυραµενταχι⌠ν δε συσ ιντεγραντεσ.
Εν λοσ δασ σιγυιεντεσ α λα χαµπα〉α, αϖανχ εν λα τρασχριπχι⌠ν δελ λιβρο
δε αχτασ. Σε τυϖο υνα ρευνι⌠ν πρεϖια χον λα διρεχτορα δε λα Οφιχινα δελ
Χερχαδο παρα χοορδιναρ περσοναλ δε αποψο εν λασ οτρασ ασαµβλεασ
προγραµαδασ. Αποψ εν λα ασαµβλεα ελεχχιοναρια δελ Χοµιτ ςεχιναλ δε
λα Ηυαχα Χορπυσ Ι ψ εν λα ασαµβλεα δελ Χοµιτ ςεχιναλ Ηυαχα Χηιχα.
Εν ρευνι⌠ν χον λα διρεχτορα δε λα Οφιχινα δελ Χερχαδο ψ λοσ µιεµβροσ δε
τοδο ελ Εθυιπο ΡΥΟΣ σοβρε λοσ ρεσυλταδοσ οβτενιδοσ εν λασ ασαµβλεασ,
σε µε ινφορµα θυε µι ταρεα δεβα χυλµιναρ εν υνα σεµανα χον ελ
ιµπυλσο δελ ρεγιστρο δε λασ δοσ οργανιζαχιονεσ θυε ψα σε ενχοντραβαν
αϖανζαδασ: ελ ΑΠΥΜΣ ψ ελ Χοµιτ ςεχιναλ δε λα Ηυαχα Παλοµινο. Ασ,
ϕυντο χον λα πρεσιδεντα δελ ΑΠΥΜΣ σε ινγρεσα συ εξπεδιεντε α λα οφιχινα
δε τρ〈µιτε δοχυµενταριο δελ µυνιχιπιο. Αδεµ〈σ σε χοµπλετ⌠ λασ φιρµασ ψ
∆ΝΙ φαλταντεσ εν ελ λιβρο δε αχτασ δε λοσ µιεµβροσ δελ Χοµιτ ςεχιναλ δε
λα Ηυαχα Παλοµινο, ψ χον ελ αποψο δελ Σρ. Χσαρ Γαρχα σε ηιζο ελ
ινγρεσο δε συ εξπεδιεντε παρα ελ τρ〈µιτε ρεσπεχτιϖο.
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∆εσπυσ δε ελαβοραρ υν ινφορµε ρεσπεχτο α λο αχοντεχιδο, χονχλυ χον µι
λαβορ εν εστα χαµπα〉α πορ λο θυε µε πυσε α δισποσιχι⌠ν δε λα ϕεφατυρα
δε λα Χασα Μυνιχιπαλ Ν° 6, πορ διρεχτιϖασ δε λα ∆ιρεχχι⌠ν δελ Χερχαδο.

Λα χαµπα〉α δε χονφορµαχι⌠ν, φορµαλιζαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε λασ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εν ελ ΡΥΟΣ, οργανιζαδο εν λα Χασα
Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 3:
Ινιχιαµοσ εστα χαµπα〉α εν λα σεγυνδα θυινχενα δε νοϖιεµβρε δελ α〉ο
2001. Αθυ σε νοσ ινφορµ⌠ θυε τραβαϕαραµοσ λοσ βλοχκσ ψ χηαλετσ δε λα
Υνιδαδ ςεχιναλ Ν° 3, υβιχαδο εν λα ϕυρισδιχχι⌠ν δε εστα Χασα Μυνιχιπαλ.
Α χαδα προµοτορ σε λε ασιγν⌠ τρεσ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ παρα συ
ρεσπεχτιϖα προµοχι⌠ν ε ινσχριπχι⌠ν εν ελ ΡΥΟΣ.
Εν εστα οχασι⌠ν, σε µε ενχαργ⌠ λα οργανιζαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε τρεσ
λυγαρεσ: Ελ Χηαλετ Ν≡ 60, ελ Χηαλετ Ν≡ 62 ψ ελ Βλοχκ Ν≡ 64. Σε µε
προπορχιον⌠ λοσ νοµβρεσ ψ λασ διρεχχιονεσ δε συσ δελεγαδοσ. Χοµο εν
λασ αντεριορεσ χαµπα〉ασ, δεσαρρολλ µι λαβορ χονταχτανδο χον λοσ
διριγεντεσ χον θυιενεσ τραβαϕ χοορδιναδαµεντε παρα λα χονφορµαχι⌠ν ψ
ρενοϖαχι⌠ν δε συσ διρεχτιϖασ χον λα φιναλιδαδ δε ιµπυλσαρ συ ρεγιστρο εν ελ
ΡΥΟΣ.
Αλγυνασ δε εστασ οργανιζαχιονεσ χαρεχαν δελ λιβρο δε αχτα πορ λο θυε λα
ΟΓΠς δεχιδι⌠ οβσεθυιαρ λοσ λιβροσ λεγαλιζαδοσ εν εστα χαµπα〉α. Εν ελ
τρανσχυρσο σε λλεϖ⌠ α χαβο υνα ρευνι⌠ν χον λα ενχαργαδα δελ ℑρεα δε
Ρεγιστρο ψ Ρεχονοχιµιεντο δε λα ΟΓΠς παρα λα ρεσολυχι⌠ν δε αλγυνοσ
προβλεµασ δυραντε ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν, ταµβιν σε ρεϖισ⌠ ελ µοδελο
δε αχτα δε ασαµβλεα ελαβοραδο πορ ελ Εθυιπο ΡΥΟΣ.
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∆εβο µενχιοναρ θυε αλγυνασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ αλ σερ παρτε δε
οτρασ µ〈σ γρανδε, χοµο εσ ελ χασο δε λα Υνιδαδ ςεχιναλ Ν° 3 (Υς Ν≡ 3),
θυε εστ〈 χονφορµαδα πορ βλοχκσ ψ χηαλετσ, ο εν ελ χασο δε λα Ασοχιαχι⌠ν
δε Προπιεταριοσ δε λα Υρβανιζαχι⌠ν Ματεο Σαλαδο, ϕυρισδιχχι⌠ν δε λα Χασα
Μυνιχιπαλ Ν° 5, θυε αλ ιντεριορ δε στα ταµβιν σε ηαν οργανιζαδο
πεθυε〉οσ χοµιτσ δε παρθυεσ ο δε χυαδρασ, σε τιενε θυε χοορδιναρ
αχχιονεσ εν χονϕυντο ψ µαντενερ χαναλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν υνασ χον
οτρασ;

ασ

µισµο,

χυαλθυιερ

δεχισι⌠ν

θυε

τοµε

λασ

πεθυε〉ασ

οργανιζαχιονεσ ινσερταδασ εν λασ γρανδεσ, τιενεν θυε σερ ινφορµαδασ α λα
ϕυντα διρεχτιϖα χεντραλ δε εστασ.
Μυχηασ ϖεχεσ σε ηα πρεσενταδο χονφλιχτοσ ιντερνοσ αλ νο εξιστιρ χαναλεσ
δε χοµυνιχαχι⌠ν αδεχυαδοσ εντρε εστασ οργανιζαχιονεσ, λο θυε νο ηα
περµιτιδο δεσαρρολλαρ υν τραβαϕο χοορδιναδο εν βενεφιχιο δε λα ζονα.
Χον λοσ δοχυµεντοσ χοµπλετοσ δε εστασ οργανιζαχιονεσ ψ χον ελ φεδατεο
δε λοσ µισµοσ εν λα ΟΓΠς, πυδε ινγρεσαρ λοσ εξπεδιεντεσ δελ Χηαλετ Ν≡
60 ψ 62 ψ ελ Βλοχκ Ν≡ 64, α λα Οφιχινα δε Τρ〈µιτε ∆οχυµενταριο δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ. ∆ε εστα φορµα χονχλυ λα χονφορµαχι⌠ν ε ινγρεσο δε λοσ
εξπεδιεντεσ δε λασ τρεσ οργανιζαχιονεσ α µι χαργο.

Λα χαµπα〉α δε χονφορµαχι⌠ν, φορµαλιζαχι⌠ν ψ ρεγιστρο δε λασ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ εν ελ ΡΥΟΣ, οργανιζαδο εν λα Χασα
Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 1:
Λα χαµπα〉α ΡΥΟΣ εν λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 1, σε ρεαλιζ⌠ πορ
λο συχεδιδο εν ελ ινχενδιο δε Μεσα Ρεδονδα. Εστα χαµπα〉α σε ινιχι⌠
δεσδε ελ 22 ενερο ηαστα λασ πριµερασ σεµανασ δε φεβρερο δελ α〉ο 2002.
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Φυε νεχεσαρια λα οργανιζαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ παρα αφρονταρ δε µανερα
χονϕυντα, οργανιζαδα ψ χοορδιναδα χον ελ γοβιερνο λοχαλ, σιτυαχιονεσ
χοµο λασ αχοντεχιδασ εν ελ ινχενδιο δε Μεσα Ρεδονδα. Εσ πορ ελλο θυε
λα ΟΓΠς α τραϖσ δε λα Οφιχινα δελ Χερχαδο, ϖε πορ χονϖενιεντε ρεαλιζαρ
υνα χαµπα〉α ΡΥΟΣ εν εστα ζονα δε δεσαστρε.
Αλ Εθυιπο ΡΥΟΣ σε λε ενχαργ⌠ λα ελαβοραχι⌠ν δελ προψεχτο δε χαµπα〉α
ψ σε δεσιγν⌠ χοµο µετα λα χονφορµαχι⌠ν δε πορ λο µενοσ οχηο
οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ. Εστε τραβαϕο σε ρεαλιζ⌠ χον ελ αποψο δελ
περσοναλ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 1, πορθυε ελλοσ χονοχαν
µυψ βιεν λοσ γρυποσ ϖεχιναλεσ χον θυιενεσ τραβαϕαραµοσ. Αδεµ〈σ,
αντεσ δε ινιχιαρ εστα χαµπα〉α, λοσ προµοτορεσ δε εστα Χασα Μυνιχιπαλ ψα
ηαβαν ινιχιαδο λα εταπα ινφορµατιϖα δελ ΡΥΟΣ, πορ λο θυε ελ Εθυιπο σε
χεντραρα σ⌠λο εν ελ τραβαϕο δε µοτιϖαχι⌠ν α λοσ ϖεχινοσ ψ λα
προγραµαχι⌠ν ψ ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ ασαµβλεασ.
Εν εστα χαµπα〉α σε µε ασιγν⌠ λασ σιγυιεντεσ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ:
Ασοχιαχι⌠ν δε ςεχινοσ δε λα Θυιντα Σαντα Χρυζ δελ ϑρ. Ανδαηυαψλασ #
979 ψ λα Ασοχιαχι⌠ν δε ςεχινοσ δε λα Θυιντα Ινµαχυλαδα Χονχεπχι⌠ν
δελ Πασαϕε Μεσα Ρεδονδα # 952, ψ χοντ χον ελ αποψο δε υν προµοτορ
δε λα Χασα δελ ςεχινο Ν° 1.
Χονϕυνταµεντε χον εστε προµοτορ απροϖεχηαµοσ εν ρεαλιζαρ λα
προµοχι⌠ν δελ ΡΥΟΣ εν λα Ασοχιαχι⌠ν δε ςιϖιενδα Σαντα Χαταλινα εν ελ
ϑρ. Ανδαηυαψλασ # 1014, 2δο. Πισο, ψ χον λα ϑυντα δε Προπιεταριοσ δελ
Εδιφιχιο Σαν Γερµ〈ν εν ελ ϑρ. Μεσα Ρεδονδα # 988, υβιχαδασ ϕυντο α
λασ δοσ οργανιζαχιονεσ αντεριορµεντε µενχιοναδασ.
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Εν ελ προχεσο δε εστα χαµπα〉α µε νοµβραρον ρεσπονσαβλε δελ εθυιπο
ΡΥΟΣ ασιγν〈νδοµε ταρεασ χοµο ελ σεγυιµιεντο ψ χοορδιναχιονεσ δε λοσ
ρεθυεριµιεντοσ σολιχιταδοσ πορ ελ Εθυιπο παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ
χονϖοχατοριασ ψ ασαµβλεασ, εστασ χοορδιναχιονεσ τενα θυε ηαχερλασ χον
ελ 〈ρεα Αδµινιστρατιϖα δε λα ΟΓΠς.
Ταµβιν µι ρεσπονσαβιλιδαδ χονσιστι⌠ εν χοορδιναρ χον λοσ ιντεγραντεσ
δελ εθυιπο παρα λα πρεσενταχι⌠ν δε λασ φιχηασ δε αχτιϖιδαδεσ διαριασ θυε
ινφορµαβα α λα Οφιχινα δελ Χερχαδο ψ λα διρεχχι⌠ν γενεραλ δε λα ΟΓΠς,
νυεστρασ ταρεασ δεσαρρολλαδασ δυραντε ελ δα. Εστο σε ρεαλιζ⌠ ηαστα ελ
τρµινο δε λα χαµπα〉α εν εστα ϕυρισδιχχι⌠ν.

Α

χοντινυαχι⌠ν,

πορ

λα

εξπεριενχια θυε οβτυϖε εν λα προµοχι⌠ν δε οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ 
ϖεχιναλεσ, πασο α δεφινιρ λοσ πασοσ θυε χοµο Εθυιπο ΡΥΟΣ ψ
παρτιχυλαρµεντε χοµο προµοτορα σοχιαλ, ηε σεγυιδο εν τοδασ λασ
χαµπα〉ασ χον λασ οργανιζαχιονεσ θυε µε χορρεσπονδι⌠ χονφορµαρ:
Πασοσ παρα λα χονφορµαχι⌠ν δε υνα οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ
1. Σε〉αλαρ λα ζονα δε τραβαϕο.
2. Χονταχταρ χον λα ποβλαχι⌠ν α τραβαϕαρ.
α. ∆ιριγεντεσ (σι εξιστε εν λα ζονα), ελ λδερ ο ελ ποσιβλε λδερ.
β. Υν ϖεχινο, ελ µ〈σ διν〈µιχο, ελ µ〈σ χονοχιδο, ελ µ〈σ ρεσπεταδο.
3. ∆ιαλογαρ χον λ ο λοσ ϖεχινοσ ρεσπεχτο α οργανιζαρλοσ: εξπλιχαρ ελ µοτιϖο,
λα ραζ⌠ν δε λα ϖισιτα, λα ιµπορτανχια ψ λοσ βενεφιχιοσ θυε ιµπλιχα ελ εσταρ
οργανιζαδοσ.
4. Χοµπροµετερλοσ α θυε διαλογυεν ψ χονσυλτεν χον ελ ρεστο δε λοσ ϖεχινοσ
(φαχιλιταρλεσ µατεριαλ δε ινφορµαχι⌠ν αλ ρεσπεχτο).
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5. Χοντινυαρ ελ χονταχτο, σι εσ ποσιβλε τοδοσ λοσ δασ, σι ελλοσ σε ενχυεντραν
µοτιϖαδοσ παρα οργανιζαρσε φιϕαµοσ φεχηα παρα ρεαλιζαρ υνα ασαµβλεα
δονδε ρευνιρεµοσ α τοδοσ λοσ ϖεχινοσ.
6. Ρεπαρτιρ χιταχιονεσ εσπεχιφιχανδο λα αγενδα: πορ εϕεµπλο, προµοχι⌠ν δε
λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ  ϖεχιναλ. Σι εσ υνα ασαµβλεα ινφορµατιϖα σε δεβε
εξπλιχαρ α τοδοσ λοσ ϖεχινοσ πρεσεντεσ σοβρε λα ιµπορτανχια δε λα
χονφορµαχι⌠ν δε υνα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ, ελ ρεχονοχιµιεντο δε λα µισµα
µεδιαντε ελ Ρεγιστρο ∨νιχο δε Οργανιζαχιονεσ Σοχιαλεσ (ΡΥΟΣ)
ιµπυλσαδο πορ λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα, λοσ οβϕετιϖοσ παρα ινσχριβιρλοσ εν
ελ ΡΥΟΣ ψ λοσ βενεφιχιοσ θυε βρινδα α λα οργανιζαχι⌠ν ϖεχιναλ θυε εστα
ινσχριτα.
7. ∆εχισι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ µεδιαντε χονσενσο.
α. Σι εσ αφιρµατιϖα, σε φιϕα φεχηα παρα υνα πρ⌠ξιµα ασαµβλεα.
β. Σι λοσ ϖεχινοσ δεχιδεν αν νο οργανιζαρσε σε δεϕα αβιερτα λα
ποσιβιλιδαδ αλ χαµβιο δε οπινι⌠ν, χυανδο ελλοσ λο ρεθυιεραν πυεδεν
αχυδιρ α λα ΟΓΠς ο α λα Χασα Μυνιχιπαλ δε συ ϕυρισδιχχι⌠ν παρα
ρετοµαρ συ δεχισι⌠ν.
8. Α λοσ ϖεχινοσ θυε ηαν δεχιδιδο οργανιζαρσε εσ ιµπορταντε βρινδαρλεσ ελ
τιεµπο νεχεσαριο ψ λα ασεσορα ρεσπεχτιϖα παρα λα ελαβοραχι⌠ν δε συσ
εστατυτοσ, ρεγλαµεντο θυε ρεγιρ〈 λα ϖιδα δε λα οργανιζαχι⌠ν. Παρα ελλο, σε
λε εντρεγα µοδελοσ δε εστατυτοσ αχορδε α συ τιπο δε οργανιζαχι⌠ν, ελλοσ
ποδρ〈ν αδαπταρλο δε αχυερδο α συσ ιντερεσεσ. Ταµβιν σε λεσ
προπορχιονα µοδελοσ δε αχτασ δε ελεχχι⌠ν, δε χονστιτυχι⌠ν ψ σολιχιτυδ δε
ρεγιστρο, εντρε οτροσ.
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Λα ελαβοραχι⌠ν δε νυεστροσ µατεριαλεσ
∆υραντε ελ τρανσχυρσο δε νυεστρασ χαµπα〉ασ λα ελαβοραχι⌠ν δε λοσ
µατεριαλεσ διριγιδο α λοσ ϖεχινοσ εστ〈 α χαργο δελ προµοτορ σοχιαλ. Πορ
εϕεµπλο τενεµοσ:

• Λα ελαβοραχι⌠ν δε χιταχιονεσ παρα λα χονϖοχατορια α λασ πριµερασ
ασαµβλεασ. Αθυ πυεδε χιταρσε χον λα σιγυιεντε αγενδα:
α. Προµοχι⌠ν δε λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ.
Εστα ασαµβλεα χοµο ψα λο εξπλιθυ, σε λλεϖα α χαβο εν χασο θυε τοδοσ
λοσ ϖεχινοσ αν νο εστν ινφορµαδοσ σοβρε ελ ΡΥΟΣ ψ συ ιµπορτανχια
παρα λα φορµαλιζαχι⌠ν.

• Εν χασο δε θυε λοσ ϖεχινοσ ηαψαν δεχιδιδο φορµαλιζαρσε, λασ χιταχιονεσ
παρα λα χονϖοχατορια α λα σεγυνδα ασαµβλεα, σε ρεαλιζαρ〈 χον λα
σιγυιεντε αγενδα,
α. Χονστιτυχι⌠ν δε λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ.
β. Εστατυτο ψ συ αχτα δε απροβαχι⌠ν.
χ. Αχτα δε ελεχχι⌠ν δε λα ϕυντα διρεχτιϖα.
Σι λα ασαµβλεα σε ηυβιερα προγραµαδο παρα χυβριρ τοδα λα αγενδα
πλαντεαδα εν λα χιταχι⌠ν ψ νο σε ηυβιεσε χοµπλεταδο αλγυνοσ πυντοσ δε
αγενδα, εντονχεσ λα οργανιζαχι⌠ν ρεσολϖερ〈 πλαντεαρ λα ρεαλιζαχι⌠ν ψ
χονϖοχατορια α οτρα ασαµβλεα παρα χυλµιναρ χον λο ρεθυεριδο παρα λα
ινσχριπχι⌠ν. Εστοσ χασοσ ποχασ ϖεχεσ σε ηαν δαδο, νορµαλµεντε λοσ
ϖεχινοσ δεχιδεν χυλµιναρ χον τοδοσ λοσ πυντοσ δε αγενδα εν υνα
µισµα ρευνι⌠ν, ψα θυε ποχασ ϖεχεσ σε πρεσεντα λα οπορτυνιδαδ δε
ρευνιρλοσ α τοδοσ.
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• Λα ελαβοραχι⌠ν ο πρεπαραχι⌠ν δε µοδελοσ δε εστατυτοσ θυε σε φαχιλιταρ〈ν
α λασ ϕυντασ διρεχτιϖασ, ασ χοµο µοδελοσ δε αχτασ δε ελεχχι⌠ν, ν⌠µινα
δε ϕυντα διρεχτιϖα, ν⌠µινα δε µιεµβροσ ασοχιαδοσ, ετχ.

• Εσ ιµπορταντε θυε λοσ ϖεχινοσ χοµπρεν υν λιβρο δε αχτασ ελ χυαλ δεβε
λεγαλιζαρσε, εν νυεστρο χασο παρα φαχιλιταρ εστε ρεθυισιτο α λασ
οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ, χονταχταµοσ χον διϖερσασ νοταρασ θυε
οφρεχαν λοσ σερϖιχιοσ δε λεγαλιζαχι⌠ν α υν πρεχιο µ⌠διχο.

Λοσ µτοδοσ δε διφυσι⌠ν ψ χονϖοχατορια α λασ ασαµβλεασ

• Αφιχηεσ: ηεχηο µανυαλµεντε εν βασε α παπελ⌠γραφοσ ψ πλυµονεσ δε
χολορεσ, σερϖα παρα χονϖοχαρ α ασαµβλεα, εν ελ σε εσπεχιφιχα λυγαρ,
φεχηα ψ ηορα. Εστοσ εραν χολοχαδοσ εν λυγαρεσ ψ πυντοσ εστρατγιχοσ.

• Ελ περιφονεο εν λα ζονα υνα ηορα αντεσ δε ρεαλιζαρ λα ασαµβλεα, λο θυε
νοσ περµιτα ρεχορδαρ α λοσ ϖεχινοσ ελ µοτιϖο δε λα ρευνι⌠ν ψ συ
ιµπορτανχια.

• Λασ χοορδιναχιονεσ ρεαλιζαδασ περσοναλµεντε ο ϖα λλαµαδασ τελεφ⌠νιχασ,
χον ϖεχινοσ χλαϖεσ.

• Λα ινϖιταχι⌠ν α λα ασαµβλεα ρεαλιζαδα δε πυερτα εν πυερτα µεδιαντε
χιταχιονεσ.

Λα ασαµβλεα µισµα

• Απερτυρα δε λα ασαµβλεα: σαλυδοσ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ Μετροπολιτανα δε
Λιµα εν νοµβρε δελ Αλχαλδε, δε λα διρεχτορα γενεραλ δε λα ΟΓΠς ψ δελ
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ϕεφε δε λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο, πρεσενταχι⌠ν δε λοσ προµοτορεσ
πρεσεντεσ.

• Εξπλιχαχι⌠ν δε λοσ µοτιϖοσ δε λα ασαµβλεα.
• Βρεϖε ρεσε〉α δε λασ ορδενανζασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ εσπεχιφιχανδο
ελ ΡΥΟΣ: συσ οβϕετιϖοσ, συ ιµπορτανχια, λοσ βενεφιχιοσ ψ λοσ ρεθυισιτοσ.

• ∆εσπυσ δε εστο σε σολιχιτα εντρε λοσ ϖεχινοσ πρεσεντεσ θυε ελιϕαν υν
ρεπρεσενταντε

ο

µοδεραδορ

θυιν

χονδυζχα

λα

ασαµβλεα

δεµοχρ〈τιχαµεντε, εν τοδο χασο, δε αχυερδο αλ αρτχυλο Ν° 3 δε λα
Ορδενανζα Ν° 020, ελ προµοτορ πυεδε χοντινυαρ ψ ηαχερσε χαργο δελ
δεσαρρολλο δε λα ασαµβλεα.

5.4.4 Υνα εξπεριενχια ιντερεσαντε χον δοσ οργανιζαχιονεσ
ϕυϖενιλεσ
Εν µι λαβορ χοµο προµοτορα σοχιαλ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 6,
ϕυντο α λα ϕεφα ψ προµοτορεσ, ινιχιαµοσ υνα ιµπορταντε ταρεα εν βασε αλ
Πλαν δε Αχχι⌠ν Ανυαλ δε λα ΟΓΠς θυε τυϖο χοµο µετα εν ελ α〉ο 2002,
λα χονφορµαχι⌠ν ε ινσχριπχι⌠ν δε 36 οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ πορ χαδα
Χασα Μυνιχιπαλ.
Εστα ϕυρισδιχχι⌠ν εσταβα χονφορµαδα εν συ µαψορα, πορ ασενταµιεντοσ
ηυµανοσ ψ ασοχιαχιονεσ δε ποβλαδορεσ δονδε εξιστα προβλεµασ
ιντερνοσ θυε ιµπεδαν φ〈χιλµεντε συ ρεοργανιζαχι⌠ν ψ ρεγιστρο εν ελ
µενορ τιεµπο ποσιβλε. Ασ, ελ περσοναλ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ σε πλαντε⌠
χοµο µετα α πρινχιπιοσ δε εστε α〉ο, προµοϖερ λα χονφορµαχι⌠ν ψ ελ
ρεγιστρο δε οργανιζαχιονεσ ϕυϖενιλεσ.
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Χοµο παρτε ιντεγραντε δελ Εθυιπο ΡΥΟΣ θυε ρεαλιζ⌠ χαµπα〉ασ εν λασ
Χασασ Μυνιχιπαλεσ ελ α〉ο 2001, τενα χοµο φορταλεζα λα εξπεριενχια
οβτενιδα εν λασ χαµπα〉ασ, εσ πορ ελλο θυε νοσ ιντερεσαµοσ εν υνα
νυεϖα ε ιντερεσαντε εξπεριενχια, πυεσ λα µαψορα δε λασ ϖεχεσ ηαβαµοσ
τραβαϕαδο χον οργανιζαχιονεσ χονφορµαδασ πορ περσονασ αδυλτασ, περο
εστα ϖεζ ιραµοσ εν βυσχα δε οργανιζαχιονεσ ϕυϖενιλεσ.

5.4.4.1 Γρυπο ϑυϖενιλ Αµιγοσ πορ σιεµπρε
Ελ ενχυεντρο χον εστε γρυπο δε ϕ⌠ϖενεσ σε διο χοινχιδεντεµεντε α
τραϖσ δε υνα δε νυεστρασ χοµπα〉ερασ δε τραβαϕο δε λα ΟΓΠς θυε
ϖιϖε εν λα Μαργεν Ιζθυιερδα δελ Ρο Ρµαχ (ΜΙΡΡ), ϕυρισδιχχι⌠ν δε λα
Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν° 6. Εστε γρυπο σε ηαβα ρευνιδο εν
αλγυνασ

οχασιονεσ

παρα

ρεαλιζαρ

αχτιϖιδαδεσ

εν

φεχηασ

χονµεµορατιϖασ χοµο ελ ∆α δε λα Μαδρε ψ λα Ναϖιδαδ.
Ινιχιαλµεντε χονταχταµοσ χον ελ λδερ δελ γρυπο, Φλιξ, δε 25 α〉οσ δε
εδαδ, θυιν νοσ πρεσεντ⌠ αλ ρεστο δε λοσ ιντεγραντεσ. Εραν διεζ
ϕ⌠ϖενεσ χυψασ εδαδεσ φλυχτυαβαν εντρε λοσ 14 ψ 27 α〉οσ ψ σε ηαχαν
λλαµαρ Αµιγοσ πορ σιεµπρε. Τοδοσ ϖιϖεν εν ελ Ασενταµιεντο
Ηυµανο 4 δε Ενερο, υβιχαδο εν λα ϕυρισδιχχι⌠ν δε λα Χασα Μυνιχιπαλ
δελ ςεχινο Ν°6. Χον ελλοσ δεσαρρολλαµοσ ρευνιονεσ ινφορµατιϖασ
δονδε χοµυνιχαµοσ νυεστρο ιντερσ δε τραβαϕαρ χοορδιναδαµεντε.
Ασ, σε µοτιϖ⌠ α εστοσ ϕ⌠ϖενεσ α φορµαλιζαρσε ψ ρεγιστραρσε εν ελ
µυνιχιπιο ινφορµ〈νδολεσ λοσ ρεθυισιτοσ θυε νεχεσιταβαν ψ λοσ
βενεφιχιοσ θυε οβτενδραν αλ χονϖερτιρσε εν υνα οργανιζαχι⌠ν χον
περσονερα µυνιχιπαλ.
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Φυε µυψ ιµπορταντε γαναρ χονφιανζα χον ελλοσ, ελ χονϖερτιρνοσ εν
συσ αµιγοσ απερτυρ⌠ εσπαχιοσ παρα ινιχιαρ νυεστρα λαβορ. ∆εβο
µενχιοναρ θυε τοδο ελ δεσαρρολλο δε νυεστρα λαβορ τενα θυε
ινφορµαρσε α λα διρεχχι⌠ν δε λα ΟΓΠς, θυε απροβ⌠ δε µανερα
ποσιτιϖα, λασ ταρεασ ινιχιαδασ. Οφρεχιµοσ ελ αποψο εν νοµβρε δε λα
Οφιχινα ψ δε λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα παρα λασ αχτιϖιδαδεσ θυε
τυϖιεραν προγραµαδο ρεαλιζαρ εν λοσ πρ⌠ξιµοσ µεσεσ.
Ασ, ινιχιαµοσ υνα πριµερα εξπεριενχια δε τραβαϕο χον ϕ⌠ϖενεσ λοσ
θυε α συ ϖεζ εσταβαν µοτιϖαδοσ χον λα ιδεα δε τραβαϕαρ εν
χοορδιναχι⌠ν χον ελ µυνιχιπιο, α τραϖσ δε συ Χασα Μυνιχιπαλ. Υνα
δε λασ πριµερασ αχτιϖιδαδεσ οργανιζαδα χον εστε γρυπο φυε λα
χελεβραχι⌠ν δελ ∆α δε λα Μαδρε. Ελ γρυπο ψα ηαβα οργανιζαδο
αχτιϖιδαδεσ πρεϖιασ παρα λα ρεχολεχχι⌠ν δε φονδοσ χον λα ιδεα δε
αγασαϕαρ α λασ µαδρεσ δελ ασενταµιεντο ηυµανο. Λα ΟΓΠς αποψ⌠
εν εστα αχτιϖιδαδ χον ρεγαλοσ, γεστιονανδο αδεµ〈σ, λα πρεσενχια δε
λα πε〉α µυνιχιπαλ ψ προπορχιονανδο αλγυνοσ ρεχυρσοσ λογστιχο.
Λοσ ρεσυλταδοσ φυερον ⌠πτιµοσ, εν ελλα σε ρεσαλτ⌠ λα πρεσενχια δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα, πυεσ εν νοµβρε δελ Αλχαλδε δε Λιµα ψ δε λα
διρεχτορα γενεραλ δε λα ΟΓΠς, αχυδιµοσ αλ εϖεντο τοδο ελ περσοναλ
δε λα Χασα Μυνιχιπαλ. ∆ε εστα µανερα προψεχταµοσ λα ιµαγεν δε λα
ινστιτυχι⌠ν. Λοσ ποβλαδορεσ δελ ασενταµιεντο ηυµανο ϖιερον χον
βυενοσ οϕοσ νυεστρα λαβορ θυε ρεφλεϕαβα ελ τραβαϕο ρεαλιζαδο πορ ελ
µυνιχιπιο.
Οτρα αχτιϖιδαδ οργανιζαδα παρα ελλοσ φυε υν πασεο δοµινιχαλ α Σαν
ϑερ⌠νιµο δε Συρχο, πυεβλιτο υβιχαδο αλ νορτε δε Χηοσιχα. Εν εστα
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οχασι⌠ν χονταµοσ χον µαψορ νµερο δε παρτιχιπαντεσ, εντρε ελλοσ
ϕ⌠ϖενεσ δε 9 α 27 α〉οσ ψ αλγυνασ µαδρεσ δε φαµιλια. Εστε πασεο
τυϖο λα φιναλιδαδ δε ιντεγραρ α εστε γρυπο ψ α λα ϖεζ φορταλεχερ λαζοσ
δε υνι⌠ν χον λοσ µιεµβροσ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ δελ ςεχινο Ν°6. Λοσ
ϕ⌠ϖενεσ διερον α χονοχερ συ σατισφαχχι⌠ν πορ νυεστρα λαβορ ρεαλιζαδα
ψ εξπρεσαρον συ γρατιτυδ ψ σατισφαχχι⌠ν µοστρ〈νδοσε µ〈σ µοτιϖαδοσ
εν χοντινυαρ τραβαϕανδο.
Εν ελ τρανσχυρσο δε εσε α〉ο, σε οργανιζ⌠ υν ταλλερ παρα χαπαχιταρλοσ
εν λιδεραζγο ϕυϖενιλ, λα αχτιϖιδαδ σε δεσαρρολλ⌠ δε µανερα διν〈µιχα ψ
αµενα. Σε ινϖιτ⌠ α λοσ µιεµβροσ α σερ παρτε δε λα εσχυελα δε
προµοτορεσ σοχιοχυλτυραλεσ, αχτιϖιδαδ οργανιζαδα πορ λα ΟΓΠς ψ συ
Οφιχινα δε Προµοχι⌠ν δε Οργανιζαχιονεσ ςεχιναλεσ (ΟΠΟς) θυε
τραβαϕα α νιϖελ δε λοσ διστριτοσ. Εν εστοσ ταλλερεσ λοσ ϕ⌠ϖενεσ
απρενδιερον διϖερσασ δισχιπλινασ αρτστιχασ ψ σε χαπαχιταρον εν χυρσοσ
δε ανιµαχι⌠ν σοχιοχυλτυραλ ψ χυρσοσ δε ελαβοραχι⌠ν δε προψεχτοσ.
Εστασ χαπαχιταχιονεσ σε ρεαλιζαρον χον λα φιναλιδαδ δε θυε λο
ρεπλιθυεν εν συ χοµυνιδαδ.
Ταµβιν σε λεσ οριεντ⌠ εν ελ ΡΥΟΣ ψ αχοµπα〉αµοσ α λα διριγενχια
ϕυϖενιλ εν τοδο ελ προχεσο δε ινσχριπχι⌠ν. Αχτυαλµεντε εστα
οργανιζαχι⌠ν ϕυϖενιλ χυεντα περσονερα µυνιχιπαλ, ηαβιενδο οβτενιδο
συ ρεχονοχιµιεντο ελ 2002.
Λα εξπεριενχια φυε γρατιφιχαντε ψ προϖεχηοσα ψα θυε σε φορταλεχιερον
λαζοσ δε αµισταδ εντρε εστοσ ϕ⌠ϖενεσ ψ ελ περσοναλ δε λα Χασα
Μυνιχιπαλ, υνα δε νυεστρασ φορταλεζασ φυε ελ χονταρ χον υν εθυιπο
ϕοϖεν εσπεχιαλιζαδο εν λα ραµα δε ηυµανιδαδεσ, χοµο τραβαϕαδορεσ
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σοχιαλεσ ψ χοµυνιχαδορεσ σοχιαλεσ. Σε γαν⌠ χονφιανζα χον ελ γρυπο
µανεϕανδο υν λενγυαϕε ϕυϖενιλ ψ αµενο, υνα χοµυνιχαχι⌠ν
ηοριζονταλ ψ µαντενιενδο ελ χονταχτο ε ιντεραχχι⌠ν χοντινυα χον
ελλοσ. ∆ε εστα φορµα λογραµοσ χονσολιδαρ συ οργανιζαχι⌠ν ψ
ρεγιστραρλοσ εν ελ ΡΥΟΣ.

5.4.4.2 Γρυπο ϑυϖενιλ Λοσ Ηαλχονεσ
Περτενεχεν αλ Ασενταµιεντο Ηυµανο Ελ Πλανετα, ναχε δε υν γρυπο
δε ϕ⌠ϖενεσ πανδιλλεροσ ρεγενεραδοσ, εν συ µαψορα σον παδρεσ δε
φαµιλια ψ τιενεν χοµο λδερ δεσδε συ χονφορµαχι⌠ν, α Ελµο Μολινα.
Εστε ϕοϖεν ψα µαντενα χονταχτο χον ελ µυνιχιπιο α τραϖσ δελ
Ρεγιδορ Μετροπολιτανο δε λα Χοµισι⌠ν δε ϑυϖεντυδεσ, Φεδεριχο
Τηονγ, θυιν ϖενα δεσαρρολλανδο προψεχτοσ διριγιδο α ϕ⌠ϖενεσ δε
εστα ψ οτρασ ζονασ.
Ελ τραβαϕο χον ελλοσ απαρεντεµεντε φυε µ〈σ σενχιλλο, ψα θυε εστε
γρυπο ϖενα τραβαϕανδο ηαχε βασταντε τιεµπο εν χοορδιναχι⌠ν χον λα
Μυνιχιπαλιδαδ ρεαλιζανδο αχτιϖιδαδεσ α φαϖορ δε συ χοµυνιδαδ, περο
α

πεσαρ δε

ελλο αν

νο

εσταβαν φορµαλιζαδοσ.

∆εχιδιµοσ

φορµαλιζαρλοσ πορ λο θυε οργανιζαµοσ ρευνιονεσ ινφορµατιϖασ εν λασ
θυε σε λεσ εξπλιχαβα σοβρε λα ιµπορτανχια ψ λοσ βενεφιχιοσ δε συ
ινσχριπχι⌠ν ψ ρεχονοχιµιεντο µυνιχιπαλ εν ελ ΡΥΟΣ.
Εστοσ ϕ⌠ϖενεσ ελιγιερον α συ ϕυντα διρεχτιϖα ψ ποστεριορµεντε φυερον
ρεχαβανδο λοσ ρεθυισιτοσ σολιχιταδοσ παρα συ ινσχριπχι⌠ν, σε λεσ
αχοµπα〉⌠ εν τοδο ελ προχεσο αποψ〈νδολοσ εν ελ ρεγιστρο δε συσ
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µιεµβροσ ασοχιαδοσ. Σε λεσ φαχιλιτ⌠ λοσ µοδελοσ δε εστατυτοσ λοσ
χυαλεσ µοδιφιχαρον δε αχυερδο α συσ φινεσ.
Υνο δε συσ πρινχιπαλεσ ινχονϖενιεντεσ φυε λα φαλτα δε ρεχυρσοσ
εχον⌠µιχοσ παρα λα χοµπρα δελ λιβρο δε αχτασ ψ συ ρεσπεχτιϖα
λεγαλιζαχι⌠ν αντε λα νοταρια, εστα φυε λα χαυσα πορ λα θυε δεµορ⌠ συ
ινσχριπχι⌠ν. Ελλοσ αχτυαλµεντε χυενταν χον περσονερα µυνιχιπαλ,
ηαβιενδο οβτενιδο συ ρεχονοχιµιεντο εν ελ α〉ο 2002.
Χον εστοσ ϕ⌠ϖενεσ ρεαλιζαµοσ αχτιϖιδαδεσ χοµο ελ πασεο δοµινιχαλ
α λα πλαψα, ταµβιν σε λεσ βρινδ⌠ χηαρλασ σοβρε λιδεραζγο ϕυϖενιλ ψ σε
λεσ ινϖιτ⌠ α παρτιχιπαρ δε µλτιπλεσ αχτιϖιδαδεσ οργανιζαδασ πορ ελ
µυνιχιπιο. Λα λιµιταχι⌠ν παρα τραβαϕαρ χον εστε γρυπο ϕυϖενιλ σε δεβι⌠
α θυε ελ λδερ δε εστε γρυπο ϖενα τραβαϕανδο χον λα χοµισι⌠ν δε
ϕυϖεντυδεσ δελ µυνιχιπιο.
Παρα εϖιταρ προβλεµασ ο χελοσ εντρε φυνχιοναριοσ, σε πρεφιρι⌠ λιµιταρ λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ χον εστα οργανιζαχι⌠ν. ∆ε τοδοσ µοδοσ, ελ
αποψο θυε βρινδαµοσ α λα οργανιζαχι⌠ν ϕυϖενιλ παρα συ ινσχριπχι⌠ν εν
ελ ΡΥΟΣ περµιτι⌠ φορταλεχερ λαζοσ δε αµισταδ ψ δε µυτυο αποψο χον
ελ περσοναλ δε λα Χασα Μυνιχιπαλ.

5.5 Αναλιζανδο λα λαβορ δελ προµοτορ σοχιαλ
Πασο α αναλιζαρ ελ τραβαϕο δελ προµοτορ σοχιαλ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν χον λα φιναλιδαδ
δε δαρ α χονοχερ α λοσ αλυµνοσ ψ φυτυροσ χοµυνιχαδορεσ, εστα νοϖσιµα ραµα
δε δεσεµπε〉ο προφεσιοναλ. Μι ιντερσ εσ χοµπλεµενταρ λα ινφορµαχι⌠ν
νεχεσαρια παρα θυε λοσ αλυµνοσ θυε δεσεαν δεσενϖολϖερσε εν εστε χαµπο
λαβοραλ τενγαν λασ ηερραµιεντασ παρα ηαχερλο.
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Χοµο ηεµοσ ποδιδο απρεχιαρ λα ραµα προφεσιοναλ δε υν προµοτορ νο εσ
εσπεχφιχα, ψα θυε ελ εθυιπο ηυµανο θυε δεσαρρολλα εστα λαβορ τιενε διφερεντεσ
εσπεχιαλιδαδεσ, πρινχιπαλµεντε εν λασ 〈ρεασ δε λασ χιενχιασ σοχιαλεσ ψ
ηυµανιδαδεσ.
Λα λαβορ ρεαλιζαδα πορ ελ προµοτορ σοχιαλ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ,
εσπεχφιχαµεντε ελ προµοτορ δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο, σε βασα εν
ελ Πλαν δε Αχχι⌠ν Ανυαλ πλαντεαδο πορ λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν
ςεχιναλ, εστασ σον β〈σιχαµεντε ταρεασ απλιχαδασ α λοσ πβλιχοσ οβϕετιϖοσ θυε
πυεδε ο νο φορµαρ παρτε δε υνα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ.
Ελ προµοτορ σοχιαλ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ δεσαρρολλα υνα αχτιϖιδαδ
πρ〈χτιχαµεντε δε χαµπο, εσ υν τραβαϕο διρεχτο χον λα ποβλαχι⌠ν δε λασ µ〈σ
διϖερσασ εδαδεσ, χονδιχιονεσ ψ ρεαλιδαδεσ, περο ταµβιν ρεαλιζα ταρεασ
αδµινιστρατιϖασ δεντρο δε συ ινστιτυχι⌠ν.
Σερ προµοτορ νο εσ σ⌠λο υν τραβαϕο, εσ ταµβιν υνα οπχι⌠ν δε ϖιδα ψ υν χαναλ
δε ρεαλιζαχι⌠ν ψ προγρεσο προφεσιοναλ. Ελ προµοτορ εσ υν αχτορ σοχιαλ
ιντερµεδιαριο εντρε λα ποβλαχι⌠ν ψ λα ινστιτυχι⌠ν (εσ αλεγρε, χοµυνιχατιϖο,
ποσιτιϖο εν συ φορµα δε σερ).
Εσ χαπαζ δε ιδεντιφιχαρ λα προβλεµ〈τιχα δε λα ποβλαχι⌠ν ψ πορ ενδε, προµυεϖε
συ παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα ιδεντιφιχανδο πριµεραµεντε α λοσ λδερεσ νατυραλεσ α
θυιενεσ λοσ χονϖοχα α παρτιχιπαρ εν χοορδιναχι⌠ν χον συ µυνιχιπιο. Οργανιζα,
προµυεϖε ψ αρµα ρευνιονεσ εντρε ελλοσ α φιν δε χονσολιδαρ συ οργανιζαχι⌠ν,
εστασ σον συσ πρινχιπαλεσ ταρεασ.
Ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν ατραϖιεσα πορ διϖερσασ φασεσ ηαστα λογραρ συ µαδυρεζ.
Εσ πορ εσο θυε ελ προµοτορ σοχιαλ νεχεσιτα εσταρ χαπαχιταδο, χρεαρ εστρατεγιασ ψ
µετοδολογασ χον λα ποβλαχι⌠ν. Ασ ταµβιν, συ χαπαχιταχι⌠ν περµιτιρ〈 θυε
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εντιενδα α λα χοµυνιχαχι⌠ν χοµο υν προχεσο ιντεραχτιϖο ψ εµινεντεµεντε
χοµυνιχαχιοναλ.
Συχεδε µυχηασ ϖεχεσ θυε ελ προµοτορ εσ ελ θυε µ〈σ ηαβλα ψ ποχο εσχυχηα α
λα ποβλαχι⌠ν. Α παρτιρ δελ χονοχιµιεντο δε τχνιχασ δε προµοχι⌠ν υνο εντιενδε
µεϕορ λα διν〈µιχα, υνο ψα νο εσ ελ προταγονιστα σινο λα ποβλαχι⌠ν. Πορ ελλο εσ
ιµπορταντε χαπαχιταρσε εν τχνιχασ παρτιχιπατιϖασ, µοτιϖαχι⌠ν, οργανιζαχι⌠ν,
πλανιφιχαχι⌠ν, ρεχυρσοσ ηυµανοσ, ετχ.

Συσ φυνχιονεσ
Λασ φυνχιονεσ δελ προµοτορ σοχιαλ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ σον
πρινχιπαλµεντε ελ δε προµοϖερ λα οργανιζαχι⌠ν, χονϖοχαρ α λα ϖεχινδαδ παρα
διφερεντεσ εϖεντοσ, προµοϖερ πλανεσ δε δεσαρρολλο χον λα ποβλαχι⌠ν, προµοϖερ
χυρσοσ δε χαπαχιταχι⌠ν χοµο ταλλερεσ δε λιδεραζγο παρα ϕ⌠ϖενεσ ψ παρα
διριγεντεσ αδυλτοσ, χονχιεντιζαρ ψ σενσιβιλιζαρ α λα χοµυνιδαδ παρα λα ρεσολυχι⌠ν
δε συσ προβλεµασ, εντρε οτρασ.
Λοσ αγεντεσ χον λοσ θυε παρτιχιπα ε ιντεραχτα σον: λα χοµυνιδαδ, λοσ διριγεντεσ
ϖεχιναλεσ, λοσ λδερεσ, ινστιτυχιονεσ χοµο λοσ χεντροσ δε σαλυδ, λα χοµισαρα, λοσ
χεντροσ εδυχατιϖοσ, παρροθυιασ, πολιχα µυνιχιπαλ, πολιχα ναχιοναλ, χλυβεσ
δεπαρταµενταλεσ, χλυβεσ δεπορτιϖοσ, χεντροσ χυλτυραλεσ, ινχλυσιϖε λασ ΟΝΓσ θυε
µυχηασ ϖεχεσ ρεαλιζα υν τραβαϕο εν χονϕυντο χον λοσ µυνιχιπιοσ ψ λα
χοµυνιδαδ; πορ λτιµο χον συ προπια ινστιτυχι⌠ν θυε εσ λα µυνιχιπαλιδαδ.

Συσ προβλεµασ
Εν ελ χονσταντε τραβαϕο δε χαµπο ηε ποδιδο ρεχοπιλαρ ψ χονχλυιρ χυαλεσ σον λοσ
προβλεµασ µ〈σ φρεχυεντεσ θυε τιενε θυε αφρονταρ ελ προµοτορ σοχιαλ δε λα
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παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, ασ τενεµοσ: λα αυσενχια δε ιδεντιδαδ λοχαλ θυε λιµιτα λα
παρτιχιπαχι⌠ν δε λασ οργανιζαχιονεσ ψ εσπεχιαλµεντε δε λοσ ϕ⌠ϖενεσ, εξιστε ποχα
παρτιχιπαχι⌠ν πορ παρτε δε λα χοµυνιδαδ ο ινδιφερενχια δε στα φρεντε αλ τραβαϕο
θυε ρεαλιζα λα µυνιχιπαλιδαδ.
Λα φαλτα δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ ψ λογστιχοσ θυε διφιχυλτα συ λαβορ. Εστο σε
δεβε αλ εσχασο πρεσυπυεστο δεστιναδο α λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.
Λα φαλτα δε χαπαχιταχι⌠ν α λοσ προµοτορεσ πορ παρτε δελ µυνιχιπιο, λιµιτανδο ασ
συ χαπαχιδαδ δε ατενδερ ψ εντενδερ λοσ προβλεµασ διστριταλεσ.
Λα εσχασα χοµυνιχαχι⌠ν εντρε ελ αλχαλδε ψ λα χοµυνιδαδ. Ελ δεσιντερσ δε λασ
αυτοριδαδεσ εν ρεσολϖερ λοσ προβλεµασ σοχιαλεσ. Λα δεσχονφιανζα δε παρτε δε λα
χοµυνιδαδ χον ρεσπεχτο α λα αυτοριδαδ εδιλ, λα φαλτα δε ινφορµαχι⌠ν σοβρε λασ
αχτιϖιδαδεσ δελ µυνιχιπιο. Ελ ποχο χοµπροµισο πορ παρτε δελ ϖεχινο παρα χον συ
οργανιζαχι⌠ν, απατα δε λοσ διριγεντεσ παρα εµπρενδερ τραβαϕοσ χονϕυντοσ, φαλτα
δε µοτιϖαχι⌠ν. Οτρασ ϖεχεσ σε δεβε α λα φαλτα δε ϖολυνταδ δε λοσ διρεχτορεσ δε
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ δε ηαχερ υν τραβαϕο χονϕυντο.
Σε ηαν ενχοντραδο χασοσ εν λοσ θυε λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ νο
βρινδαν ασεσοραµιεντο α λα χοµυνιδαδ. Ελ παρτιδιταρισµο (αποψο α διφερεντεσ
γρυποσ πολτιχοσ) εσ οτρο προβλεµα θυε σε δα α νιϖελ δε λασ οργανιζαχιονεσ, λο
θυε γενερα α συ ϖεζ χονφλιχτοσ ψ ενφρενταµιεντοσ.
Εξιστεν οργανιζαχιονεσ θυε σε συστενταν µ〈σ εν λο πολτιχο θυε εν λο σοχιαλ.
Ταµβιν σε πρεσεντα λα φαλτα δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε
διφερεντεσ αχτιϖιδαδεσ θυε σε πλαντεε λα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ. Μυχηασ ϖεχεσ λασ
οβρασ νο σε ηαχεν δε αχυερδο α λασ νεχεσιδαδεσ δε λα χοµυνιδαδ. Αλγο µυψ
ιµπορταντε εσ θυε εξιστε λα χαρενχια δε υν µαρχο λεγαλ θυε αποψε ελ τραβαϕο δελ
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προµοτορ σοχιαλ. Νο ηαψ υνα δεφινιχι⌠ν χλαρα πορ παρτε δε λα ποβλαχι⌠ν σοβρε λα
φυνχι⌠ν θυε δεβε τενερ ελ προµοτορ σοχιαλ.

Λασ αλτερνατιϖασ δε σολυχι⌠ν
Λασ αλτερνατιϖασ ο σολυχιονεσ θυε προπονεµοσ φρεντε α λοσ προβλεµασ θυε
ενφρενταµοσ εν νυεστρα διαρια λαβορ δε προµοτορεσ παρα ρεαλιζαρ υνα βυενα
λαβορ δε προµοχι⌠ν, σον: αυµενταρ ελ πρεσυπυεστο µυνιχιπαλ παρα ελ 〈ρεα δε
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, προµοϖερ υνα χυλτυρα παρτιχιπατιϖα δεντρο δελ µυνιχιπιο ψ
φυερα δε λ, δεσλιγαρ λα παρτε πολτιχα δε λα λαβορ δε προµοχι⌠ν σοχιαλ, δεβε
ηαβερ υνα µαψορ χαπαχιταχι⌠ν δε µ〈σ χαλιδαδ ε ιντεγραχι⌠ν, λα ελαβοραχι⌠ν δε
προψεχτοσ παρα πρεσενταρλοσ α διφερεντεσ ινστιτυχιονεσ θυε νοσ περµιτα µεϕοραρ
ελ δεσαρρολλο δε λα χοµυνιδαδ. ∆εβε εξιστιρ µαψορ αυτονοµα εν λα τοµα δε
δεχισιονεσ πορ παρτε δε λοσ προµοτορεσ.

Συσ πρινχιπαλεσ λογροσ
Εν ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν ταµβιν σε ηαν οβτενιδο λογροσ λοσ χυαλεσ σον υνα
σατισφαχχι⌠ν δε τιπο περσοναλ ψ προφεσιοναλ. Ασ, σε ηα λογραδο λα αµπλιαχι⌠ν δε
λοσ εσπαχιοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν, µαψορ χοµυνιχαχι⌠ν εντρε ϖεχινοσ ψ συ
µυνιχιπιο, ελ αχερχαµιεντο χον λα ποβλαχι⌠ν οργανιζαδα ψ ταµβιν χον λα
ποβλαχι⌠ν νο οργανιζαδα λα χυαλ προµοϖιµοσ παρα συ χονφορµαχι⌠ν.
Ελ ρεχονοχιµιεντο δε λοσ λδερεσ ϖεχιναλεσ ψ ελ χονταχτο διρεχτο χον ελλοσ, λο θυε
νοσ ηα περµιτιδο ρεαλιζαρ υν τραβαϕο χοορδιναδο ψ νοσ ηα φαχιλιταδο ελ χονταχτο
χον οτροσ γρυποσ δε περσονασ. Λα χονφορµαχι⌠ν, ελ φορταλεχιµιεντο, ελ ρεγιστρο ψ
ελ ρεχονοχιµιεντο δε οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ εν ελ ΡΥΟΣ. Ελ συργιµιεντο δε
νυεϖασ οργανιζαχιονεσ θυε ρεσπονδαν α λασ νυεϖασ δεµανδασ δε λα ποβλαχι⌠ν.
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Λα χονχιεντιζαχι⌠ν δελ ϖεχινο σοβρε λα ιµπορτανχια δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ψ
σοβρε λα προβλεµ〈τιχα δε συ χοµυνιδαδ. Ελ φορταλεχιµιεντο δε λα παρτιχιπαχι⌠ν
ϖεχιναλ α τραϖσ δε υνα χοµυνιχαχι⌠ν χοντινυα χον ελ ϖεχινο, λο θυε ηα
χοντριβυιδο α χρεαρ µεχανισµοσ δε χονχερταχι⌠ν εντρε ϖεχινο − µυνιχιπαλιδαδ
παρα λα σολυχι⌠ν δε προβλεµασ. Λα ελαβοραχι⌠ν δε προψεχτοσ α φαϖορ δε λα
χοµυνιδαδ, εντρε οτροσ.

Ρεχυρσοσ υτιλιζαδοσ
Λασ ηερραµιεντασ ψ λοσ ρεχυρσοσ υτιλιζαδοσ παρα εστοσ λογροσ ηαν σιδο λα
χαπαχιταχι⌠ν χονσταντε δε λοσ ρεχυρσοσ ηυµανοσ, εν εστε χασο λα ποβλαχι⌠ν, α
τραϖσ δε ταλλερεσ, προγραµασ, χαµπα〉ασ, χυρσοσ, εντρε οτροσ, πορ παρτε δε λα
Μυνιχιπαλιδαδ ψ εσπεχφιχαµεντε δε λα ΟΓΠς, εστο ηα περµιτιδο υν µαψορ
αχερχαµιεντο εντρε ϖεχινοσ ψ γοβιερνο λοχαλ.
Λα χρεαχι⌠ν δε οργανιζαχιονεσ, χαναλιζαδορασ δε λασ προβλεµ〈τιχασ δε λα
ποβλαχι⌠ν, ταλλερεσ δε χαπαχιταχι⌠ν, ενχυεντροσ, χαµπα〉ασ ψ χηαρλασ δε σαλυδ,
πεθυε〉ασ οβρασ δε ινφραεστρυχτυρα, λοσ χαβιλδοσ αβιερτοσ οργανιζαδοσ πορ ελ
µυνιχιπιο, λασ µεσασ δε χονχερταχι⌠ν, λασ ασεσορασ α λασ οργανιζαχιονεσ, ελ
ασεσοραµιεντο α λα χοµυνιδαδ παρα λα ρεσολυχι⌠ν δε συσ νεχεσιδαδεσ, λασ
νορµασ λεγαλεσ θυε φαχιλιταν ελ ρεχονοχιµιεντο δε λασ οργανιζαχιονεσ, ταµβιν
λα φορµαχι⌠ν δε λοσ χοµιτσ ϖεχιναλεσ, ετχ.

Συσ χυαλιδαδεσ ψ ηαβιλιδαδεσ
Αχτυαλµεντε σε εξιγε δελ προµοτορ υν µαψορ νµερο δε χυαλιδαδεσ, χοµο νοσ
ρεφεριµοσ εν ελ χαπτυλο αντεριορ, εν ελ µαρχο τε⌠ριχο σοβρε Λα Προµοχι⌠ν
Σοχιαλ, εστασ σον εξιγιδασ πορ λα µισµα ποβλαχι⌠ν ψ πορ λα ινστιτυχι⌠ν. Ασ, λα
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ποβλαχι⌠ν εξιγε χαδα ϖεζ µ〈σ χυαλιδαδεσ µοδελο παρα υν προµοτορ σοχιαλ,
εντρε ελλοσ, θυε τενγα υνα ϖερδαδερα ϖοχαχι⌠ν δε σερϖιχιο, ρεσπονσαβιλιδαδ,
ιδονειδαδ, αυτοεστιµα, τολερανχια, ηονεστιδαδ, ψ σοβρε τοδο, ϖαλορεσ τιχοσ ψ
µοραλεσ.
∆εβε τενερ χονχιενχια σοχιαλ, χρεατιϖιδαδ, σερ χονχιλιαδορ αντε λοσ προβλεµασ δε
λα χοµυνιδαδ, σερ υν λδερ, ιδεντιφιχαρσε χον συ λαβορ δε προµοτορ, δεβε τενερ
χονοχιµιεντοσ β〈σιχοσ, σερ δεµοχρ〈τιχο, περσιστεντε, ϖισιοναριο, ψ λο πρινχιπαλ,
δεβε σαβερ εσχυχηαρ.

5.6 Αλγυνασ προπυεστασ α λοσ προβλεµασ ενχοντραδοσ
5.6.1 Μοτιϖοσ πορ λο θυε λα γεντε νο παρτιχιπα
• Μυχηασ ϖεχεσ λοσ ϖεχινοσ νο εστ〈ν µυψ βιεν ινφορµαδοσ δε λοσ 〈µβιτοσ
εν λοσ χυαλεσ πυεδεν παρτιχιπαρ.

• Ταµβιν λα εστρυχτυρα δε αλγυνασ ινστιτυχιονεσ νο περµιτε συ
παρτιχιπαχι⌠ν, ψα θυε λα εστρυχτυρα δε στασ σον ϖερτιχαλεσ εν ελ
οργανιγραµα ψ ελ τρατο ρεαλ. Μυχηασ ϖεχεσ εν οτρασ διρεχχιονεσ
µυνιχιπαλεσ ηα εξιστιδο µαλτρατο ηαχια λοσ ϖεχινοσ πυεσ συσ ποσιχιονεσ
σον χονσιδεραδασ µενοσ.

• Λασ ινστιτυχιονεσ νο ηαν απρενδιδο α γενεραρ προχεσοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν ψ
λα ποβλαχι⌠ν νο ηα απρενδιδο α οπιναρ.

• Εξιστεν χιυδαδανοσ θυε ποσεεν υνα χονχιενχια χϖιχα ποβρε ο ποχο
προµοϖιδα.
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• Εν χονχλυσι⌠ν, λα παρτιχιπαχι⌠ν εσ ινδισπενσαβλε περο νο πορ ελλο τοδοσ
λοσ ϖεχινοσ παρτιχιπαν.

5.6.2 Εστρατεγιασ παρτιχιπατιϖασ χον λα ποβλαχι⌠ν (υνα
εξπεριενχια χοµυνιχατιϖα)
• ∆εντρο δε λασ εστρατεγιασ θυε υσαµοσ παρα θυε λα γεντε παρτιχιπε εστα ελ
ηαχερλεσ σεντιρ θυε εσ υν προβλεµα δε τοδοσ, θυε σε δεν χυεντα δε λα
ιµπορτανχια δε συ παρτιχιπαχι⌠ν, θυε συσ αχχιονεσ σερϖιρ〈ν παρα αλγο
βυενο.

• Υν εστµυλο νατυραλ ψ ϕυστο θυε περσυαδα α πονερ ελ ηοµβρο εσ σαβερ
θυε εσο βενεφιχιαρ〈 α λοσ θυε παρτιχιπαν, ασ λα γεντε παρτιχιπα χυανδο
τοµα χονχιενχια δε θυε εσ πορ υν βιενεσταρ χοµν, εντονχεσ ρεχλαµα
τραβαϕο ψ σε εσφυερζα.

• Εσ ασ θυε σι σε εδυχα α λα γεντε εν συσ δερεχηοσ ψ δεβερεσ, εσ µ〈σ
ϖιαβλε λογραρ υν ϖερδαδερο εϕερχιχιο δε λα χιυδαδανα. Ελ δεσαρρολλο εσ υν
χοµπροµισο ταντο δε λασ αυτοριδαδεσ χοµο δε λα σοχιεδαδ εν χονϕυντο, ψ
πορ ενδε, δε συσ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ.

• Λοσ ϖεχινοσ τιενεν θυε σεντιρ θυε συ παρτιχιπαχι⌠ν σιεµπρε χυεντα ψ εσ
µυψ ιµπορταντε παρα συ δεσαρρολλο λοχαλ. Εν λα αχτυαλιδαδ λοσ προµοτορεσ
τραβαϕαµοσ παρα θυε εστο σε δ, δεµοστρανδο α λοσ ϖεχινοσ θυε νο σ⌠λο
βαστα χον ρεχλαµαρ ψ εξιγιρ, σινο θυε ταµβιν τιενεν θυε παρτιχιπαρ. Θυ
µεϕορ θυε ελλοσ παρα δαρ α χονοχερ λοσ προβλεµασ ψ νεχεσιδαδεσ θυε λοσ
αθυεϕα, ελλοσ σον λοσ πρινχιπαλεσ ιντερεσαδοσ εν θυε σε ρεσυελϖαν λοσ
προβλεµασ προπονιενδο αλτερνατιϖασ δε σολυχι⌠ν.
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• ∆εβεµοσ ρεχορδαρ θυε ελ προγρεσο δε υνα χοµυνιδαδ λο δεµυεστρα λα
χαλιδαδ δε ϖιδα δε λοσ ποβλαδορεσ: πορ υνα παρτε σι λασ περσονασ πυεδεν
αχχεδερ α χιερτοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ ινδισπενσαβλεσ; πορ οτρα, σι σον
ϖαλοραδασ ψ ρεσπεταδασ χοµο χιυδαδανοσ, συσ ιδεασ, ασπιραχιονεσ ψ
οπινιονεσ.

• Ασ, δεσδε ηαχε υν τιεµπο, λοσ χοµυνιχαδορεσ δεϕαµοσ δε σερ
προφεσιοναλεσ δεδιχαδοσ σ⌠λο α λα προδυχχι⌠ν δε µεδιοσ δε ινφορµαχι⌠ν
ψ χαµπα〉ασ πυβλιχιταριασ, παρα χονϖερτιρνοσ εν πλανιφιχαδορεσ δελ
δεσαρρολλο δε υνα χιυδαδ θυε εσ υνα αχτιϖιδαδ θυε ινϖολυχρα α τοδα λα
γεντε, παρα θυε χαδα θυιν παρτιχιπε α συ µανερα. Λασ αυτοριδαδεσ
µυνιχιπαλεσ, λοσ πλανιφιχαδορεσ ψ λοσ προπιοσ ϖεχινοσ δε υνα χιυδαδ σε
βενεφιχιαν χον εστε απορτε.

Οτρασ εστρατεγιασ χοµο προπυεστασ

• Γενεραµοσ βυενασ ρελαχιονεσ χον λοσ ϖεχινοσ ϖαλορ〈νδολοσ ταλ χοµο
ελλοσ σον. Λοσ δι〈λογοσ χονσταντεσ χον λοσ ϖεχινοσ φορταλεχεν λασ
ρελαχιονεσ αµιχαλεσ χιµεντ〈νδοσε χαδα δα.

• Χρεαµοσ υν χλιµα δε χονφιανζα. Λα ιδεα εσ θυε ϕυντοσ απρενδεµοσ πορ
λασ ραζονεσ θυε εσταµοσ εν χονταχτο χον ελ ϖεχινο, σιενδο χλαροσ ψ
τρανσπαρεντεσ.

• Χυανδο ιντεραχτυαµοσ χον ελ ϖεχινο αδοπταµοσ υνα αχτιτυδ ιγυαλιταρια
σιν ϕεραρθυασ εν χυψασ χονϖερσαχιονεσ φλυψεν λασ οπινιονεσ δε αµβασ
παρτεσ.
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• Ρεσπεταµοσ λασ ιδεασ δελ οτρο, σαβεµοσ εσχυχηαρ, απλιχαµοσ λα εµπατα
ψ διαλογαµοσ εν υν λενγυαϕε σενχιλλο ψ αδαπταβλε α χαδα ρεαλιδαδ ψα θυε
εστοσ σον πριµορδιαλεσ. Ελ δι〈λογο σιν εξχλυσι⌠ν εσ ελ ινγρεδιεντε
φυνδαµενταλ.

Χοµπαρτιµοσ

χαπαχιταχιονεσ

δε

µανερα

ρεσπονσαβιλιδαδεσ,
δεσχεντραλιζαδα

λλεγανδο

ρεαλιζαµοσ
ηαστα

συσ

χοµυνιδαδεσ.

• Λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ νοσ πρεοχυπαµοσ πορθυε λασ περσονασ
απρενδαν α ρεϖαλοραρσε ψ α ρελαχιοναρσε εντρε σ.

5.6.3 Αλτερνατιϖασ παρα µεϕοραρ λοσ προβλεµασ εν ελ
ρεγιστρο

ψ

ρεχονοχιµιεντο

δε

λασ

οργανιζαχιονεσ

σοχιαλεσ
Ελ τραβαϕο δε χαµπο θυε ηε ρεαλιζαδο µε ηα δεµοστραδο θυε ελ
προβλεµα θυε διφιχυλτα ελ ρεγιστρο δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ σε δεβε
αλ δεσχονοχιµιεντο δε λασ ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ λο χυαλ ρατιφιχα λα
ιµπορτανχια δε ιµπυλσαρ υνα σιστεµ〈τιχα χαµπα〉α µετροπολιτανα σοβρε
λοσ δερεχηοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα.
Οτρο δε λοσ προβλεµασ θυε ενφρεντα λασ οργανιζαχιονεσ εσ ελ παραλελισµο
εξιστεντε ψ λασ ιµπυγναχιονεσ ιντερπυεστασ πορ ϖεχινοσ δεβιδο α λοσ
δεσαχυερδοσ ψ χονφλιχτοσ αλ ιντεριορ δε λασ οργανιζαχιονεσ. Ταµβιν εστα
λα φαλτα δε ιντερσ δε λοσ ϖεχινοσ πορ παρτιχιπαρ, εστο σε δεβε µυχηασ
ϖεχεσ α λα φαλτα δε υνα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα εντρε λοσ γρυποσ ϖεχιναλεσ.
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Λασ αλτερνατιϖασ δε σολυχι⌠ν παρα λα µεϕορα δελ ρεγιστρο ψ ρεχονοχιµιεντο
δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ θυε λα µισµα εξπεριενχια µε ηα
περµιτιδο προπονερ, σεραν:

• ∆ιφυνδιρ εντρε λοσ ϖεχινοσ λασ νορµασ θυε

ρεγυλαν λα παρτιχιπαχι⌠ν

ϖεχιναλ.

• Προπορχιοναρ µοδελοσ δε εστατυτοσ ψ οτροσ δοχυµεντοσ θυε σιρϖαν α λοσ
ϖεχινοσ χοµο χονσυλτα παρα ελαβοραρ λοσ προπιοσ, εστο λεσ φαχιλιταρ〈 ψ
περµιτιρ〈 χυµπλιρ χον λοσ ρεθυισιτοσ θυε εξιγε λα Μυνιχιπαλιδαδ παρα ελ
ρεχονοχιµιεντο δε λασ ϕυντασ ϖεχιναλεσ.

• Ασεσοραρ α λοσ ϖεχινοσ θυε µανιφιεστεν συ ϖολυνταδ δε οργανιζαχι⌠ν ψ εν
λο ποσιβλε, αχοµπα〉αρλοσ δυραντε τοδο ελ προχεσο.

• Εν λα ελεχχι⌠ν δε λα ϕυντα δε ϖεχινοσ, λα Μυνιχιπαλιδαδ πυεδε παρτιχιπαρ α
τραϖσ δε συσ ρεπρεσενταντεσ, ϕεφε ο προµοτορεσ, εν χαλιδαδ δε ϖεεδορ
χον ελ φιν δε γαραντιζαρ λα τρανσπαρενχια δελ προχεσο. Εν λα ΟΓΠς εστα
ταρεα µαψορµεντε σε χυµπλα ηα σολιχιτυδ δε λα προπια οργανιζαχι⌠ν ψ
εστο σε ηαχα α τραϖσ δε υν δοχυµεντο διριγιδο α λα διρεχχι⌠ν γενεραλ
θυιν α συ ϖεζ απροβαβα λα ασιστενχια. Σε δεβε τοµαρ εν χυεντα θυε
χαδα οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ εσ αυτ⌠νοµα ψ θυε εν υν προχεσο ελεχτοραλ νο
σε παρτιχιπα νι χον ϖοζ νι χον ϖοτο, σ⌠λο χοµο ϖεεδορ.

• Απερτυραρ λιβροσ δε ρεγιστρο παρα λασ ϕυντασ ϖεχιναλεσ ψ λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ δε βασε. Θυε σε χυεντε χον υνα βασε δε δατοσ αυτοµατιζαδα,
ελαβοραχι⌠ν δε υν σοφτωαρε παρα ελ ρεγιστρο δε λασ οργανιζαχιονεσ
ϖεχιναλεσ ψ λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ δε βασε. Εν ελ χασο δε λα ΟΓΠς
εστε ψα χυεντα χον υν ρεγιστρο χοµπυταριζαδο.
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• Λα χοµυνιχαχι⌠ν εντρε λα Μυνιχιπαλιδαδ δε Λιµα ψ λοσ µυνιχιπιοσ
διστριταλεσ δεβε σερ φλυιδα, εσπεχιαλµεντε εν ελ χασο δε ρεχυρσοσ
ιµπυγνατιϖοσ δε ρεχονοχιµιεντο δε οργανιζαχιονεσ. Εστο µυχηασ ϖεχεσ
σε ϖε οβσταχυλιζαδα δεβιδο α θυε εξιστεν διϖισι⌠ν πορ λασ πρεφερενχιασ
πολτιχασ.

• Λα πριοριδαδ δεβε εσταρ εν λα προµοχι⌠ν δε λα οργανιζαχι⌠ν ψ δε
διφερεντεσ µεχανισµοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν, τοµανδο χοµο βασε λασ προπιασ
ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ ψ λασ θυε χαδα µυνιχιπιο διστριταλ χρεε εν ελ
µαρχο δε λεψ. Πορ ελλο ρεθυιερε εθυιποσ δεβιδαµεντε χαλιφιχαδοσ ψ
χαπαχιταδοσ παρα πριοριζαρ ελ τραβαϕο δε χαµπο ψ λα περµανεντε ρελαχι⌠ν
χον λα χοµυνιδαδ.

• Σε δεβε γενεραρ υνα χυλτυρα ψ τεχνολογα παρτιχιπατιϖα εν τοδασ λασ
δεπενδενχιασ µυνιχιπαλεσ. Σε δεβε χρεαρ υν σεγµεντο δε φυνχιοναριοσ
εσπεχιαλιζαδοσ εν ελ τεµα δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ θυε προµυεϖα υνα
νυεϖα χυλτυρα δε γεστι⌠ν. Λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ δεβεν
χυµπλιρ υν ρολ ρεχτορ, ελ χονϕυντο δε γεστι⌠ν παρτιχιπατιϖο δεβε ατραϖεσαρ
ελ χονϕυντο δε λασ διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ ψ χοµισιονεσ δε ρεγιδορεσ
χαπαχιταδοσ.

• Ρεαλιζαρ χαµπα〉ασ δε εδυχαχι⌠ν χιυδαδανα ψ φοµενταρ λα χαπαχιταχι⌠ν
δε θυιενεσ φορµαν παρτε δε λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ. Εστασ
χαµπα〉ασ δεβεν ινχιδιρ εν τρεσ 〈µβιτοσ φυνδαµενταλεσ: λα διφυσι⌠ν δε
λασ ορδενανζασ ψ λεψεσ θυε σε ενχυεντραν εν ελ χοµπενδιο λεγαλ δε
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ψ χιυδαδανα, ελαβοραχι⌠ν ψ διφυσι⌠ν δε µοδελοσ δε
εστατυτοσ παρα ϕυντασ δε ϖεχινοσ ασενταµιεντοσ ηυµανοσ ψ ασοχιαχιονεσ
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δε ποβλαδορεσ, µοτιϖαρ λα ελαβοραχι⌠ν δε ορδενανζασ εν χαδα διστριτο εν
φυνχι⌠ν δε συσ προπιασ παρτιχυλαριδαδεσ, ρεχογιενδο λα εξπεριενχια δε λοσ
προγραµασ µυνιχιπαλεσ δε παρτιχιπαχι⌠ν.

5.6.4 Εστρατεγιασ παρα λα προµοχι⌠ν ψ χαπαχιταχι⌠ν δε λασ
οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ
Λασ εστρατεγιασ θυε προπονγο σον λασ σιγυιεντεσ:

• Τραβαϕο δε χαµπο περµανεντε, εστο εσ µυψ ιµπορταντε πορθυε νοσ
περµιτε τενερ υνα ϖισι⌠ν ρεαλ δε λασ νεχεσιδαδεσ δελ ϖεχινο, συσ
χοστυµβρεσ, συσ πρεοχυπαχιονεσ ψ σατισφαχχιονεσ. Νοσ περµιτε χονοχερ
θυε γρυποσ εστ〈ν οργανιζαδοσ ψ θυε γρυποσ νο λο εστ〈ν παρα εντραρ α
προµοϖερ συ χονφορµαχι⌠ν ε ινσχριπχι⌠ν.

• Λα απερτυρα δε εσπαχιοσ θυε περµιταν υνα ρελαχι⌠ν διρεχτα εντρε ϖεχινοσ
ψ Αλχαλδε, ασ χοµο χον λασ αυτοριδαδεσ εδιλεσ. Πορ εϕεµπλο, α τραϖσ δε
λα ρεαλιζαχι⌠ν δε Χαβιλδοσ Αβιερτοσ.

•

Λα εδιχι⌠ν δε υν βολετν µυνιχιπαλ δονδε σε δεν χονοχερ λασ αχτιϖιδαδεσ
θυε ρεαλιζα ελ Μυνιχιπιο ασ χοµο λασ δισποσιχιονεσ θυε σε αχυερδεν ψ
λοσ λογροσ εν λα εϕεχυχι⌠ν δελ πλαν δε τραβαϕο.

• Ρεαλιζαρ αχτιϖιδαδεσ δε χαπαχιταχι⌠ν χον ελ αποψο δε προφεσιοναλεσ δε λα
προπια Μυνιχιπαλιδαδ, ασ χοµο προφεσιοναλεσ δε οτρασ ινστιτυχιονεσ, εστο
δεπενδερ〈 δελ τεµα θυε σε θυιερα αβορδαρ. Αποψο δε οτρασ ινστιτυχιονεσ
α τραϖσ δε χονϖενιοσ ψ χοορδιναχιονεσ; πορ εϕεµπλο, λασ ΟΝΓ.
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• ∆επενδιενδο δε λα εξτενσι⌠ν δελ διστριτο εσ ιµπορταντε λα ζονιφιχαχι⌠ν δελ
τερριτοριο παρα φαχιλιταρ ελ τραβαϕο δελ προµοτορ, ηαχερ µ〈σ φλυιδα λα
χοµυνιχαχι⌠ν χον λοσ ϖεχινοσ ψ δαρ ρ〈πιδα ατενχι⌠ν α συσ δεµανδασ.

• Ελ Ιντερχαµβιο δε εξπεριενχιασ εντρε διστριτοσ, λο θυε περµιτιρ〈 αδθυιριρ
χονοχιµιεντοσ ψ εστιµυλαρ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ.

• Τραβαϕαρ χαµπα〉ασ εδυχατιϖασ χον λοσ αλυµνοσ δε λοσ Χεντροσ
Εδυχατιϖοσ χον ελ φιν δε προµοϖερ συ παρτιχιπαχι⌠ν εν αχτιϖιδαδεσ
χοµυναλεσ θυε περµιταν δεσαρρολλαρ χονχιενχια χιυδαδανα ψ ασ ποδερ
λλεγαρ α λοσ παδρεσ α τραϖσ δε ελλοσ.

• Εσταβλεχερ εν λοσ Μυνιχιπιοσ βυζονεσ παρα ρεχεπχιοναρ συγερενχιασ
ρεσπεχτο α λοσ τεµασ δε χαπαχιταχι⌠ν. Τραβαϕαρ χον γρυποσ σεγν
εδαδεσ ψ τεµασ δε ιντερσ.

5.7 Αν〈λισισ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ψ χυλτυρα οργανιζαχιοναλ δε λα
ΟΓΠς
Μι εσπεχιαλιδαδ εν χοµυνιχαχι⌠ν οργανιζαχιοναλ µε περµιτι⌠ πλαντεαρ υν βρεϖε
αν〈λισισ οργανιζαχιοναλ δε λα ινστιτυχι⌠ν δονδε µε δεσεµπε〉 δυραντε µ〈σ δε
τρεσ α〉οσ. Χον ελλο ιντεντο βρινδαρ υνα βρεϖε ρεφερενχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερνα ψ λα χυλτυρα οργανιζαχιοναλ θυε πρεδοµιναβαν εν λα Οφιχινα Γενεραλ δε
Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ δυραντε ελ τιεµπο θυε δεσαρρολλ µι λαβορ.

α. Αν〈λισισ δε λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα ψ εξτερνα
Εν λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ (ΟΓΠς), λα χοµυνιχαχι⌠ν
φορµαλ φυε φυνδαµενταλ ψ περµανεντε. Σιεµπρε φυε νεχεσαριο δεϕαρ χονστανχια
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δε µανερα εσχριτα, δελ τραβαϕο ψ αχχιονεσ δεσαρρολλαδασ α τραϖσ δε οφιχιοσ,
χαρτασ, ινφορµεσ, µεµορ〈νδυµσ. Αδεµ〈σ, ελ δεσαρρολλο δε τοδα αχχι⌠ν ο ταρεα
α ρεαλιζαρ τενα θυε σερ χοµυνιχαδο σιεµπρε α λοσ διρεχτορεσ. Ελ τπιχο παπελιτο
ηαβλα πρεδοµιν⌠ σιεµπρε εν λα ινστιτυχι⌠ν.
Ηυβο µυχηα πρεχαυχι⌠ν εν λο θυε σε ηαχα πορ τεµορ α λα ρεαχχι⌠ν δε λα
διρεχχι⌠ν, πυεσ χυαλθυιερ ερρορ ποδα χοσταρτε ελ πυεστο δε τραβαϕο. Εστα
σιτυαχι⌠ν σε ϖιϖα διαριαµεντε ε ινχλυσιϖε σε διερον χασοσ δε αλγυνοσ
τραβαϕαδορεσ θυε φυερον δεσπεδιδοσ ο τρασλαδαδο α οτροσ πυεστοσ δε µενορ
ϕεραρθυα ψ χον υν µενορ συελδο. Πορ εϕεµπλο, ελ χασο δε υν ϕεφε δε Χασα
Μυνιχιπαλ θυε φυε τρασλαδαδο αλ πυεστο δε προµοτορ. Εστο σε χονϖιρτι⌠ εν υν τιπο
δε αµεδρενταµιεντο παρα λοσ τραβαϕαδορεσ, ταντο παρα λοσ νυεϖοσ χοµο παρα
λοσ αντιγυοσ.
Ρεσπεχτο α λα χοµυνιχαχι⌠ν

ινφορµαλ, στα ερα φρεχυεντε αλ ιντεριορ δε λασ

Χασασ Μυνιχιπαλεσ ψ σε δαβα εντρε ϕεφεσ ψ προµοτορεσ. Φυε ιµπορταντε
µαντενερ υνα χοµυνιχαχι⌠ν φλυιδα ψα θυε ελ τραβαϕο εν εθυιπο σιεµπρε ερα
ινδισπενσαβλε εν ελ χαµπο χον λα ποβλαχι⌠ν, πορ ελλο σε µανεϕ⌠ ψ ρεφορζ⌠ λα
χοµυνιχαχι⌠ν ηοριζονταλ α εστε νιϖελ.
Λοσ χηισµεσ ψ ρυµορεσ φυερον φορµασ χοµυνεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν εν λα
ινστιτυχι⌠ν. Εστα οφιχινα χονταβα χον απροξιµαδαµεντε 60 τραβαϕαδορεσ εντρε
περσοναλ αδµινιστρατιϖο ψ προφεσιοναλεσ νοµβραδοσ ψ χοντραταδοσ θυε
δεσεµπε〉αν χαργοσ διφερεντεσ, εντρε διρεχτιϖοσ, σεχρεταριασ, ϕεφεσ, προµοτορεσ,
πολιχασ µυνιχιπαλεσ δεσταχαδοσ α λα Οφιχινα δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ.
Λοσ λυγαρεσ µ〈σ χοµυνεσ δονδε σε διφυνδαν λοσ χηισµεσ ψ χοµενταριοσ
φυερον ελ χοµεδορ α λα ηορα δελ ρεφριγεριο, λοσ πασαδιζοσ δε λα οφιχινα, εν λασ
ρευνιονεσ δε χονφρατερνιδαδ ο εϖεντοσ χιρχυνστανχιαλεσ χοµο ελ δα δε παγο δε
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φιν δε µεσ δονδε τοδο ελ περσοναλ σε ρεενχοντραβα. Εστο φορµ⌠ παρτε δε λα
χυλτυρα οργανιζαχιοναλ.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν ασχενδεντε σε δαβα α τραϖσ δε λοσ δοχυµεντοσ, χοµο λα
πρεσενταχι⌠ν δε λοσ προψεχτοσ θυε ινφορµαβαν α λα διρεχχι⌠ν δε λασ αχτιϖιδαδεσ
θυε σε ρεαλιζαραν εν λοσ πρ⌠ξιµοσ δασ, ποστεριορ α εστασ αχτιϖιδαδεσ σιεµπρε
σε ρεµιτα ελ ινφορµε χον λοσ ρεσυλταδοσ ψ λα εϖαλυαχι⌠ν δε χαδα αχτιϖιδαδ.
∆ιχηοσ δοχυµεντοσ εραν ελαβοραδοσ σιγυιενδο υν µοδελο ψα πρεϖιστο πορ λα
διρεχχι⌠ν γενεραλ, εστο αδεµ〈σ περµιτα µαντενερ α λα διρεχχι⌠ν ινφορµαδα δε
τοδοσ νυεστροσ µοϖιµιεντοσ.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν δεσχενδεντε, εντρε λα διρεχχι⌠ν γενεραλ ψ λοσ τραβαϕαδορεσ ερα
ποχο φρεχυεντε, νο ερα φλυιδα ο εν τοδο χασο, σι σε ρεθυερα χονϖερσαρ χον λα
διρεχχι⌠ν δεβαµοσ χοµυνιχαρ χον αντιχιπαχι⌠ν. Εξιστι⌠ υνα χοµυνιχαχι⌠ν
δεσχενδεντε µυχηο µ〈σ φλυιδα χον λασ διρεχτορασ δε λνεα, πορ εϕεµπλο εν λασ
ρευνιονεσ δε τραβαϕο σε ιντερχαµβιαβαν οπινιονεσ ψ σε ρεαλιζαβαν προπυεστασ
δε τραβαϕο.
Λα χοµυνιχαχι⌠ν εξτερνα σε δαβα α τραϖσ δε λα ινστιτυχι⌠ν, εσπεχφιχαµεντε δε
λα ΟΓΠς ηαχα συ πβλιχο οβϕετιϖο θυε εσταβα χονστιτυιδο πορ λοσ ϖεχινοσ δε
Λιµα µετροπολιτανα. Νορµαλµεντε εστε τιπο δε χοµυνιχαχι⌠ν σε ηαχα εφεχτιϖα
α τραϖσ δε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ χοµο λοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ, λοσ
Ενχυεντροσ Χοναλεσ, δονδε σε χονϖοχαβαν α λασ οργανιζαχιονεσ δε βασε,
χοµιτσ ϖεχιναλεσ ψ πβλιχο εν γενεραλ ψ σε δαβαν α χονοχερ συσ νεχεσιδαδεσ
ψ δεµανδασ χον λα φιναλιδαδ θυε σεαν εσχυχηαδασ πορ λασ αυτοριδαδεσ εδιλεσ.
Ταµβιν λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν σε χονστιτυψερον εν χαναλιζαδορεσ δε λα
ινφορµαχι⌠ν ηαχα νυεστροσ ϖεχινοσ. Αθυ τυϖο υν παπελ πρεπονδεραντε ελ
ρεσπονσαβλε δε πρενσα, πυεσ συ ταρεα φυε προπιχιαρ λα ατενχι⌠ν δε λοσ µεδιοσ
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δε χοµυνιχαχι⌠ν ηαχα λασ αχτιϖιδαδεσ µ〈σ ιµπορταντεσ ψ α τραϖσ δε ελλοσ
δαρλασ α χονοχερ αλ πβλιχο εν γενεραλ: λοσ ϖεχινοσ δε Λιµα µετροπολιτανα.

β. Αν〈λισισ δε λα χυλτυρα οργανιζαχιοναλ: χοστυµβρεσ, χλιµα λαβοραλ, µιτοσ
ψ λεψενδασ
Εν ελ προχεσο δε τραβαϕο ελ περσοναλ δε λα ινστιτυχι⌠ν, εσπεχιαλµεντε δε λασ
οφιχινασ χεντραλεσ, λαβοραβα δε λυνεσ α ϖιερνεσ δεσδε λασ 8:00 α.µ. ηαστα λασ
5:45π.µ., α διφερενχια δελ περσοναλ δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο θυε
λαβοραβαν δε 9:00 αµ. α 6:45 πµ.
Σιν

εµβαργο,

χυανδο

ηαβαν

εϖεντοσ

ο

αχτιϖιδαδεσ

εσπεχιαλεσ,

λοσ

ρεσπονσαβλεσ δε διχηα αχτιϖιδαδ ψ λοσ προµοτορεσ τραβαϕαβαν λοσ δασ σ〈βαδο ψ
δοµινγο εν ηοραριοσ νορµαλεσ, λοσ ηοραριοσ δε σαλιδα σε εξτενδαν µυχηασ
ϖεχεσ ηαστα λασ 11 δε λα νοχηε. Αλγυνασ δε εστασ αχτιϖιδαδεσ φυερον:
ιναυγυραχι⌠ν δε οβρασ πβλιχασ, φεστιϖιδαδεσ ιµπορταντεσ παρα ελ ϖεχινο,
εϖεντοσ χοµο λοσ Χαβιλδοσ Αβιερτοσ, ε ινχλυσιϖε λασ ασαµβλεασ ψ ρευνιονεσ
ϖεχιναλεσ.
Εν λα Οφιχινα δελ Χερχαδο λασ ρευνιονεσ δε τραβαϕο παρα ελ δεσαρρολλο δε λασ
αχτιϖιδαδεσ εραν φρεχυεντεσ. Λοσ ϕεφεσ ψ προµοτορεσ δε λασ χασασ µυνιχιπαλεσ
δελ ϖεχινο σε δεσπλαζαβαν χονσταντεµεντε δεσδε συσ σεδεσ ηαστα λα οφιχινα δε
Χερχαδο παρα πρεσενταρ ινφορµεσ, ρεθυεριµιεντοσ, ρεχογερ δοχυµεντοσ ο
µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν, ο παρα ηαχερ υσο δε λασ χοµπυταδορασ παρα λα
ελαβοραχι⌠ν δε οφιχιοσ, χαρτασ, µεµορ〈νδυµσ, ο χοορδιναρ χον ελ περσοναλ,
εντρε οτροσ.
Τοδοσ λοσ δοχυµεντοσ δε εστα οφιχινα εραν ρεϖισαδοσ ψ αυτοριζαδοσ πορ λα
διρεχτορα, λο χυαλ λε περµιτα εσταρ ινφορµαδα δε λασ αχχιονεσ δελ περσοναλ, περο
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α συ ϖεζ, σι ρεθυεραµοσ τοµαρ δεχισιονεσ ρ〈πιδασ εστα σιτυαχι⌠ν οβσταχυλιζαβα
λα ραπιδεζ δε χυαλθυιερ τρ〈µιτε.
Εν λασ ιντεραχχιονεσ περσοναλεσ ελ τρατο εντρε λοσ µιεµβροσ ερα χορδιαλ, α τραϖσ
δε σαλυδοσ, αβραζοσ, βεσοσ, απρετονεσ δε µανοσ. Λασ χονϖερσαχιονεσ εραν
ινφορµαλεσ σεγν ελ γραδο δε χονφιανζα θυε σε τενα εντρε χοµπα〉εροσ, σε
ιντερχαµβιαβαν τεµασ ψ εξπεριενχιασ δε τραβαϕο. Ελ λενγυαϕε ερα σενχιλλο ψ δε
αχυερδο αλ γραδο δε χονφιανζα, λασ παλαβρασ ποδαν σερ δε δοβλε σεντιδο ο
ϕεργασ, οτρασ ϖεχεσ σε πρεσενταβαν χονϖερσαχιονεσ αλ οδο ψ νο σε µοστραβαν
αβιερτοσ αλ ϕυεγο δε µανοσ.
Σοβρε ελ αρρεγλο περσοναλ, ελ τιπο δε ϖεστιρ χοµν δε λασ περσονασ θυε
λαβοραβαν εν λα Μυνιχιπαλιδαδ εσ ελ σιγυιεντε: ελ περσοναλ θυε χυεντα χον
χαργοσ δε ρεχονοχιµιεντο ινστιτυχιοναλ ϖιστεν εν ελ χασο δε ϖαρονεσ, δε τερνο ψ
χορβατα, χαµισα, χορρεασ δε χυερο ψ λλεϖαν αχχεσοριοσ χοµο ρελοϕεσ φινοσ,
χαδενασ, τελφονοσ χελυλαρεσ, πορταφολιο δε χυερο. Εν ελ χασο δε λασ δαµασ:
σαχοσ, φαλδα δε ϖεστιρ ψ αχχεσοριοσ χοµο αρετεσ, χολλαρεσ, ρελοϕεσ, πυλσερασ,
ανιλλοσ, χαρτερασ, ζαπατοσ αλτοσ ψ µαθυιλλαδασ εν λα µαψορα δε λοσ χασοσ. Εν ελ
χασο δε λοσ προµοτορεσ νορµαλµεντε λα φορµα δε ϖεστιρ σιεµπρε φυε σενχιλλα:
πολοσ, ϕεανσ, ζαπατιλλασ, εστο δεβιδο αλ τραβαϕο δε χαµπο θυε ρεαλιζαν.
Λοσ ϖαλορεσ πρεδοµιναντεσ εντρε ελ περσοναλ φυερον λα αµισταδ ψ ελ ρεσπετο. Ελ
περσοναλ δε σεγυριδαδ χοµο λοσ πολιχασ µυνιχιπαλεσ ϖιστεν υν υνιφορµε εν
χαδα χασο, σιενδο λα ϖεστιµεντα δε λοσ πριµεροσ υν υνιφορµε αζυλ ψ ελ σµβολο
δε λα µυνιχιπαλιδαδ εν λα γορρα ψ λοσ πολοσ δε χολορ αζυλ,
Εν λα Οφιχινα δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ εραν χοµυνεσ λασ χελεβραχιονεσ δε λοσ
χυµπλεα〉οσ δελ περσοναλ (εστο σε ρεαλιζαβαν αλ µεσ ο τριµεστραλµεντε εν ελ
χασο δε ενχοντραρνοσ ρεχαργαδοσ δε τραβαϕο). Ταµβιν λα οφιχινα οργανιζαβα
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υνα χηοχολαταδα πορ ναϖιδαδ ψ υνα ρευνι⌠ν παρα ιντερχαµβιο δε ρεγαλο α φιν δε
α〉ο (σε ϕυγαβα αλ αµιγο σεχρετο).
Λοσ αλµυερζοσ δε πρεµιαχι⌠ν παρα ινχεντιϖαρ αλ περσοναλ σε ρεαλιζαβαν χυανδο
υνα γραν αχτιϖιδαδ οβτενα λοσ ρεσυλταδοσ εσπεραδοσ. Ελ ρεχονοχιµιεντο αλ
µεϕορ τραβαϕαδορ δελ α〉ο θυε σε οργανιζ⌠ δεσδε 1999 ηαστα ελ 2002. Λοσ
πασεοσ δε ιντεγραχι⌠ν ψ χονφρατερνιδαδ εν φεχηασ χοµο ελ δα δελ τραβαϕαδορ ελ
1° δε µαψο, εστοσ σε ρεαλιζαρον ανυαλµεντε.
Λασ χελεβραχιονεσ πορ ελ ∆α δελ Παδρε, ∆α δε λα Μαδρε, δε λα Σεχρεταρα, δελ
Περιοδιστα. Εν εστασ φεχηασ σε πρεπαραβα υνα πεθυε〉α ρευνι⌠ν ο σε βρινδαβαν
οβσεθυιοσ. Εν λα Μυνιχιπαλιδαδ, ελ µεσ δε νοϖιεµβρε δε χαδα α〉ο σε οργανιζα
ελ ∆α δελ Τραβαϕαδορ Μυνιχιπαλ, παρα εστε τιπο δε εϖεντο σε προγραµαν
χονχυρσοσ χοµο χαµπεονατοσ δε φτβολ, χονχυρσο δε δανζασ, αλµυερζο ψ βαιλε
σοχιαλ, εντρε οτροσ, αθυ σε χοµπιτε εντρε οφιχινασ ψ διρεχχιονεσ µυνιχιπαλεσ.
Σε απρεχιαβα υν χλιµα λαβοραλ εσταβλε ψ α λα ϖεζ ινεσταβλε εν λασ ρελαχιονεσ
εντρε ϕεφεσ ψ συβορδιναδοσ. Σε οβσερϖ⌠ ρεσπετο ψ χονφιανζα εν ελ τρατο χον λοσ
τραβαϕαδορεσ, ελ δι〈λογο σιεµπρε ερα εν τονο νατυραλ. Εν αλγυνοσ χασοσ, λασ
λλαµαδασ δε ατενχι⌠ν σε ηαχαν εν ϖοζ αλτα πορ παρτε δε λοσ ϕεφεσ. Εν λα τοµα
δε δεχισιονεσ πρεδοµιναβα λα δεχισι⌠ν δε λοσ ϕεφεσ, ελλοσ τεναν λα λτιµα
παλαβρα.
Λα ϕεραρθυα ψ ελ ρεσπετο α λασ ινστανχιασ ριγιερον σιεµπρε εν ελ δεσαρρολλο δε
τοδα αχχι⌠ν, ελ σαλτο δε υνα δε ελλασ ποδα γενεραρ µαλεσταρ εντρε λοσ
εµπλεαδοσ. Νο σε εϖιδενχιαβαν µεχανισµοσ δε µοτιϖαχι⌠ν ψ εστµυλο αλ
περσοναλ δε µοδο φορµαλ, περο σι σε απρεχια εστµυλοσ ϖερβαλεσ χοµο υν
γραχιασ, θυε βιεν σαλι⌠ εστο, ετχ. Εν οχασιονεσ, αλ περσοναλ σε λε ηαχα εντρεγα
δε υν οφιχιο δε αγραδεχιµιεντο πορ ελ ⌠πτιµο ρεσυλταδο δε υνα αχτιϖιδαδ.
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Εν χυαντο α λοσ µιτοσ ψ λεψενδασ, ελ ρυµορ ψ λοσ τεµασ δε χονϖερσαχι⌠ν δε λοσ
αντιγυοσ τραβαϕαδορεσ φρεντε α λα οπινι⌠ν σοβρε λα γεστι⌠ν δελ αντεριορ διρεχτορ
δε λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ, ελ Σρ. Ροδργυεζ Ραβαναλ, εραν
βυενοσ, λα χοµπαραχι⌠ν δε συ γεστι⌠ν χον ελ δε λα αχτυαλ διρεχτορα ερα
ινµινεντε.

5.8

Λοσ βενεφιχιοσ δε εστα εξπεριενχια εν µι δεσαρρολλο

προφεσιοναλ
•

Με ηα περµιτιδο µαψορ µανεϕο ψ ελαβοραχι⌠ν δε προψεχτοσ σοχιαλεσ. Τρατο
διφερενχιαδο χον διϖερσοσ γρυποσ ηυµανοσ.

•

Απρενδερ α εσχυχηαρ λασ νεχεσιδαδεσ δε λα ποβλαχι⌠ν εσ ιµπορταντε.
Οριενταρλοσ ψ ρεσολϖερ χαδα υνο δε συσ προβλεµασ δεντρο δε λασ
ποσιβιλιδαδεσ δελ τραβαϕο, ταµβιν.

•

Ελ υσο δε λα εµπατα εσ ιµπορταντε εν ελ τραβαϕο δελ προµοτορ.

•

Εν ελ τρανσχυρσο δε εστοσ α〉οσ ηε σιδο χαπαχιταδα εν τεµασ δε νδολε
µυνιχιπαλ ψ λοχαλ, εστο µε ηα περµιτιδο ενφοχαρ µυχηο µ〈σ ελ τραβαϕο δελ
προµοτορ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.

Σατισφαχχι⌠ν περσοναλ

•

Συπεραχι⌠ν ψ εξπεριενχια.

•

Ελ δεσενϖολϖιµιεντο αντε υν δετερµιναδο γρυπο ηυµανο. Γαναρ χονφιανζα
ψ λα χονφιανζα δε ελλοσ. Ελ βυεν τρατο ηαχα ελλοσ, υτιλιζαχι⌠ν δε υν λενγυαϕε
αχορδε α συσ χαραχτερστιχασ, σιν τεχνιχισµοσ.
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•

Λα µοτιϖαχι⌠ν ερα χοµπαρτιδα, ψα θυε αλ µοτιϖαρλοσ α ελλοσ α θυε παρτιχιπεν
ψ σε σιενταν µεϕορεσ χιυδαδανοσ µοτιϖαβα αν µ〈σ µι δεσεµπε〉ο
προφεσιοναλ ψ λαβοραλ δελ χυαλ µε σιεντο σατισφεχηα.

•

Λασ λαβορεσ δε χαµπο ψ ελ τραβαϕο φυερτε ψ βαϕο πρεσι⌠ν µε ηα πρεπαραδο
παρα οτροσ τιποσ δε τραβαϕο µ〈σ αδελαντε.

•

Λα συπεραχι⌠ν χονσταντε ψ ελ µαντενερ µι πυεστο δε τραβαϕο, ελ
ρεχονοχιµιεντο δε µισ ϕεφεσ ψ διρεχτορεσ, λοσ ασχενσοσ θυε ηε γοζαδο εν ελ
τραβαϕο: δε πραχτιχαντε α προµοτορα δε προµοτορα α ρεσπονσαβλε δε πρενσα
δε λα ΟΓΠς

•

Ελ γυστο πορ ελ τραβαϕο εν φαϖορ δε λα χοµυνιδαδ µε ηα περµιτιδο αναλιζαρ
θυε ηαψ θυε τενερ ϖοχαχι⌠ν δε σερϖιχιο ψ γανασ δε αποψαρ αλ ρεστο παρα
ηαχερλο βιεν.

•

Λασ λαβορεσ αδµινιστρατιϖασ απρενδιδασ, λα ελαβοραχι⌠ν δε ινφορµεσ, οφιχιοσ,
µεµορ〈νδυµσ, λα τραµιταχι⌠ν δε δοχυµεντοσ, σεγυιµιεντο δε εξπεδιεντεσ,
ετχ.

Πρεγυντασ θυε συργεν δελ τραβαϕο

•

Εστ〈ν χλαραµεντε δεφινιδασ ψ δετερµιναδασ λα φυνχι⌠ν δε υν χοµυνιχαδορ
εν ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν σοχιαλ θυε ηε δεσαρρολλαδο εν λα ΟΓΠς.

•

Λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ, προφεσιοναλεσ δε διϖερσασ 〈ρεασ αχαδµιχασ,
πρινχιπαλµεντε εν λασ ραµασ δε λασ ηυµανιδαδεσ, µανεϕαν εστρατεγιασ
χοµυνιχατιϖασ αλ ιγυαλ θυε υν χοµυνιχαδορ σοχιαλ, εν ελ τραβαϕο δε λα
παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.
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•

Λα χοµυνιχαχι⌠ν υτιλιζαδα εστρατγιχαµεντε πορ λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ,
χον διστιντασ εσπεχιαλιδαδεσ προφεσιοναλεσ, εσ ινδισπενσαβλε σι λο θυε βυσχα
εσ προµοϖερ παρτιχιπαχι⌠ν.

•

Πορθυ σε ιντεντα ενχασιλλαρ α λοσ χοµυνιχαδορεσ σοχιαλεσ χοµο υν
ηαχεδορ δε µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν παρα λασ αχτιϖιδαδεσ δε προµοχι⌠ν σοχιαλ
(Μυχηασ ϖεχεσ σε ηα δαδο ελ χασο θυε σε λε ηα χονσιδεραδο ασ νο ψενδο
µ〈σ αλλ〈 δε συσ εσπεχιαλιζαχιονεσ).

•

Λοσ προµοτορεσ σοχιαλεσ εστ〈ν χαπαχιταδοσ παρα λα ελαβοραχι⌠ν δε
µατεριαλεσ δε διφυσι⌠ν αλ ιγυαλ θυε υν χοµυνιχαδορ σοχιαλ.

ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ςΙ: ΑΝℑΛΙΣΙΣ
•

Νο σε τιενε µυψ χλαρο χυ〈λ εσ λα φυνχι⌠ν δελ χοµυνιχαδορ σοχιαλ εν ελ
τραβαϕο δε λα προµοχι⌠ν παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, λιµιτ〈νδοσε δε εστα
µανερα συ χαπαχιδαδ προφεσιοναλ, χαλιφιχ〈νδολοσ χοµο υν ηαχεδορ δε
ινστρυµεντοσ χοµυνιχαχιοναλεσ µασ νο χοµο υν εστρυχτυραδορ ψ φαχιλιταδορ
δε µενσαϕεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν χον λα ποβλαχι⌠ν.

•

Μυχηασ δε λασ αχτιϖιδαδεσ προγραµαδασ παρα λα ποβλαχι⌠ν σε ηαχεν σιν
πρεϖιο διαγν⌠στιχο θυε περµιτα χονοχερ α τραϖσ δε θυ µενσαϕεσ λλεγαρ α
λα µισµα ψ χυ〈λεσ ρεσυλταρ〈ν µ〈σ εφεχτιϖο.

•

Λασ αχτιϖιδαδεσ ψ ταρεασ προγραµαδασ εστ〈ν δελιµιταδασ πορ µετασ θυε σε
τιενε θυε χυβριρ εν υν τιεµπο προγραµαδο, ελλο οριγινα θυε νο σε πυεδα
δεσαρρολλαρ υνα εϖαλυαχι⌠ν χονσταντε δε λοσ χαµβιοσ θυε σε ηαν οριγιναδο
εν λα ποβλαχι⌠ν ψ λοσ ρεσυλταδοσ δε λασ αχτιϖιδαδεσ απλιχαδασ.
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•

Εν ελ 〈µβιτο δε λα Οφιχινα Γενεραλ δε Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ ηαβλαµοσ δε
υνα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα ϖερτιχαλ, ψα θυε µυχηασ ϖεχεσ σε εξιγε θυε σε
ρεσπετεν ϕεραρθυασ ψ θυε χυαλθυιερ προχεσο ο αχτιϖιδαδ α δεσαρρολλαρ σε δ
α χονοχερ πορ χονδυχτο ρεγυλαρ ψ φορµαλ (εσ δεχιρ βασ〈νδονοσ εν λα
εστρυχτυρα δελ οργανιγραµα), λ⌠γιχαµεντε εστο ρεταρδα χυαλθυιερ τιπο δε
τρ〈µιτε ο πεδιδο, µαντενιενδο ασ υν σιστεµα οργανιζαχιοναλ βυροχρ〈τιχο
χον νιϖελεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν ϖερτιχαλ. Εστο σε ρεπιτε εν γενεραλ εν τοδα λα
Ινστιτυχι⌠ν.

•

Λοσ προβλεµασ περσοναλεσ ιντερνοσ ταµβιν ινφλυψεν εν λα χοµυνιχαχι⌠ν
οργανιζαχιοναλ, πυεσ µυχηασ ϖεχεσ σε γενεραν χονφλιχτοσ ψ φλυψε υν χλιµα
δε

δεσχονφιανζα

εντρε

λοσ

τραβαϕαδορεσ.

Σε

περχιβε

υνα

αχτιτυδ

ινδιϖιδυαλιστα ψ νο δε ιντεγραχι⌠ν εντρε λοσ τραβαϕαδορεσ.

•

Νο εξιστε υν σιστεµα δε χοµυνιχαχι⌠ν φλυιδα ψ διρεχτα θυε περµιτα θυε
τοδοσ λοσ τραβαϕαδορεσ, προµοτορεσ σοχιαλεσ υ οτροσ προφεσιοναλεσ, µανεϕεν
λα µισµα ινφορµαχι⌠ν χον ρεσπεχτο α λασ αχτιϖιδαδεσ, φυνχιονεσ ψ ταρεασ α
δεσαρρολλαρ. Νο εξιστε υνα χοορδιναχι⌠ν ιντερνα εντρε λασ διρεχχιονεσ
µυνιχιπαλεσ δε λα χορποραχι⌠ν, πορ λο θυε µυχηασ ϖεχεσ σε ρεπιτεν ο σε
χρυζαν αχτιϖιδαδεσ αφινεσ, εν οτροσ χασοσ νο σε ινφορµαν εστασ αχτιϖιδαδεσ.

•

Λα

χορποραχι⌠ν

µυνιχιπαλ,

εσπεχφιχαµεντε

αλγυνασ

διρεχχιονεσ

µυνιχιπαλεσ, νο ϖαλοραν ελ τραβαϕο δεσαρρολλαδο πορ λα οφιχινα δε
Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ, λο ϖεν χοµο υν τραβαϕο δελ θυε ποδρα πρεσχινδιρσε,
νο τοµανδο εν χυεντα θυε λα ΟΓΠς τραβαϕα εν ρεφορζαρ ψ ποσιχιοναρ λα
ιµαγεν δε λα ινστιτυχι⌠ν, θυε εσ α συ ϖεζ λα ιµαγεν δελ αλχαλδε ψ συ γεστι⌠ν.
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•

Σε δεβε προϖεερ δε µαψορεσ ρεχυρσοσ ψ πρεσυπυεστο α λα Οφιχινα δε
Παρτιχιπαχι⌠ν ςεχιναλ παρα υνα εφιχιεντε λαβορ εν ελ τραβαϕο δε προµοχι⌠ν δε
λασ οργανιζαχιονεσ ϖεχιναλεσ.

− Α νιϖελ εξτερνο

•

Λα ποβλαχι⌠ν δεσχονοχε λασ φυνχιονεσ δε υν προµοτορ σοχιαλ, ασ χοµο λα
ιµπορτανχια θυε τιενε συ παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα εν ελ δεσαρρολλο δε λα
χοµυνιδαδ.

•

Παρτε δε λα ποβλαχι⌠ν νο τιενε βιεν δελιµιταδα λασ ταρεασ θυε χυµπλεν λασ
Χασασ Μυνιχιπαλεσ δελ ςεχινο εν λα χοµυνιδαδ. Νο σε λασ ϖε χοµο
προµοτορασ δελ δεσαρρολλο ψ χαναλιζαδορα δε συσ προπυεστασ, σινο χοµο
πεθυε〉οσ µυνιχιπιοσ δονδε πυεδεν ασενταρ συσ θυεϕασ ψ δαρ α χονοχερ
συσ δεσχοντεντοσ αντε λα Μυνιχιπαλιδαδ.

•

Εσ µυψ ιµπορταντε ελ τραβαϕο θυε σε ρεαλιζα χον λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ, ψα θυε εστο νοσ περµιτε φορταλεχερ αχχιονεσ δεµοχρ〈τιχασ,
ιµπυλσανδο λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ϖεχινοσ.

•

Λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν σε χονϖιερτεν εν ελ πρινχιπαλ διφυσορ δελ
προταγονισµο δελ ϖεχινο, πορ ελλο σε δεβε ρεφορζαρ λα χοβερτυρα δε λασ
αχτιϖιδαδεσ δε λα ΟΓΠς α νιϖελ δε λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν.
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ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ςΙΙ: ΠΡΟΠΥΕΣΤΑΣ
− Α νιϖελ εξτερνο

•

Ινφορµαρ α λα ποβλαχι⌠ν, πρινχιπαλµεντε δελ χερχαδο δε Λιµα, λασ πρινχιπαλεσ
φυνχιονεσ δελ προµοτορ σοχιαλ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.

•

Εδυχαχι⌠ν α λοσ ϖεχινοσ σοβρε συσ δεβερεσ ψ δερεχηοσ χοµο χιυδαδανοσ
αχτιϖοσ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ ψ λα γεστι⌠ν λοχαλ.

•

Φορταλεχιµιεντο δε λα ιµαγεν δε λασ Χασασ Μυνιχιπαλεσ δανδο α χονοχερ
συσ πρινχιπαλεσ φυνχιονεσ.

•

Προπυεστα δε υν προψεχτο δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο ρεαλιζανδο
πρεϖιαµεντε υν διαγν⌠στιχο χοµυνιχαχιοναλ εν λα ποβλαχι⌠ν α τραβαϕαρ, εστο
νοσ περµιτιρ〈 χονοχερ συσ προβλεµασ πριοριταριοσ δε λασ οργανιζαχιονεσ
σοχιαλεσ δελ Χερχαδο δε Λιµα.

•

Προπονερ λα απλιχαχι⌠ν δε εστρατεγιασ δε ΙΕΧ (ινφορµαχι⌠ν, χοµυνιχαχι⌠ν ψ
εδυχαχι⌠ν) θυε περµιταν µεϕοραρ ψ ηαχερ µ〈σ εφεχτιϖο ελ τραβαϕο δε λασ
οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ χον λα ποβλαχι⌠ν.

•

Προπονερ προψεχτοσ, πλανεσ ψ εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε αψυδεν α
µεϕοραρ λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα δε λασ οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ (σολυχι⌠ν
δε συσ προβλεµασ διριγενχιαλεσ, ετχ.), λο θυε χονλλεϖαρα α ενχαυζαρλασ εν
συ πρινχιπαλ ταρεα πορ λα θυε φυερον χονφορµαδασ, τραβαϕαρ α βενεφιχιο δε λα
χοµυνιδαδ

239

− Α νιϖελ ιντερνο

•

Χαπαχιταχι⌠ν εν τεµασ δε χοµυνιχαχι⌠ν εστρατγιχα α λοσ προµοτορεσ
σοχιαλεσ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, υσο δε εστρατεγιασ χοµυνιχαχιοναλεσ
εν λα ποβλαχι⌠ν δελ χερχαδο δε Λιµα.

•

Φορταλεχιµιεντο δε λα ιµαγεν δε υν χοµυνιχαδορ σοχιαλ δε λα εσπεχιαλιδαδ
δε Χοµυνιχαχι⌠ν Οργανιζαχιοναλ, αµπλιανδο συσ φυνχιονεσ ηαχια λοσ
τραβαϕοσ δε λα προµοχι⌠ν σοχιαλ παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ.

•

Ελαβοραχι⌠ν δε υν διαγν⌠στιχο δε λα χυλτυρα οργανιζαχιοναλ δε λα ΟΓΠς ψ
συσ δεπενδενχιασ, ψ δε αχυερδο α ελλο, απλιχαχι⌠ν δε εστρατεγιασ δε
χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα παρα φορταλεχερ λα χυλτυρα ε ιδεντιδαδ οργανιζαχιοναλ,
µεϕορανδο ελ χλιµα ψ φαχιλιτανδο λα ρεσολυχι⌠ν δε λοσ χονφλιχτοσ.

•

Φορταλεχερ λα ιντεγραχι⌠ν δελ εθυιπο ηυµανο ψ συ ιδεντιφιχαχι⌠ν χον λα
χοµυνιδαδ, δεσαρρολλανδο λασ χυαλιδαδεσ παρτιχυλαρεσ περσοναλεσ δε χαδα
υνο δε ελλοσ.
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ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΕΣ

1. Λα λαβορ θυε δεσαρρολλα ελ χοµυνιχαδορ σοχιαλ εσ ιµπορταντε χοµο εντε
ιµπυλσαδορ θυε ηαχε υσο δε εστρατεγιασ χοµυνιχατιϖασ θυε πριµαν εν λασ
βασεσ δελ δεσαρρολλο λοχαλ, χυµπλιενδο ασ υνα φυνχι⌠ν διν〈µιχα ψ
µεδιαδορα εν ελ χαµπο δε λα προµοχι⌠ν σοχιαλ.

2. Υν τραβαϕο διρεχτο χον λα ποβλαχι⌠ν εν λα θυε σε χονϕυγαν εξπεριενχιασ ψ
ρεαλιδαδεσ διϖερσασ λε περµιτε ιρ χρεανδο µεχανισµοσ δε ιντερϖενχι⌠ν θυε
λε περµιτιρ〈 α λα ϖεζ ηαχερ υσο δε υν λενγυαϕε ψ εξπρεσιονεσ αχορδεσ α λα
ρεαλιδαδ δε χαδα χιυδαδανο εν συ λοχαλιδαδ, απερτυρανδο δε εστε µοδο,
εσπαχιοσ δε δι〈λογο ε ιντερχαµβιο δε ινφορµαχι⌠ν ψ, πορ ενδε, οριγινανδο
συ παρτιχιπαχι⌠ν εν λα τοµα δε δεχισιονεσ θυε ινϖολυχραν µεϕορασ παρα ελ
δεσαρρολλο δε συ χοµυνιδαδ.

3. Μανεϕαρ λοσ µενσαϕεσ χοµυνιχατιϖοσ, σαβερ εσχυχηαρ λασ προπυεστασ ψ
µοτιϖαρ α λα παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα δελ χιυδαδανο σον, εντρε οτρασ, συσ
πρινχιπαλεσ ταρεασ χοµο προµοτορ δελ δεσαρρολλο ψ δε λα παρτιχιπαχι⌠ν
ϖεχιναλ.

4. Λα φυνχι⌠ν δελ χοµυνιχαδορ χοµο προµοτορ σοχιαλ νο σε χεντρα ταν σ⌠λο α
υν νιϖελ λοχαλ, εσ δεχιρ, εξτερνο α συ οργανιζαχι⌠ν, σινο θυε συ λαβορ
ταµβιν σε δα εν υν 〈µβιτο ιντερνο, µανεϕανδο εστρατεγιασ χοµυνιχατιϖασ
οργανιζαχιοναλεσ, θυε βενεφιχιεν α συ Ινστιτυχι⌠ν, φορταλεχιενδο λασ
ρελαχιονεσ ε ιντεγραχι⌠ν δελ εθυιπο ηυµανο, προµοϖιενδο λα χυλτυρα
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οργανιζαχιοναλ, εσταβλεχιενδο εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα, εντρε
οτρασ.

5. Ελ χοµυνιχαδορ χοµο προµοτορ σοχιαλ σε δεσενϖυελϖε χοµο γεστορ δελ
δεσαρρολλο λοχαλ µεδιαντε λα προµοχι⌠ν παρα λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ ϖεχινο, λοσ
µοτιϖα, λοσ περσυαδε, χονχιεντιζα ψ σενσιβιλιζα. Ασ µισµο, πορ λα
πρεπαραχι⌠ν αχαδµιχα εν 〈ρεασ δε λασ χιενχιασ ηυµανασ, ηα σιδο
χαπαχιταδο παρα δεσαρρολλαρ υν τραβαϕο δε χαµπο εν ιντερρελαχι⌠ν χον λα
ποβλαχι⌠ν, λο θυε χονλλεϖα α τενερ υν χονταχτο διρεχτο ε ιντερπερσοναλ
χονσταντε. Πορ ελλο ποδεµοσ αφιρµαρ θυε λα ιµπορτανχια δε συ τραβαϕο
ραδιχα εν θυε σε χονϖιερτε εν εστρυχτυραδορ δε µενσαϕεσ θυε µοϖιλιζαν αλ
χιυδαδανο.

6. Λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερπερσοναλ εσ ηερραµιεντα ψ εστρατεγια, πορ ελλο δεβε
σερ χονσιδεραδα δεντρο δε λασ ταρεασ δε προµοχι⌠ν. Ελ χονταχτο διρεχτο χον
ελ χιυδαδανο νοσ περµιτε περσυαδιρλοσ ψ πορ ενδε τραβαϕαρ παρα χρεαρ εν
ελλοσ νυεϖοσ η〈βιτοσ δε χονδυχτα.

7. Λασ ταρεασ δε προµοχι⌠ν θυε ρεαλιζαν λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ
δε λοσ µυνιχιπιοσ εσ τρασχενδενταλ σι λο θυε σε θυιερε εσ τραβαϕαρ
χοορδιναδαµεντε χον λα ποβλαχι⌠ν. Νο ηαβλαµοσ δε υνοσ χυαντοσ
χιυδαδανοσ σινο δε υν χονϕυντο δε χιυδαδανοσ α θυιενεσ σε λεσ οργανιζα
χον ελ φιν δε ρεχονοχερλοσ αντε λα αυτοριδαδ εδιλ, α λα ϖεζ εστασ
οργανιζαχιονεσ αδοπταν δεβερεσ ψ δερεχηοσ, ψα σεα φισχαλιζανδο ο δανδο α
χονοχερ προπυεστασ δε σολυχι⌠ν φρεντε α λοσ προβλεµασ θυε διαριαµεντε
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αθυεϕα α λα σοχιεδαδ χιϖιλ, εντρε ελλοσ, λα σεγυριδαδ χιυδαδανα ε ινχλυσιϖε λοσ
τριβυτοσ, εντρε οτροσ εϕεµπλοσ µ〈σ.

8. Εσ ιµπορταντε θυε λοσ αλχαλδεσ δεν λα ιµπορτανχια αδεχυαδα αλ τραβαϕο θυε
ρεαλιζαν λασ οφιχινασ δε παρτιχιπαχι⌠ν ϖεχιναλ, πυεσ εσ µεδυλαρ ε ιµπορταντε
γεστιοναρ χον λα ποβλαχι⌠ν, ρεαλιζανδο υν τραβαϕο αρτιχυλαδο ψ δε εθυιπο
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