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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE CIUTAT

Resum de la sessió de 14 de setembre de 2005

Assistència:
Joan Clos, Alcalde de Barcelona; Assumpta Escarp, regidora de Participació Ciutadana,
presidenta de la Comissió; Joana Ortega  Alemany, Pere Alcober Solanas, Ricard Gomà
Carmona, Alberto Villagrasa Gil, Pilar Vallugera, David Carceles Prujà, Antoni Navarro
Monteys, Jordi Gras Mateu, Fabià Mohedano Morales, Eulàlia Perarnau Clarasó, Mª
Assumpció Vilà Planes, Rosa Gil Garcia, Miguel Angel Fraile Villagrasa, Enric Estrenjer
Mortes i Carme Blasi, Secretaria Tècnica del Consell de Ciutat.

Excusen l’assistència: Roser Vallhonesta Molins, Alejandro Goñi Febrer, Mª Àngels
Serrano Aguilera.

Sessió realitzada a la Sala Lluís Companys, de 18:30 a 20:30 h.

Únic punt de la sessió: Debat sobre l’ús de l’espai públic

La regidora Sra. Assumpta Escarp inicia la sessió explicant que s’ha convocat la
present reunió en la data que ja estava prevista i amb el tema del debat sobre l’ús de
l’espai públic, responent a una demanda del Consell de gremis.

La regidora exposa que entre les mesures en curs es preveu l’elaboració d’una nova
Ordenança de convivència i una Carta de Drets i deures de la ciutadania que es
presentarà en el sí del Consell de ciutat. El mes de novembre se celebrarà un plenari
del Consell de Ciutat on es tractarà el tema i es presentarà i debatrà l’informe
sobre l’Espai Públic que està elaborant el Sr. Josep Ramoneda a partir d’un
ventall de seminaris que s’han realitzat els darrers mesos. En aquest Plenari es
presentaran també els pressupostos i ordenances municipals. El mes d’octubre es
convocarà una nova reunió de la Comissió Permanent per presentar els documents i
preparar el Plenari.

L’ alcalde Sr. Joan Clos fa un resum de les mesures i instruments que es
treballen per abordar la qüestió: la nova ordenança de convivència, la carta de drets i
deures, la proposta de llei de justícia de proximitat, el desplegament dels Mossos
d’Esquadra... Remarca la importància d’escoltar la opinió del Consell de Ciutat, és
necessària i desitjable la participació a l’hora d’abordar solucions.

El Sr. Miguel Angel Fraile, Secretari del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i
Turisme de Barcelona, pren la paraula referint-se a la carta enviada a l’Ajuntament en
què demanava la inclusió del tema en l’ordre del dia de la reunió de la Comissió
Permanent,  dona les gràcies i està molt content per la ràpida resposta. Exposa que
valora que la ciutat ha estat patint des de fa mesos i més intensament el darrer estiu
actes d’incivisme i mal ús de l’espai públic que alteren la convivència i creen alarma
social. Ha elaborat un document, del que fa lliurament i que exposa.

L’alcalde agraeix les aportacions i planteja que cal obrir un debat tenint en compte les
propostes de tothom. El document del Sr. Fraile inclou propostes generals i altres de
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molt específiques, però cal una reflexió i un diagnòstic. És per això que ja s’havia
plantejat mesos enrere aquest debat, amb l’encàrrec al Sr. J. Ramoneda, per propiciar
una reflexió que madurés un consens social. Cal debatre també la naturalesa de les
mesures, com és la nova ordenança de convivència, l’autoritat municipal, la policia i la
justícia de proximitat. Aquest debat es planteja ara ja que es donen una sèrie de
circumstàncies noves: nova pressió al carrer, més persones immigrants, més turisme
del qual un petit percentatge té conductes incíviques que se sumen a les de una part
de la població autòctona... Un factor de base és el creixement econòmic que dóna
valor al sol i a la ciutat i fa que sectors com “trileros”, “top manta” o “mafies
organitzades” també hi vulguin ser, de manera que l’espai públic, que és limitat,
s’omple amb un ús molt intensiu. Fins fa poc Barcelona, per la seva cultura tradicional,
tenia una manera de fer que anava resolent aquestes qüestions, ara s’ha fet més
complex. Per tant, cal un nou acord per a l’ús de l’espai públic, repensar-lo, tenint en
compte els diferents interessos, ja siguin econòmics o no. Hem d’intentar escriure un
pacte, un contracte entre diferents parts que tenen interessos diferents.

La Regidora Sra. Assumpta Escarp planteja la necessitat d’encarar un procés de
reflexió combinat amb l’ acció. És necessària una reflexió conjunta, posar en comú
diferents punts de vista per a l’anàlisi i “repensar” l’enfoc i la forma d’abordar el tema.
En el debat sobre civisme i convivència ens basem en 4 peces en el model o 4 pilars de
la convivència: 1) el civisme, en tant que manera de fer,  2) el benestar econòmic i
social,  3) el model de participació, basat en el diàleg, i 4) l’autoritat, des del respecte
per l’administració fins l’actuació dels cossos de seguretat i la justícia.

El llibre blanc o informe encarregat al Sr. Ramoneda suposa un procés de debat, ha
d’inspirar les mesures que posem en marxa en aquest primers mesos i recollir les idees
per incloure en el preàmbul de l’ordenança i la carta de drets i deures, però no ha
d’acabar aquí, cal continuar en el futur el procés de reflexió. L’Ajuntament ja tenia en
marxa Programes, com pot ser el Pla de Civisme, l’acord cívic per una Barcelona Neta i
Sostenible, programes específics de Benestar Social... i ara s’encara el Pla de xoc.
Tanmateix, aquest procés de reflexió ha de continuar, cal plantejar-lo a mig termini, un
cop celebrat aquest primer debat al Plenari del Consell de Ciutat, es preveu continuar-
lo a través del grup de treball.

A continuació s’obre un torn de paraules en què les diferents persones aporten la seva
visió sobre el debat plantejat. Recollim una síntesi dels punts en què es dóna un
acord o consens bàsic i majoritari:

En primer lloc es planteja quin model de ciutat volem, es parla d’extrems com Zurich
o Nova Orleans, o de trobar un entremig. S’aporten valoracions majoritàries en el
sentit que ja tenim un model Barcelona: és una ciutat plural, democràtica, alegre,
respectuosa, progressista, tolerant si bé no permissiva (no s’ha de confondre “llibertat i
llibertinatge”), inclusiva, amb un ús intensiu de l’espai públic (se’l fa seu), accessible...
Es tracta d’un model positiu i valorat, pel qual la ciutat era coneguda i admirada fins el
moment i que cal recuperar.

Hi ha acord sobre la necessitat de treballar a partir d’un diagnòstic, s’avancen alguns
punts sobre els quals hi ha coincidència:
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- Cal partir d’una anàlisi que identifiqui causes diferents per problemes de naturalesa
diversa, de menor o major complexitat i amb diferent implicació per part de les
diferents administracions o en termes de legalitat. És tracta d’una suma de factors,
tal com l’alcalde ja ha resumit anteriorment. S’han produït canvis estructurals
importants, no exclusius de la ciutat de Barcelona sinó comuns a moltes ciutats,
propis del fenomen de la globalització. A Barcelona aquests canvis han estat
profunds i amb molta més rapidesa que a altres ciutats, especialment en els
darrers 5 anys; tenint en compte això l’avanç és important. Un bon exemple és el
flux d’immigració rebut que s’ha assumit sense crisis greus.

- Cal centrar-se en les conductes i no en les persones, evitant “criminalitzar”
col·lectius com poden ser els turistes o els joves, les conductes incíviques afecten
únicament a petits subgrups o sectors d’entre ells, la majoria tenen conductes
cíviques. D’altra banda, bona part de les conductes incíviques es troba en
ciutadania autòctona, amb interessos diversos.

- Hi ha alguns factors rellevants a tenir en compte. D’una banda, els mitjans de
comunicació, especialment la premsa, pel ressò que s’ha fet de conductes que no
sempre són noves. D’altra banda, la problemàtica de l’habitatge, especialment pels
joves i persones immigrants, motivant que les persones estiguin més al carrer. Cal
considerar igualment l’evolució social en hàbits i estils de vida (els joves tendeixen
a sortir tard, etc).

Sobre possibles solucions es proposen alguns punts amb acord general:
- Cal abordar solucions diferenciades a problemes i causes diferents, amb divers grau

de complexitat. Cal plantejar un conjunt d’accions i instruments complementaris,
cap d’ells per sí sol és la “panacea”. Es pot començar per abordar les qüestions
més senzilles amb solucions senzilles i immediates. Les vies de solució suposen
un procés, no existeix “una vareta màgica”. D’altra banda, les possibles sortides o
mesures no afecten només a l’Administració local; per algunes realitats, per
exemple perseguir l’actuació dels “lateros”, cal modificar lleis d’abast supralocal.

- Una eina prioritària és l’educació: en valors, actituds... Es proposa aprofitar, per
exemple, personatges com els futbolistes en tant que models socials seguits a
través dels mitjans de comunicació, o endegar campanyes que exemplifiquin
models de convivència.

- La mediació com a estratègia útil, a potenciar. També cal parlar de “veïnatge”.
- És important i ja està en marxa una millora de recursos en Benestar Social: hi ha

prevista una injecció per part de la Generalitat i l’entrada en funcionament del nou
Consorci. Els plans comunitaris constitueixen iniciatives que milloren la convivència,
s’han realitzat en alguns barris i es poden “disseminar”.

- Justícia, normativa i sancions: no es tracta d’exercir repressió, sinó de
determinar normes clares que contemplin les situacions que afecten a la
convivència, justes, respectant la llibertat, amb sancions que corresponguin a la
gravetat de les faltes. Cal pactar l’àmbit sancionable per les conductes que
trenquen el pacte de convivència i plantejar nous tipus de sancions: treball per la
comunitat, educatives... (ex.: pintades al carrer – netejar).

- Procurar millorar la situació de l’habitatge, especialment cara joves i població
immigrant, per evitar que les deficiències o la manca de possible emancipació els
aboquin al carrer

- El colofó del procés podria ser un “Pacte per la convivència”, un “Contracte de
ciutat”.
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Pel que fa a la Carta de drets i deures, es remarca la necessitat de cercar equilibri
entre drets i deures, treballar l’acompliment dels deures però també mesures per
protegir els drets.

Finalment, es plantegen algunes altres qüestions en tant que intervencions no
majoritàries:
- Respecte les mesures d’autoritat i seguretat: cal tenir en compte que el

desplegament dels Mossos, coordinats amb Guàrdia Urbana, contribuirà a prevenir i
detectar conflictes; ara bé, s’adverteix del risc en el sentit que es tracta d’un cos
inexpert en el marc urbà i caldrà un procés de formació i adaptació.

- Sobre la brutícia al carrer i en concret els orins: es proposa recuperar els lavabos
públics, que al mateix temps donarien llocs de treball, potser per persones amb
disminució.

- Es planteja la conveniència de prioritzar determinades accions a realitzar ja, com
pot ser, abordar la problemàtica de les dones romaneses al carrer amb infants.  Es
manifesten opinions en el sentit que es tracta d’una situació complexa que cal
abordar amb prudència.

- Es fa la reflexió en el sentit que el problema es manifesta sobretot als territoris, als
quals cal contemplar. La regidora apunta que la reflexió és més global, ha
d’abordar les conductes, independentment del territori on es manifesti. No obstant,
aquests ja es tenen en compte, ja s’hi actua o hi ha solucions en vies.

Barcelona, setembre de 2005.


