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Per un espai públic plural, inclusiu
i que fomenti la cohesió social
El concepte d’espai públic se’ns presenta com quelcom poc definit i confús. Cada
individu l’entén de manera diferent, de forma que es generen diferents perspectives
que a priori poden ser divergents i incompatibles. Tanmateix, és evident que com a
ciutadania hem d’arribar a un consens social sobre aquesta qüestió ja que ens afecta
quotidianament de manera molt directa.
Partint d’aquesta necessitat col·lectiva de trobar una entesa sobre aquesta qüestió, el
CNJC ha analitzat, a través de la IV Àgora Jove, els diferents punts de vista que
sorgeixen en el moviment associatiu juvenil per tal de construir una definició plural i
inclusiva de l’espai públic.
Un fet que és necessari considerar és que l’espai públic té intrínsec un component de
conflicte. Això és fruït principalment d’aquesta divergència de perspectives que
esmentàvem. Aquesta realitat és natural de les relacions socials i considerem que no
hem d’intentar esborrar-la a través d’imposicions, sinó que hem de fer un esforç en
dialogar i arribar a pactes que ens permetin satisfer les diverses sensibilitats que
composen el nostre teixit social. En aquest sentit és estratègic que s’incorpori al món
educatiu la tasca d’educar en participació, ja que d’aquesta manera evolucionarem cap
a una societat més cohesionada.
Un altre factor clau que hem de tenir en compte és la corresponsabilitat entre
ciutadans, entitats i administració, tan a l’hora de pensar com ha de ser l’espai públic,
com a l’hora de fer-ne ús i assumir-ne les conseqüències. Creiem en una ciutadania
amb capacitat d’organitzar-se col·lectivament i de ser protagonista de la resolució de
les seves necessitats. Es per això que cal que s’explorin vies com l’autogestió d’alguns
espais públics o com a mínim la incidència en el disseny del contingut d’aquests.
D’altra banda, considerem que és imprescindible destacar el paper que
l’associacionisme exerceix, tant a nivell de generació de diàleg constructiu, com a
motor de participació i d’augment de l’autonomia, pel rol educacional que té. A més,
gràcies a teixir xarxes, a través de models com els consells locals de joventut, es pot
fer un ús optimitzat dels espais i dels recursos.
Conscients que s’està promovent una nova regulació d’àmbit nacional en referència a
l’espai públic, volem posicionar-nos en contra. En cas que el govern decideixi mantenir
la regulació demanem que aquesta sigui flexible, que permeti el normal
desenvolupament de l’activitat de les entitats, que sigui de mínims i amb una òptica
territorial, que no atempti contra les llibertats civils i que garanteixi el respecte als
drets humans de tots els col·lectius que conformen aquest espai públic.
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