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Durant el darrers anys han proliferat a Catalunya diversos tipus d’”ordenances de
civisme” de caràcter municipal amb l’objectiu d’establir marcs normatius per eradicar
determinades conductes o dinàmiques que han estat considerades com a poc
respectuoses amb la convivència i l’espai públic.
El mateix Departament d’Interior, davant d’aquesta realitat, es proposa elaborar un
marc legislatiu d'àmbit nacional que doni homogeneïtat a aquest tipus de normatives i
sigui un punt de referència per al tractament de la convivència i la seguretat a l'espai
públic a nivell local.
El CNJC no creu en un marc sancionador com a via principal per a la resolució de la
problemàtica social i de convivència. Davant d’aquesta perspectiva i a les portes del
treball d’assessorament i orientació que es preveu realitzar al Consell de Seguretat de
Catalunya, del que n’és membre el CNJC, es proposen les següents consideracions per
a tenir en compte i orientar la tasca d’interlocució del CNJC:
1. Cal analitzar i aprofundir en les circumstàncies que motiven i donen peu a
conductes incíviques i donar respostes a les problemàtiques socials que puguin
contribuir a generar-les, més enllà de l’establiment d’un marc sancionador.
2. Pel CNJC és prioritari que l’establiment d’un marc normatiu d’aquestes
característiques tingui en compte i es concreti a partir de les aportacions dels
diversos agents implicats a través d’un pacte o acord de caràcter ampli que
reculli totes les perspectives i sensibilitats involucrades.
3. En relació a l’ús de l’espai públic, cal situar com a problemàtica a tenir en
compte, la dificultat de les entitats juvenils per a desenvolupar-hi activitats i la
major complexitat que han suposat les ordenances de civisme que s’han
aprovat en alguns municipis.
4. Cal demanar també que les persones joves i les entitats i col·lectius juvenils
puguin esdevenir partícips de les regulacions de caràcter local que puguin
establir-se en relació a l’espai públic.
5. Que es promogui l'educació per al reconeixement i valoració de la dimensió
col·lectiva i comunitària de la societat.
6. Cal demanar també un esforç a les administracions perquè les persones i les
entitats juvenils puguin ésser tingudes en compte en els processos de definició i
remodelació urbana de l’espai públic.
7. Pel que fa al tractament de situacions de conflicte generades en contextos de
mobilitzacions sovint protagonitzades per persones i col·lectius de gent jove es
demana que s'esgoti sempre la via de diàleg i el CNJC s'ofereix com a agent de
mediació per contribuir a l'apropament de posicions i a la resolució pacífica no
violenta dels conflictes.
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