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Els límits del carrer: convivència i espai públic

PER QUÈ
REGULAR
L’ESPAI
PÚBLIC?
Ω L’espai públic és l’escenari on es repre-

senta la més pura expressió de la democratització política i social, així com la seva
diversitat; diversitat que fa possible l’intercanvi i té com a condició l’existència d’un
mínim de pautes comunes de civisme que
fan possible la convivència.

L’

espai públic, per tant, es
pot considerar com el de la
representació en el qual la
societat es fa visible, essent el
dret a l’espai públic, en última instància,
el dret a exercir com a ciutadà o ciutadana
que tenen totes les persones que viuen
i volen viure en els pobles i ciutats de
Catalunya.
És així que l’espai públic, en els
nostres temps, esdevé també el de la
reivindicació i la lluita pels drets de la
ciutadania, el resultat d’una demanda
social, de la negociació i la conquesta,
alhora que és l’espai d’expressió col·lectiva
de la vida comunitària, de l’encontre i
desencontre i de l’intercanvi quotidià.
L’ús de l’espai públic no sempre
està igualment garantit per a tothom, ja
que per poder ser utilitzat en igualtat de
condicions ha d’oferir característiques
de seguretat, heterogeneïtat, llibertat i de
voluntària limitació en l’actuació en aquest
espai.
El dret a la seguretat és un dret
democràtic fonamental i les institucions
polítiques, les administracions públiques,
la justícia i la policia, han de garantir-lo
i, per tant, prevenir o evitar les conductes
que amenacin o conculquin aquest dret.
Per aquest motiu, la intervenció legal en

relació amb la seguretat en l’espai públic
pot tenir també una vocació limitadora
i reductora dels riscos associats a
determinades activitats i conductes que
tenen lloc en aquest espai de convivència.

“El dret a la seguretat
és un dret democràtic
fonamental i les institucions polítiques,
les administracions
públiques, la justícia i
la policia, han de garantir-lo”
Evidentment cal preservar la
dignitat de la persona i els drets que li
són inherents, alhora que es concep la
seguretat pública com a protecció d’un
ordre exterior en el carrer que obliga els
poders públics a remoure els obstacles
que dificultin el lliure i pacífic exercici
dels drets i llibertats i no únicament com
la identificació o plasmació de la seguretat
personal com a dret individual.

És en l’espai social en què es
configura l’espai públic on es poden
produir problemàtiques que incideixin
en la seguretat. Poden ser de caire divers:
des de les que amenacen la seguretat,
la pràctica de determinades activitats
il·legals, o la utilització potencialment
conflictiva de l’espai públic.
Així mateix, els fenòmens relacionats
amb l’ús massiu i intensiu de l’espai públic,
així com usos considerats incívics, generen
també problemàtiques específiques a les
que s’ha de fer front des de l’Administració
i, en especial, la Generalitat de Catalunya
i les autoritats d’aquesta Administració
competents en matèria de seguretat en el
marc del sistema de seguretat pública de
Catalunya,
L’ordre públic ha de considerarse com la base mínima d’exigències
recíproques i de garanties essencials
de la vida social que, per respecte al
pluralisme, condicionen l’exercici
d’altres llibertats i permeten actuar,
si és necessari, contra els efectes que
produeixen concrets actes voluntaris que
provenen d’aquesta mateixa llibertat.
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