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[…] 
Normalment considerem que el comportament cívic és aquell que, 
simplement, és respectuós amb les normes, normalment no escrites, de 
la col·lectivitat. Segurament, hi ha molt de sentit comú en això. Hi ha 
regles de respecte que, en condicions “normals”, són universals i 
transculturals. Però també sabem que moltes de les normes de 
convivència que es consideren normals en una època no ho són en una 
altra. Per exemple, el reciclatge de les 
escombraries, que avui es considera 
un dels requisits d’un comportament 
cívic, no existia fa només trenta anys. 
Allò que es considera cívic va canviant 
d’una època a l’altra. Sabem també 
que la definició dels comportaments 
cívics ha anat, normalment, de dalt a 
baix. Les classes dominants marquen pautes de distinció que després 
són seguides. Així, unes quantes desenes de famílies gitano-romaneses 
porten de cap a tota la ciutat, precisament perquè fan un ús molt 
intensiu i particular de l’espai públic, mentre que altres col·lectius, com 
ara el xinès, encara que és més nombrós, pràcticament no es veuen 
pels carrers i places. 
 
Així mateix, les situacions socials dels immigrants són múltiples: de 
vegades es tracta de famílies; d’altres, tenim col·lectius força 
masculinitzats o feminitzats; d’altres, es tracta de grups de joves, i ara 
fins i tot tenim bandes suposadament organitzades. Totes aquestes 
situacions es materialitzen en usos molt diferenciats dels espais públics 
que s’adapten malament a un tractament homogeni de la immigració. 
 
En la mesura que l’espai públic està subjecte a certes convencions 
socials que en regulen l’ús, encara que sempre de manera informal i 
inestable, ens podem preguntar si els immigrants o els diferents 
col·lectius d’immigrants parteixen de diferents convencions relatives a 
l’ús de l’espai públic; diferents de les de la població autòctona i diferents 
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entre si. Qüestions com quins són els criteris per jutjar un 
comportament correcte o incorrecte, quina és la diferència entre l’àmbit 
públic i el privat, etc., poden variar segons diferents orígens culturals. 
Però admetre això en abstracte, com una possibilitat, és una cosa, i 
donar un contingut clar a aquestes suposades diferències és quelcom 
més difícil. Hi ha una manera, per exemple, característicament 
pakistanesa, marroquina o equatoriana de fer ús dels espais públics? 
Què podem dir sobre això amb certa seguretat sense caure en 
estereotips? Potser, la millor manera de veure la dificultat de respondre 

aquesta pregunta és preguntar-nos quins 
serien la concepció i l’ús específicament 
catalans de l’espai públic. Tindríem 
moltes dificultats a trobar un 
denominador comú entre els usos de 
l’espai públic que fan rics i pobres, vells i 
joves, conservadors i progressistes, i fins 
i tot homes i dones. Doncs les mateixes 

divisòries funcionen per a altres nacionalitats, sent que, a més a més, 
els usos culturals són enormement dinàmics. 
 
[…] 
 
Cal tenir en compte que la trobada a l’espai públic de població autòctona 
i immigrada pot no representar cap xoc cultural en la mesura que la 
concepció cultural autòctona de l’espai públic és bastant heterogènia 
(els habitants del Raval o de Nou Barris segurament tindran una 
concepció i un ús diferent de l’espai públic de la que tenen els habitants 
de Pedralbes, per posar un exemple). Als barris on conviuen immigrants 
i autòctons el xoc, si és que n’hi ha, no necessàriament és d’ordre 
cultural, és a dir, no ha d’estar per força provocat per diferents 
concepcions de l’espai públic, concepcions que possiblement poden ser 
més similars del que sembla. D’altra banda, si la concepció que tenen 
els immigrats de l’espai públic pot provocar desajustos amb la població 
autòctona en moments inicials de la immigració, aquesta concepció 
diferencial de l’espai públic no és quelcom inamovible, és un habitus que 
canvia mitjançant l’adaptació a un nou medi. Així com veiem com els 
immigrants aprenen a fer un ús polític de l’espai públic, també poden 

 2 



modificar les seves concepcions i pràctiques socials sobre l’espai públic. 
Però aquest procés d’adaptació no està exempt de conflictes que, no 
obstant això, no s’han de dramatitzar ni sobredimensionar. 
 
Voler un espai públic sense conflicte és una contradicció lògica. Forma 
part de la naturalesa democràtica de l’espai públic ser un lloc de rivalitat 
i confrontació on cal negociar 
constantment els diferents significats i 
usos que estan en joc. Moltes vegades 
els usos culturals distintius de l’espai 
públic que fan diferents col·lectius 
d’immigrats s’expliquen per variables 
socials procedents del seu encaix en 
la societat d’acollida, més que no pas 
per un habitus que els immigrats porten dels seus països d’origen. És el 
que passa quan intentem explicar el que segurament és el principal tret 
distintiu de l’ús que fa l’immigrant de l’espai públic: el sobre-ús de 
l’espai públic. 
 
[…] 
 
La idea és que l’espai públic està unit per vasos comunicants amb altres 
espais semipúblics i fins i tot privats. Quan hi ha restriccions d’accés en 
un d’aquests espais pot produir-se una aglomeració compensatòria a 
l’espai públic. Algunes d’aquestes restriccions que poden conduir a una 
aglomeració compensatòria per part dels immigrats són: - Unes 
condicions d’habitatge caracteritzades per la precarietat i 
l’amuntegament que fan difícil fer-lo servir com a lloc per desenvolupar 
relacions de sociabilitat. Com més precarietat de l’habitatge, més 
necessitat d’espai públic. - Problemes d’accés a equipaments de 
concurrència pública, ja sigui per 1) preu, com pot ser el cas de moltes 
instal·lacions esportives, 2) discriminació, com pot ser el cas d’alguns 
bars, discoteques, centres comercials, etc., i 3) manca de programes i 
continguts atractius per a aquests col·lectius per part d’alguns 
equipaments culturals públics (centres cívics, biblioteques…). - Manca 
d’equipaments comunitaris apropiats, com pot ser el cas dels 
equipaments religiosos. És el que passa quan el centre d’oració és petit i 

 3 



obliga els fidels al compliment de l’oració al carrer alguns dies 
assenyalats, o quan no hi ha espais apropiats per a determinats ritus 
(per exemple, el sacrifici d’animals en la festa del xai). Sense descartar 
l’especial inclinació cultural que alguns col·lectius poden tenir per 
desenvolupar relacions de sociabilitat en espais públics, no hi ha dubte 
que l’espai públic rep una pressió que s’origina per les dificultats d’accés 
i ús d’altres espais. En canvi, la població autòctona no té, de manera 
general, tants problemes per gaudir, com a espais de sociabilitat, 
l’habitatge, els equipaments comunitaris i els de concurrència pública. 
Aquesta raó sembla la millor opció que tenim per explicar el sobre-ús 
relatiu que la població immigrada fa de l’espai públic. 
 
[…] 
 
Font: http://www.publicacions.bcn.es/b_mm/bmm_civisme/034-042.pdf
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