
CIUTADANIA I SOCIETAT CIVIL

La dinàmica de la societat civil catalana pot ser estudiada de diverses ma-
neres. Té múltiples dimensions. Una d’elles és veure el grau d’articula-
ció dels seus ciutadans. Tema complex si tenim en compte la constitució 
d’aquesta nostra societat. Un conglomerat, avui, de persones provinents de
cultures llunyanes conviuen o treballen, compartint o disputant l’espai
comú. Més enllà de les friccions que això comporta en el dia a dia, m’ha sem-
blat interessant plantejar el debat en aquest primer volum sobre la societat ca-
talana al voltant de la democràcia i la ciutadania, valors que afecten els vells i
nous catalans.

No hi ha democràcia sense ciutadans. Des de la Grècia clàssica la noció de
ciutadania està vinculada a les relacions entre l’Estat i els seus habitants. La
noció moderna fa referència a la pertinença a una comunitat política que
confereix un determinat nivell de drets i d’obligacions de caire universal. S’ha
passat de súbdits a ciutadans. Però malgrat aquesta gran transformació, som
encara lluny de l’ideal de ciutadania per a totes les persones que viuen en les
societats democràtiques (i no diguem a nivell planetari). Tant en el reconei-
xement com en el gaudi dels drets de ciutadania hi trobem un escalat de
graus. A la part més baixa, el que algun autor ha anomenat els ciutadans preca-
ris. D’una banda, la desigual distribució del poder i els privilegis determina les
possibilitats d’exercir els drets de ciutadania i una activa participació en l’esfe-
ra pública. De l’altra, un segon biaix apareix si analitzem la situació dels im-
migrants, aquests foranis que conviuen a les ciutats i pobles. 

Quan es treballa en el context de la immigració se sol plantejar la integra-
ció en termes de la inclusió de les diferències, o la diferència, i per tant se cen-
tra el debat sobre com es negocien les diferències culturals. Així, durant molt
de temps s’ha estat parlant de la integració dels immigrants per mitjà dels
trets culturals. Molt més recentment es comença a pensar aquesta integració
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a partir de la vessant política. Tot apunta a què la via per a la inserció dels im-
migrants és la de la ciutadania. Integració significa igualtat de drets i partici-
pació en la presa de decisions. La integració social és necessària, però no és su-
ficient per a una bona societat. Cal ser més ambiciosos i plantejar la integració
política. Cada cop més cal entendre la política i la comunitat política de ma-
nera plural, igualitària i inclusiva.

El primer pas per a una convivència democràtica és, doncs, poder compar-
tir la institució de la ciutadania entre tots els habitants d’una determinada co-
munitat. No està exempt de polèmica. Un dels debats iniciats a la societat ca-
talana el 2006 ha estat el del vot dels immigrants –no comunitaris– a les
eleccions municipals. Va ser apuntat per algun partit i va plantejar una certa
polèmica, no suficientment debatuda a causa de la complexa situació política
per la qual s’ha travessat aquest any. Està prou madura la societat catalana per
a compartir amb les persones provinents d’altres països el govern de les nostres
ciutats? Es tracta d’una fita a què tard o d’hora s’ha d’arribar? És el desitjable? A
més d’aquests interrogants se’n plantegen d’altres que afecten el propi con-
cepte de ciutadania i de societat comuna. Què vol dir integrar-se a una col·lec-
tivitat? Assumir la cultura del lloc d’arribada? Es pot fer sense renunciar a la
pròpia? La ciutadania ha representat la fi del tribalisme. Llavors, com s’articu-
la el respecte a les diferències amb la igualació dels drets i responsabilitats?

La democràcia exigeix una societat civil activa i responsable. Es tracta de
fer possible un món de llibertats polítiques, civils, religioses, intel·lectuals i
econòmiques que sigui capaç de conciliar les ambicions i els interessos dels di-
versos grups que el composen. Els guanys de la democràcia depenen tant del
marc institucional com del vigor del seu funcionament. Per tant, el desenvo-
lupament de la democràcia queda travat amb la dinàmica de la seva societat
civil. Amb la seva capacitat per a integrar, compartir i conviure malgrat les di-
ferències o particularitats. Com gestionar la democràcia de les societats ober-
tes? Com gestionar aquestes realitats multiculturals, respectant les exigències
de la legitimitat democràtica i de l’Estat de dret? La multiculturalitat no és un
perill per a la cohesió social, és més aviat un repte per a la governabilitat.

Una bona societat requereix una ciutadania activa, participativa en l’esfe-
ra del que és públic. Aquest és l’enfocament de l’article de Salvador Giner.
Una teoria republicana de la ciutadania que ens mostra la necessitat de la fra-
ternitat per a aconseguir-la. Repensar el concepte de ciutadania des d’aques-
ta perspectiva permet plantejar els ideals a aconseguir, les fites on hauria 
d’arribar una bona societat amb ciutadans virtuosos. Si la virtut cívica és la pro-
moció privada, activa i lliure de béns públics o de les bones condicions de vida
de tercers, fins a quin punt Catalunya té ciutadans virtuosos? En l’article ens
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planteja dividir els ciutadans en tres tipus ideals segons la manera i la intensi-
tat a l’hora de participar en la politeia democràtica: els polítics, els ciutadans
passius i els ciutadans proactius. No sempre estar en una o altra categoria res-
pon a una opció personal. El tancament social promou obstacles –o fins i tot bar-
reres– per a l’accés als recursos i, per tant, formes diverses de poder participar
a l’esfera pública. Els forasters són estranys a les nostres societats i són els que
més dificultats han d’afrontar. Què representa la integració i com es fa possi-
ble? Diverses són les maneres de comprendre i, per tant, de planificar la inte-
gració. Els dos articles que aquí s’aporten coincideixen a plantejar la dificultat
de parlar d’integració partint de l’enfocament multiculturalista. Integrar-
se o no en una societat receptora requereix voluntat i esforços per ambdues
bandes. S’ha de voler compartir i s’ha de voler trobar els mecanismes neces-
saris, individuals i col·lectius, que permetin dur a terme un projecte comú 
i fer possible la participació del nombre més gran de ciutadans en l’esfera 
pública. La integració és tan sols possible si hi ha una cultura política
i moral compartida. Amb el degut respecte a la diversitat, crear un espai pú-
blic comú que faci possible sentir-se ciutadans a totes les persones que allà 
hi viuen. 

Tractar el procés d’integració en la doble dimensió de la multiculturalitat,
és la proposta de Carlota Solé. El respecte a les lleis i normes de convivència
pot ser compatible amb l’exercici dels drets privats (com ara les pràctiques re-
ligioses i culturals). Però el seu enfocament és lluny del relativisme cultural. El
respecte a les tradicions culturals i normes de les societats d’origen ha d’estar
presidit per la universalitat dels drets humans. El text també aposta per la ne-
cessària integració política. A Catalunya diverses organitzacions i partits d’es-
querra han reclamat el dret a vot per a les persones residents estrangeres. La
no inclusió dels immigrants en la gestió de la vida pública significa minvar la
pràctica de la democràcia. I, en aquest sentit, fa una proposta de promoure
l’associacionisme entre els immigrants per tal d’institucionalitzar els canals
de representativitat dels seus interessos, com a primer pas. Aquest seria un
mecanisme necessari, però no suficient. La integració dels immigrants a Cata-
lunya necessita la seva participació política en el procés de presa de decisions
sobre les qüestions que els afecten en tant que membres de la comunitat i, per
tant, planteja la necessitat del dret al vot per tal de poder participar (a traves
dels seus representants al Parlament) en l’elaboració i discussió de les lleis que
després han de complir i respectar com tot ciutadà.

Teresa Montagut
Professora Sociologia UB
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