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VI AUDIÈNCIA PÚBLICA
ALS NOIS I NOIES DEL DISTRICTE  

DE SANT ANDREU

Els nois i noies de Sant Andreu entenem 
que la seguretat és cosa de tots; per tant, els 
nostres compromisos per a fer de Barcelona 
una ciutat més segura són:

· Respectar les normes bàsiques de convi-
vència i les lleis.

· Denunciar les situacions i els actes que 
atempten contra la bona convivència i la 
seguretat ciutadana per tal que es puguin 
resoldre o evitar: cases ocupades, vendes 
il·legals, consum d’alcohol al carrer, actes 
vandàlics, destrosses de mobiliari urbà, 
baralles, robatoris...

Agraïm a la regidora del nostre districte, 
Sra. Laia Ortiz, que doni suport a projectes 
com l’Audiència Pública als nois i noies del 
districte de Sant Andreu. Durant aquest curs 
hem après que sentir-se segur va relacio-
nat amb la confiança en un mateix, amb el 
respecte als altres i amb el fet que hi hagi 
una bona convivència. Nosaltres, com a 
joves, ens comprometem a tenir cura del 
nostre barri i de la nostra ciutat, com tam-
bé a afavorir la bona convivència amb les 
persones del nostre entorn, perquè ens en 
sentim responsables.

En aquesta VI Audiència Pública als nois i 
noies del districte de Sant Andreu hem parti-
cipat cinc centres educatius:

Institut Príncep de Viana
Institut Comas i Solà
Escola d’Educació Especial Sants Innocents
Escola d’Educació Especial Gavina
Escola L’Esperança. 

Repetim quatre centres i donem la benvinguda 
a l’Escola L’Esperança, que ens acompanya per 
primer cop. Així, doncs, tenim en total 182 nois i 
noies repartits en quatre barris de Sant Andreu: 
Baró de Viver, el Congrés i els Indians, la Sagrera 
i la Trinitat Vella. L’Escola Gavina s’ha traslladat de 
districte, ara està a Nou Barris.

Aquest curs l’Audiència Pública s’ha centrat en 
el concepte de seguretat ciutadana. Per a nosal-
tres, la seguretat és l’estat de benestar que sent 
una persona quan pot estar tranquil·la en un lloc 
sense preocupar-se que li pugui passar res.

El primer que ens ha vingut al cap quan ha sortit 
el tema de la seguretat ciutadana ha estat que no 
hi hagi delinqüència i la seguretat vial, és a dir, 
evitar els accidents. Hem pensat que la seguretat 
ciutadana té molt a veure amb l’absència de pe-
rill o de risc, i també que el sentiment de segu-
retat va lligat a confiar en un mateix. Si et sents 
segur de tu mateix i tens autoconfiança, viuràs 
amb més tranquil·litat.

QUÈ VOL DIR  
SENTIR-NOS SEGURS?
Hi ha situacions en què ens sentim més segurs 
que en d’altres. En general, ens sentim més 
segurs:

· Quan estem a casa acompanyats. 
· Quan estem al nostre barri perquè el coneixem 

bé.
· Quan estem amb gent que coneixem i amb qui 

podem confiar.
· Quan anem pel carrer o som en un lloc públic i 

hi ha algun vigilant.
· Quan ens trobem en llocs públics on hi ha gent.
· Quan ens podem estar al carrer sense por que 

ens passi res.
· Quan som en un lloc tancat i veiem que hi ha 

sortida d’emergència.
· Quan els llocs per on passem estan ben il·lumi-

nats.
· Quan al metro hi ha vigilants.
· Quan la policia fa la seva feina. 
· Quan els semàfors funcionen.
· Quan ens respectem els uns als altres.

Podríem dir que sentir-nos segurs està relacionat 
amb sentir-nos acompanyats i conèixer els llocs 
per on ens movem, com també amb el fet de 
trobar-nos en llocs on hi ha vigilància, ja que això 
ens fa pensar que si ens passa res hi haurà qui 
ens vindrà a ajudar.

DIFERENTS MODELS  
DE SEGURETAT
Amb el model preventiu de seguretat hem 
après que:

· Anticipar-se a les causes és la millor manera 
d’evitar problemes en el futur.

· No anar a determinats llocs que ens semblen in-
segurs és prevenir, però això fa que no puguem 
actuar lliurement, la qual cosa no és justa.

· Aquest model no sanciona qui ja ha comès una 
infracció i això no es pot permetre ja que les 
lleis s’han de complir i els infractors han d’assu-
mir les conseqüències dels seus actes. Estem 
d’acord, però, que cal lluitar per a evitar que les 
infraccions s’arribin a cometre.

· Quan la prevenció es basa en l’educació de les 
futures generacions, aquesta prevenció té un 
cost econòmic; amb tot, educar per a la convi-
vència és una inversió de futur que val la pena.

· Instal·lar càmeres o augmentar el nombre 
d’agents de seguretat també implica una 
inversió econòmica, però estalviarem en el futur 
a l’hora de reparar destrosses, de sancionar 
infractors o de reeducar delinqüents.

Amb el model punitiu de seguretat hem après 
que:

· Cal sancionar els infractors per tal que assu-
meixin les conseqüències dels seus actes i no 
tornin a cometre cap delicte.

· És un model exemplaritzant. Si no hi haguessin 
sancions per a aquells que no compleixen les 
lleis, moltes persones no les complirien. És 
important que hi hagi uns límits.

· El més just seria que els infractors reparessin 
allò que han malmès o que paguessin la infrac-
ció i que no hagués d’assumir-ne el cost tota la 
societat. Les persones han de ser responsables 
dels seus propis actes.

LA SEGURETAT QUE VOLEM 
AL NOSTRE DISTRICTE
· El model punitiu de seguretat per si sol és insu-

ficient. Si ens limitem a sancionar, no evitarem 
que les generacions futures tornin a cometre els 
mateixos errors. Cal educar i informar per tal 
que en les societats futures hi hagi més civisme.

· Castigar sense reeducar no és suficient. Per 
això creiem que aquestes dues accions s’hauri-
en de dur a terme paral·lelament.

· Els dos models de seguretat (preventiu i punitiu) 
són necessaris i, alhora, complementaris.

· Invertir en educació per a la convivència és la 
millor forma de prevenció, a més de ser una 
inversió de futur.

· Les lleis han d’existir i cal que tothom conegui 
les conseqüències de no complir-les.

· Cal prendre les mesures necessàries per a 
evitar que es cometin infraccions. 

· S’ha de castigar els infractors que cometen 
actes que atempten contra la seguretat ciuta-
dana, però, al mateix temps, cal invertir en la 
seva reeducació per tal que no tornin a cometre 
aquests actes. 

PROPOSTES DE MILLORA
Al llarg de les sessions al centre educatiu i en 
la trobada intercentres hem identificat diversos 
problemes en alguns punts concrets del districte i 
els hem ubicats en un mapa. En certs casos, hem 
pensat en una solució relativament senzilla que 
faria del districte un lloc més segur i protegit.
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Pel que fa a les situacions de risc, sabem que hi ha llocs 
del districte on es produeixen baralles i actes de vanda-
lisme: és el cas, per exemple, de la zona de La Maqui-
nista, del passeig de Santa Coloma o de Can Fabra. Aquí 
pensem que augmentar la vigilància, amb més policia i 
amb càmeres de seguretat, podria ajudar a solucionar 
el problema. També sabem o hem vist que en alguns 
llocs es ven i es consumeix droga, com ara al costat de 
l’estació de metro de Baró de Viver o al carrer d’Auso-
na; en aquest cas, creiem que no n’hi ha prou amb la 
vigilància, sinó que també s’haurien de crear espais per a 
joves i famílies perquè la zona tingui més vida i sigui més 
agradable, tal com la gent que hi viu està demanant des 
de fa temps. Uns bons exemples en aquest sentit són el 

carrer del Camp del Ferro i el passeig de Fabra i Puig, que 
són espais familiars segurs i agradables. D’altra banda, 
pensem que caldria fer alguna cosa amb la presó aban-
donada del carrer de Peníscola, on sovint entra gent per 
consumir droga; nosaltres proposem de donar-hi alguna 
funció, de derruir-la per a construir-hi un altre edifici o, 
si més no, de tapiar-la perquè no hi pugui entrar gent. 
Pel que fa a les propostes per a evitar els robatoris, es 
podria augmentar la seguretat simplement millorant la 
il·luminació, com ja es va fer a l’estació de metro Onze de 
Setembre; a tall d’exemple, el carrer de Potosí, el parc 
de la Trinitat i la zona del pont de Sarajevo són coneguts 
pels seus perills perquè a la nit estan molt foscos i és 
més fàcil que s’hi produeixin robatoris. 

Respecte a la mobilitat, volem assenyalar alguns 
llocs que ens generen inseguretat perquè hi ha 
massa trànsit, com ara l’avinguda Meridiana o el 
nus de la Trinitat; en aquest sentit, pensem que 
el districte podria intentar modificar la circulació 
per a distribuir millor els cotxes cap a altres zones 
menys transitades. D’altra banda, caldria crear més 
carrils bici; per exemple, a la via de Bàrcino, tot i que 
agraïm el fet que hi hagi agents cívics passejant pel 
barri, les bicis passen per la vorera i això és perillós 
per als vianants. Finalment, hem detectat proble-
mes de visibilitat d’alguns semàfors, cosa que pot 
provocar accidents de trànsit; això passa al passeig 
de Fabra i Puig i al passeig de Santa Coloma.

Pel que fa al paisatge urbà, al nostre 
districte tenim algunes zones ben 
il·luminades, amb comerços i gent que 
hi passeja, com ara la plaça de Masadas, 
el carrer Gran de Sant Andreu i la plaça 
d’Orfila. Ara bé, també hi ha zones aban-
donades i solars que es podrien destinar 
a diferents usos per part del veïnat; per 
exemple, n’hi ha un a prop de l’estació 
de metro de Baró de Viver, a sota de 
l’autopista, i un altre al carrer de la 

Foradada. El parc de la Trinitat, tot i tenir 
algunes irregularitats en el camí que hi 
ha davant el llac, és un lloc agradable, 
amb molta vegetació i on la gent va a 
fer esport. El parc de la Pegaso també 
és prou segur, però caldria fer-hi més 
tasques de manteniment i neteja perquè 
es veu brut i el mobiliari urbà està força 
malmès. Finalment, destaquem la plaça 
de la Trinitat Vella com a lloc segur, ben 
il·luminat i sempre amb molta gent. 

Institut Josep Comas i Solà
Carrer de Palafrugell
L’Esperança
Carrer de Quito, 25
Institut Públic Príncep de Viana
Carrer de Torroella de Montgrí, 6
Sants Innocents
Carrer del Cardenal Tedeschini, 29
-
Centre d’Educació Especial Gavina
Actualment pertany al districte de Nou Barris
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CENTRES PARTICIPANTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MOBILITAT

Av. Meridiana, 330  Massa trànsit 
Av. Meridiana, 341  Manca de carril bici 
Av. Meridiana, 390  Massa trànsit 
Carrer de Garcilaso, 93  Mal estat dels carrers 
Carrer del Llenguadoc, 9  Mal estat dels carrers 
Carrer Nus de la Trinitat, 821  Massa trànsit 
Passeig de Fabra i Puig, 81  Mal funcionament dels semàfors 
Passeig de Santa Coloma, 66  Mala visibilitat 
Via de Bàrcino, 91  Manca de carril bici 

10
11
12
13
14
15

Camí del metro de Baró de Viver, Autopista del Maresme, 125  Solar abandonat 
Carrer de la Foradada, 86  Solar abandonat   Venda i consum de drogues 
Carrer d’Ignasi Iglesias, 69  Mala il·luminació 
Parc de la Pegaso  Mal estat del Parc   Vandalisme   Baralles   Okupes   Venda i consum de drogues
Passatge Torné, 13  Mala il·luminació 
Parc de la Trinitat  Mal estat del Parc   Venda i consum de drogues   Baralles   Okupes i vandalisme 

PAISATGE URBÀ
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32
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34
35
36
37
38

Pont Santa Coloma-Baró de Viver, Passeig de Santa Coloma, 125  Vandalisme 
Pont de Sarajevo, Carrer d’Almassora, 732  Robatoris   Baralles 
Carrer d’Almassora, 9  Baralles   Venda i consum de drogues 
Carrer d’Ausona, 31  Baralles   Venda i consum de drogues 
Cases barates Bon Pastor, Carrer de la Granadella, 46  Venda i consum de drogues 
Darrera de l’Institut Josep Comas i Solà, Carrer de Palafrugell  Vandalisme 
Carrer de Palomar, 25  Robatoris 
Carrer de Potosí, 14  Robatoris   Mala il·luminació 
La Maquinista, Carrer de Potosí, 2  Baralles i robatoris   Venda i consum de drogues   Mala il·luminació 
Carrer de Sant Adrià, 138  Consum d’alcohol   Baralles   Robatoris   Prostitució
Carrer de Seròs, 25  Robatoris   Mala il·luminació 
Voltants de l’Institut Príncep de Viana, C. de Torroella de Montgrí, 6  Robatoris   Venda i consum de drogues 
Carrer del Cep, 1  Vandalisme   Venda i consum de drogues 
Presó Carrer Peníscola, Carrer del Pare Manjón, 2  Edifici abandonat   Venda i consum de drogues 
Can Fabra, Carrer del Segre, 24  Sant Andreu  Baralles  
Can Fabra, Carrer d’Otger, 39  Consum d’alcohol   Baralles i armes 
Avinguda Meridiana, Carrer Josep Estivill, 24  Vandalisme   Robatoris 
Carrer Josep Soldevila, 35  Robatoris   Vandalisme   Baralles 
Metro Baró de Viver  Robatoris   Venda i consum de drogues 
Passeig de Torras i Bages, 118  Robatoris 
Plaça Navas, Plaça de Ferran Reyes  Venda i consum de drogues 
Plaça de la Trinitat  Venda i consum de drogues   Consum d’alcohol   Baralles 
Descampat, Via de Bàrcino, 95  Robatoris   Venda i consum de drogues 

SITUACIONS DE RISC

 1

 2

 3
7

 4

 6

109

8

 5

2

3

 4

16

17 18
19

29

20
26

22

23
24

25

34

35

37

39

32

36

11

14
15

12

13

27

28

3031

33

1
22

Baró de Viver 

El Bon Pastor


