
Al llarg del curs 2015-2016 hem participat en 
la IV Audiència Pública als nois i noies del 
districte de Sarrià - Sant Gervasi cinc centres 
educatius:

Institut Menéndez y Pelayo
Escola Projecte
Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia
Escola d’Educació Especial Fàsia Sarrià
Escola Sil

Hi ha quatre centres que hem participat en totes 
les edicions de l’Audiència Pública del districte i 
aquest curs donem la benvinguda a l’Escola Sil, 
que s’hi ha sumat per primera vegada. En aques-
ta IV Audiència Pública hi hem pres part 200 nois 
i noies d’ESO i el nostre professorat.

Enguany l’Audiència Pública s’ha centrat en el 
concepte de seguretat ciutadana. 

Tots hem estat d’acord que la seguretat es basa 
en la confiança: si no confies en tu mateix i en els 
altres, sempre et sentiràs insegur. Un concepte 
molt important que també relacionem amb la 
seguretat és el coneixement: quan l’entorn ens és 
familiar, conegut, la sensació de seguretat aug-
menta; sentir que estàs en una situació conforta-
ble i no tenir por del que et puguin fer o pugui 
passar, és molt important.

QUÈ VOL DIR  
SENTIR-NOS SEGURS?
Sentir-nos segurs vol dir sentir-nos tranquils i amb 
la llibertat de poder anar pel carrer sense por 
que ens hagi de passar res.

També ens sentim més segurs quan, davant una 
emergència, comptem amb el servei d’ambulàn-
cies, dels bombers, de la Guàrdia Urbana...

De dia, caminant pel carrer, acostumem a anar 
més tranquils que de nit perquè hi ha més gent 
al nostre voltant i ens sentim menys vulnerables. 
També l’ambient és més divers: hi trobem famí-
lies, nens, gent que va a treballar... i tenim la sen-
sació que moltes persones ens podrien ajudar en 
una situació de perill.

En canvi, a la nit és més fosc, no hi ha gaire gent i 
anem més tensos pel carrer. És quan més agraïm 
la presència d’agents de seguretat perquè comp-
tem amb ajuda si ens passa cap cosa.

Molts de nosaltres hem coincidit que podem 
sortir de nit sense que ens mirin malament per 
com anem vestits.

També hi ha altres coses que fan que no ens 
preocupem, com per exemple quan sabem que 
en el lloc on ens trobem no hi ha hagut episodis 
anteriors d’inseguretat. 

Ens sentim segurs al transport públic quan no hi 
ha aglomeracions i veiem algun vigilant a prop.

Sentir-se segur també està relacionat amb el fet 
de trobar-nos en un lloc ben cuidat i amb instal-
lacions adaptades als vianants.

A casa ens sentim segurs quan estem acompa-
nyats per la família i la porta és tancada amb clau.

Hi ha altres accions ben senzilles i que fem cada 
dia que no ens haurien de preocupar −però que 
sí que ens preocupen−, com és agafar el trans-
port públic sense tenir por i caminar pel carrer 
sense estar pendents de si ens atracaran o no. 
Aquestes són les coses que fan que realment ens 
sentim a gust i sense patir. 

En conclusió, trobar-nos acompanyats per altres 
persones i comptar amb serveis d’emergències i 
vigilància és el que ens fa sentir més segurs.

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

· Evitar és millor que solucionar.
· A mitjà i llarg termini aquest model és més 

econòmic (disminució de l’acció policial, menys 
persones detingudes o a la presó, menys 
judicis...).

· Augmentaria la qualitat de vida i la tranquil·litat 
per a les persones.

D’altra banda, però:
· No és efectiu al cent per cent.
· A curt termini té un cost econòmic més elevat.
· Per si sol no és efectiu, sinó que ha d’anar 

acompanyat del model punitiu.

Amb el model punitiu de seguretat hem après 
que:

· D’una manera indirecta aquest model també 
és preventiu, ja que serveix d’exemple i per a 
dissuadir.

· Complementa el model preventiu.
· És més ràpid i efectiu.
· A curt termini té un cost econòmic més baix.
· Pot funcionar per si mateix sense el model 

preventiu.

D’altra banda, però:
· Es poden perdre llibertats.
· A llarg termini surt més car.
· No és efectiu al cent per cent.

PROPOSTES  
DE MILLORA
En general, podem dir que el nostre districte és 
prou segur gràcies a les activitats que s’hi fan 
i al fet que hi ha un bon nombre de botigues i 
comerços de proximitat que generen animació i 
moviment de persones als nostres carrers; és el 
cas, per exemple, dels barris de les Tres Torres i 
de Sant Gervasi. També les zones de la travesse-
ra de Gràcia, dels jardins del Turó del Putxet i de 
Vallvidrera són força segures, tot i que en aquesta 
última hi ha porcs senglars; però no són perillo-
sos i, de fet, són més aviat ells que ens tenen por 
a nosaltres!

Amb tot, al llarg de les sessions al centre edu-
catiu i en la trobada intercentres hem identificat 
diversos problemes en alguns punts concrets, 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.

Seguretat i Ciutat

participar és la clau

Regidoria de Participació  
i Districtes
Pl. Sant Jaume, 2n pis
08001 Barcelona 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Plaça del Consell de la Vila, 7
08034 Barcelona
Tel. 934 027 000
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

IV AUDIÈNCIA PÚBLICA  
ALS NOIS I NOIES DEL DISTRICTE  

DE SARRIÀ - SANT GERVASI
Agraïm al regidor del nostre districte, Sr. Gerardo 
Pisarello, que doni suport a projectes com l’Audiència 
Pública als nois i noies del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi. Creiem que cal insistir en l’educació per la 
ciutadania des de l’educació primària i fins a la fi de 
la secundària obligatòria. Com a ciutadans, pensem 
que és important que se’ns escolti, i ens sentim més 
segurs si es respecta la nostra opinió.



Sarrià

Les Tres 
Torres

Sant Gervasi - 
Galvany

Vallvidrera, 
Tibidabo i 
Les Planes

El Putxet 
i Farró

Sant Gervasi - 
La Bonanova

Pel que fa a la mobilitat, alguns llocs no ens semblen gaire segurs perquè hi ha trànsit 
de cotxes a molta velocitat a prop de les escoles; en aquests casos, caldria senyalitzar 
millor els camins escolars i augmentar la presència de la Guàrdia Urbana. Això passa 
a l’avinguda de J. V. Foix i entre el carrer de Balmes i la travessera de Gràcia. Pensem 
que el districte hauria de ser més per a les persones i menys per als cotxes. Els semà-
fors de la travessera de Dalt, del carrer de Tavern i de la plaça de Lesseps, per exemple, 
duren molt poc i no donen temps de creuar. Les voreres de la travessera de Gràcia són 
molt estretes i els vianants hi tenen poca mobilitat. D’altra banda, caldria posar carrils 
bici al passeig de la Bonanova i a la via Augusta i trobar una solució per als monopa-
tinadors que baixen en direcció contrària als cotxes pel carrer Major de Sarrià, ja que 
això pot provocar molts accidents. Tampoc no ens sentim segurs a l’avinguda Diago-
nal: els carrils bici són estrets i mal delimitats, i els accessos a les parades de bus són 
incòmodes, sobretot per a la gent amb més dificultat de moure’s. Finalment, volem 
demanar al districte que millori la mobilitat als nostres barris augmentant el nombre 
de línies del Bus del Barri i fent arribar el Nitbus al barri de Vallvidrera.
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Passatge de Gomis, 1  Consum d’alcohol 
Carrer de Lucà, 11  Consum d’alcohol   Baralles 
Passatge de Forasté, 8  Robatoris   Mala il·luminació 
El Putxet, Carrer d’Escipió, 27  Venda i consum de drogues 
Drecera de Vallvidrera, 33  Senglars 
Pl. de Lesseps  Consum d’alcohol   Baralles   Venda i consum de drogues   Cotxes ràpids 
Jardins de la Tamarita  Venda i consum de drogues , Consum d’alcohol 
Carrer de Craywinckel, 13  Consum d’alcohol 
Prop de Vallvidrera, Passeig de les Aigües, 66  Senglars 
Carrer de Manuel Angelon, 18  Prostitució 
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, C. de Pere II de Montcada, 4  Robatoris   Venda i consum de drogues 
Plaça de Lesseps  Venda i consum de drogues 
Parc Brusi, Jardins d’Enric Sagnier  Consum d’alcohol   Vandalisme , Venda i consum de drogues 
Jardins de Mercè Rodoreda  Consum d’alcohol 
Jardins de la Tamarita  Consum d’alcohol 
Parc del Putxet, Carrer de Manacor, 5  Consum d’alcohol , Vandalisme

Les Tres Tores  Mala il·luminació 
Plaça d’Alfonso Comín  Mala il·luminació 
Carrer de Ríos Rosas, 31  Mala il·luminació 
Escales Vallvidrera, Drecera de Vallvidrera, 27  Mala il·luminació 
Parc del Turó del Putxet, Carrer de Manacor, 5  Vandalisme 
Parc de la Tamarita, Jardins de la Tamarita  Mala il·luminació 
Parc Marià Manet i els seus voltants, C. d’Espinoi, 9  Vandalisme 
Carrer de Laforja, 77  Vandalisme 

Pel que fa a les situacions de risc, ens hem fixat en Sarrià; tot i ser un 
barri tranquil i amb moltes escoles, hi ha places on la gent fa botellón. 
També al carrer de Lucà, al passatge de Gomis, als jardins de La Tamarita 
i al costat de la plaça de Lesseps hi hem vist gent emborratxant-se i dro-
gant-se; en aquests casos, seria important augmentar la vigilància policial 
i fer alguna activitat de conscienciació social o crear un centre d’ajuda 
i acolliment a la zona. A la nit, en alguns indrets més foscos com ara el 
passatge de Forasté i el parc del Centre Cívic de Sarrià, ja hi ha hagut 
diversos atracaments, de manera que millorar-ne la il·luminació ajudaria a 
resoldre el problema. Es podrien instal·lar fanals solars i deixar il·luminats 
els rètols dels comerços tota la nit; com que això faria que augmentés la 
seguretat als barris, pensem que l’Ajuntament hauria de subvencionar-ho.

Respecte als espais, el carrer de Manuel Angelon ens 
dóna força inseguretat perquè hi ha molts prostíbuls 
que, a més a més, són al costat de centres escolars. 
Pensem que aquests locals no haurien de ser tan visibles 
i identificables des de fora, i que no s’haurien de con-
centrar tants en un mateix carrer. Els Jardins d’Enric 
Sagnier, a més de bruts, tenen el mobiliari urbà trencat: 
pensem que s’hi hauria de posar més vigilància i que els 
culpables haurien de poder canviar la multa fent tas-
ques de neteja i manteniment del parc durant un temps.

L’Arrabasada, Carretera de Sant Cugat, 311  Mal comunicat   Cotxes ràpids
Via Augusta, 348  Manca carril bici   Massa trànsit   Mala senyalització
Ronda del General Mitre, 118  Massa trànsit
Plaça de Molina, 4  Massa trànsit
Vallvidrera  Mal comunicat  
Av. de Josep Vicenç Foix, 108  Cotxes ràpids
Carrer Major de Sarrià, 76  Manca carril bici   
Av. del Tibidabo, 1  Mala senyalització
Plaça de la Bonanova, 3  Mal comunicat    
Pl. de Lesseps, 4  Mal funcionament semàfors
Carrer de Tavern, 40  Mal funcionament semàfors
Av. del Tibidabo, 14  Cotxes ràpids
Carrer de Brusi, 54  Mala visibilitat
Plaça de Lesseps  Mal funcionament semàfors
Avinguda Diagonal  Mala visibilitat   Mal estat carrers
Travessera de Dalt, 69  Mal funcionament semàfors
Travessera de Gràcia, 91  Cotxes ràpids
Travessera de Gràcia, 150  Mal estat carrers
Av. de Josep Vicenç Foix, 81  Cotxes ràpids
Avinguda de la República Argentina, 279  Cotxes ràpids   Mala senyalització
Carrer de Mas Yebra, 10  Cotxes ràpids
Av. de Josep Vicenç Foix, 85  Cotxes ràpids
Via Augusta, 115  Cotxes ràpids 
Via Augusta, 147  Mala senyalització
Carrer de Carrasco i Formiguera, 28  Mal estat carrers
Av. Diagonal, 482  Mala visibilitat   Mal estat carrers
Parc del Putxet  Consum d’alcohol   Mala il·luminació
Parc del Centre Cívic de Sarrià  Consum d’alcohol   Mala il·luminació
Passeig de la Bonanova, 35  Mal estat carrers
Carrer d’Iradier, 62  Mal estat carrers
Passeig de la Bonanova, 44  Manca carril bici
Carrer de les Escoles Pies, 128  Mal estat carrers

Institut Menéndez i Pelayo
Via Augusta, 140-142
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
Carrer de Pere II de Montcada, 4
Centre educatiu Projecte 
Av. del Tibidabo, 16
Escola Fàsia Sarrià
C/ Iradier, 28
Col·legi Sil
Av. del Tibidabo, 28, 08022 Barcelona
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