
  



 

Som un grup d'escoles de diferents barris de Barcelona que al llarg del curs 2015-2016 hem participat en la XXI 
Audiència Pública als nois i noies de Barcelona: 
 
Eixample: Institut Ernest Lluch / Centre López Vicuña 
Gràcia: Escola de Vida Montserrat 
Horta–Guinardó: Escola Mare de De u de Montserrat / Escola Virolai / Escola Rel / Institut Joan Brossa /  UEC 
Fundacio  Adsis Carmel 
Les Corts: Escola Paideia 
Sarrià - Sant Gervasi: Institut Josep Serrat i Bonastre 

 
L’objectiu del projecte és conèixer la seguretat a Barcelona i fer propostes per a millorar-la. 
Abans de parlar-ne, però, hem de fer una reflexió sobre el seu contrari, la inseguretat. Què ens provoca 
inseguretat? Creiem que la nostra societat està construïda sobre uns fonaments plens de prejudicis, i pensem que 
el primer pas per a lluitar contra la inseguretat és combatre aquests prejudicis. La conscienciació és el primer 
pas de tota revolució. No hem de pensar coses com ara: «Això no és possible», «No podem canviar res»; al 
contrari, ens hem de comprometre a ser agents transformadors, perquè tots junts podem construir un futur 
millor. 
 
Què vol dir sentir-nos segurs? 
Nosaltres pensem que la seguretat pot ser de dos tipus. En primer lloc, existeix la ciutat que genera seguretat a 
les persones que hi viuen gràcies als serveis que ofereix i a les institucions a nivell d’ajuntament i de districte, per 
exemple tenint cura de la neteja i el manteniment de les places i els carrers. L’altre tipus de seguretat és la 
sensació personal (pors, sentiments...) que cadascú té respecte a la ciutat on viu. Com que aquest segon tipus de 
seguretat és molt subjectiu, creiem que és gairebé impossible aconseguir la seguretat total. En canvi, sí que és 
possible assolir el primer tipus de seguretat, la que la ciutat transmet als ciutadans. 
 
La sensació d’inseguretat va lligada a la sensació d’inferioritat; per exemple, si ens sentim inferiors físicament, 
ens sentirem insegurs. També el desconeixement de l’altre dóna inseguretat; per això ens comprometem a no ser 
agents d'inseguretat nosaltres mateixos, a no jutjar a primera vista les persones i a intentar mantenir sempre una 
actitud amigable. 
 
Ens sentim segurs en un lloc amb ambient, és a dir que sigui agradable de passejar-hi i que no estigui desert. 
També el fet que hi hagi comerços i empreses, o que el carrer sigui ple de vida, ajuda a augmentar la nostra 
sensació de seguretat. De la mateixa manera, ens sentim més segurs quan podem veure bé; això passa, per 
exemple, al districte de l'Eixample, on els xamfrans ens permeten tenir un camp de visió més gran. 
 
La seguretat que volem a la nostra ciutat 
Creiem que a la nostra ciutat han de coexistir els dos models de seguretat: el preventiu i el punitiu. Som 
partidaris de reforçar el model preventiu, ja que si es preveu una situació no cal actuar després. També pensem 
que la seguretat comença des d’un mateix i per això ens agradaria que el sistema educatiu hi estigués més 
implicat: aquest és un exemple eficaç de prevenció. 
 
S’ha d’aplicar el model punitiu només en el cas que el preventiu no hagi funcionat, però sense violència. 
Considerem que la ciutat necessita un sistema de judici més just, ja que ara les penes i sancions no són 
proporcionals al delicte comès, i això genera desigualtats socials. 

Propostes de millora 

Encara que pensem que la ciutat de Barcelona és força segura, hi ha algunes zones, normalment situades cap a la 
perifèria, que ens semblem més conflictives. Hem preparat un mapa en el qual destaquem els punts de la ciutat 
que, segons el nostre criteri, són més insegurs; seguidament, la nostra tasca ha consistit a cercar possibles 
solucions per a resoldre la conflictivitat en alguns d’aquests punts. 

 

Seguint un codi de colors, hem identificat tres categories diferents: situacions de risc, mobilitat i paisatge 
urbà.  

Situacions de risc 

Pel que fa al vandalisme, la solució que trobem més factible seria fer arreglar als delinqüents allò que han 
trencat o fet malbé, i que aquest treball no tingui data de prescripció.  

Amb l'objectiu de posar fi a les baralles, la solució més efectiva seria augmentar la presència policial en els 
llocs més conflictius on se sap que hi ha baralles sovint.  

Respecte als carteristes i els manters, hem trobat una solució conjunta: consisteix a augmentar les ajudes als 
col·lectius més febles, de manera que els sigui més fàcil formar-se i trobar feina. D’altra banda, creiem que 
caldria legalitzar la venda ambulant de productes i habilitar espais per als manters.  

Mobilitat 

Per tal de millorar la mobilitat a la ciutat de Barcelona, proposem que l’Ajuntament se centri a millorar la 
xarxa de transports públics i que augmenti la freqüència de metros, autobusos i tramvies, sobretot en hora 
punta.  

Sabem que molta gent no compra el bitllet o no valida la targeta a l’hora de viatjar amb transport públic. Una 
possible solució a aquest problema seria, en l’àmbit del metro i del tramvia, adaptar la zona d'entrada 
d’usuaris per a impedir que ningú pugui entrar sense pagar. També s'hauria d’abaixar el preu de les targetes: 
així es podria reduir el nombre de persones que no paguen, cosa que faria sostenible aquesta baixada del 
preu.  

Paisatge urbà 

Creiem que caldria habilitar espais dedicats a l'art urbà on, amb completa llibertat, tingui cabuda qualsevol 
manifestació artística.  

Alguns de nosaltres pensem que es podrien destinar més espais per a aquelles persones que fan ús del 
monopatí. 

Aprofitem aquesta ocasió per a comunicar a l’Ajuntament que hi ha zones mal il·luminades; en destaquem els 
voltants de la ronda del Guinardó i el parc de la Creueta del Coll. Així mateix, volem fer notar que en alguns 
indrets, com ara el passeig de la Vall d’Hebron, caldria augmentar-hi la neteja.  

Creiem necessari un compromís ciutadà sobre els serveis públics com ara els ascensors i les escales 
mecàniques; a canvi, l'Ajuntament o l'entitat responsable hauria de garantir-ne un bon funcionament i unes 
revisions periòdiques més freqüents.  
 
Conclusió 

Els nois i noies de Barcelona pensem que la bona convivència és cosa de tots i que també nosaltres hem de fer 
la nostra part. Entre d’altres, ens comprometem a pagar sempre el bitllet quan viatgem amb transport públic i 
a respectar el mobiliari urbà. Tot i que som joves, sí que podem ser agents transformadors del nostre entorn, 
si les nostres accions o comportaments serveixen d’exemple als altres ciutadans. 

Agraïm l'oportunitat que ens ha estat concedida per a donar la nostra opinió respecte a la seguretat a la ciutat 
de Barcelona. Estem segurs que l’Ajuntament escoltarà les nostres propostes i les tindrà en compte, amb la 
voluntat de construir, entre tots, una ciutat millor.  


