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X AUDIÈNCIA PÚBLICA
ALS NOIS I NOIES DEL  

DISTRICTE DE NOU BARRIS

Al llarg del projecte de l’Audiència  
Pública hem formulat una sèrie de  
propostes per a fer del districte un  
lloc millor i més segur. 

Agraïm a la regidora, Sra. Janet Sanz Cid, 
que ens hagi donat aquesta ocasió per a 
fer sentir la nostra veu i estem segurs que 
tindrà en compte les propostes que li fem 
arribar. Per part nostra, ens comprometem 
a servir d’exemple als altres ciutadans dels 
nostres barris, a respectar el mobiliari urbà 
i a fer cas de les mesures que adopti el 
districte arran de les idees expressades en 
aquest manifest.

Durant el curs 2015-2016 hem participat en la 
X Audiència Pública als nois i noies del dis-
tricte de Nou Barris dos centres educatius:

Escola Cor Maria Sabastida
Escola Pia Luz Casanova

En l’audiència publica d’enguany hem treballat 
la seguretat al districte i a la ciutat; ho hem fet a 
l’escola, on hem redactat textos per explicar les 
nostres opinions, i també hem elaborat mapes del 
districte. Així mateix, hem participat en trobades 
a la seu del districte per tal de posar en comú 
les nostres idees, que en alguns casos eren força 
diferents. Aquest manifest és el resultat del nostre 
acord i del que pensem els nois i noies de Nou 
Barris sobre la seguretat.

QUÈ VOL DIR  
SENTIR-NOS SEGURS?
Per a nosaltres, sentir-nos segurs vol dir poder 
sortir al carrer sense tenir la preocupació que 
ens pugui passar res. Per exemple, el fet de tro-
bar-te gent al carrer ben vestida et fa sentir més 
segur; en canvi, una persona que viu al carrer et 
pot fer sentir insegur perquè penses que et pot 
fer alguna cosa. Igualment, si a la nit passegem 
i hi ha poca il·luminació, tenim por que ens surti 
algú i ens faci mal. També ens sentim insegurs 
pels carrers del districte quan hi ha aglomeraci-
ons de gent, per por que ens robin.

Tot i que trobem algunes zones molt segures 
on podem passejar tranquil·lament, en general 
pensem que el nostre districte és insegur, ja que 
hi ha llocs pels quals no volem passar perquè ens 
fa basarda. 

QUINA ÉS LA SEGURETAT 
QUE VOLEM AL NOSTRE 
DISTRICTE?
Al llarg del curs hem treballat els dos models de 
seguretat: el punitiu i el preventiu. Creiem que al 
nostre districte han de coexistir tots dos models, 
encara que pensem que caldria fer servir el 
model punitiu només en el cas que primerament 
el preventiu no hagi funcionat. 

D’altra banda, pensem que la gent del barri, 
agents de seguretat i persones que hagin tingut 
problemes amb la justícia haurien de fer xer-
rades a les escoles per a augmentar el grau de 
conscienciació dels nois i noies del districte. Pel 
mateix motiu, també podria ser útil fer sortides a 
centres penitenciaris i de menors: tothom, inclo-
ent-hi nosaltres, hauria de conèixer de primera 
mà les conseqüències de no complir les lleis. 
També pensem que és important reforçar el mo-
del preventiu pel que fa a la seguretat vial.

Finalment, creiem que la convivència i la segure-
tat passen per tenir un districte més cohesionat; 
en aquest sentit, creiem que s’han de fer més 
activitats als carrers i places dels diferents barris 
del districte.

PROPOSTES  
DE MILLORA
Juntament amb aquest manifest, presentem 
un mapa amb els punts que considerem més 
insegurs del districte. Al llarg del projecte, hem 
pensat en possibles solucions per a augmentar la 
seguretat en aquests punts. 



Parlant de la mobilitat, hem coincidit que la nova xarxa de bus 
en general està molt bé, però creiem que caldria incrementar 
la freqüència de pas d’algunes línies en les hores punta. D’altra 
banda, a l’avinguda Meridiana i en altres vies del districte 
creiem que els semàfors duren poc i això pot ser perillós per als 
vianants; per a resoldre aquest problema, proposem al districte 
la construcció de ponts o de túnels subterranis per a creuar.

Respecte al paisatge urbà, hem detectat que després de les festes 
o d’actes en què participa molta gent, els carrers queden molt bruts 
i que calen uns serveis de neteja més eficaços. D’altra banda, les 
festes són un moment que ens crea inseguretat perquè hi ha molta 
gent desconeguda al nostre voltant i tenim por que ens robin, per 
bé que sabem que són molt importants per als barris. També hem 
observat problemes de vandalisme, com ara mobiliari urbà trencat 
o grafits; en aquest cas, demanem més vigilància i, sobretot, més 
il·luminació, ja que en els espais ben il·luminats sempre hi ha menys 
pintades i més seguretat.
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MOBILITAT

Via Júlia-Ptge Quintana  Manca carril bici 
Carrer de Cartellà, 92  Manca transport públic 
Av. de Borbó, 7  Massa trànsit 
Passeig de Fabra i Puig, 200  Voreres estretes 
Av. Meridiana, 600 #Massa trànsit   Poc temps per creuar 

11
12
13
14

Plaça d’Alvaro Cunqueiro  Falta neteja 
Carrer de l’Artesania, 41  Vandalisme 
Parc de la Guineueta, Pl. Llucmajor, 9  Mala il·luminació 
Carrer de Sant Ferran, 13   Brutícia 

PAISATGE URBÀ
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Carrer de Cartellà, 111   Consum de drogues 
Via Júlia, 124  Indigents 
Plaça d’Àngel Pestaña  Drogues   Baralles 
Pistes de Via Favència, 186  Consum de drogues   Intimidació 
Passeig de Fabra i Puig, 265  Manquen serveis de seguretat 

SITUACIONS DE RISC

Cor Maria Sabastida
Carrer de Sabastida, 12 
Pia Luz Casanova
Carrer de Almansa, 52 
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CENTRES PARTICIPANTS

Pel que fa al consum de droga, als robatoris i altres situacions de risc 
en alguns indrets del districte com ara la via Júlia, creiem que s’haurien 
de fer més campanyes de conscienciació i xerrades a les escoles per a 
afrontar el problema d’arrel, tant amb els pares com amb l’alumnat. 
Caldria, d’altra banda, augmentar la vigilància perquè aquestes situaci-
ons no arribin a passar, tant a la via Júlia com a la zona de les pistes de 
la via Favència, a la plaça d’Ángel Pestaña, al parc de la Guineueta i en 
altres zones del districte, on hem vist sovint baralles amb armes blan-
ques. Respecte a les persones indigents que viuen en aquest districte, 
se’ls hauria de facilitar un lloc on dormir i ajudes socials perquè puguin 
sortir d’aquesta situació d’exclusió.
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La Guineueta

El Turó  
de la Peira

Can Peguera

Canyelles

Les Roquetes

Verdum

La Prosperitat

Porta

Vilapicina i la 
Torre Llobeta

La Trinitat Nova

Torre Baró

Ciutat Meridiana


