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Em fa por que
m'ocupin el pis,
si marxo de
vacances

Vivim un allau de missatges sobre
ocupació, por, delinqüència. Hi ha
delictes, hi ha por, però alguns partits
amplifiquen xifres, alguns mitjans de
comunicació magnifiquen i tergiversen
fets.

Tenim la sensació de viure en perill
constant, independentment de les dades:
quins delictes creixen, quins baixen, a qui
afecten més habitualment, on es
produeixen, etc.?

Les ocupacions en són un exemple clar:
Només el 5% dels habitatges que
s'ocupen són de petits propietaris.

Sabies què?
El 70% són de bancs, el 2%
d’immobiliàries i fons d’inversió, el 10%
de gent que ténen més de 15 habitatges i
el 6% d’administracions públiques.

A Catalunya el 56% de les ocupacions les
protagonitzen dones (sovint caps de
família). El 73% de les persones tenen el
passaport espanyol i el 19% residència i
permís de treball.  Recupera el debat que vam

fer al CRAC amb la gent
d'ASDECOBA

Estem vivint una crisi amb un impacte greu en la
conflictivitat i la crispació social. L'aïllament, la

solitud i la manca de vincle en la comunitat
produeixen desarrelament, desconfiança, por,

inseguretat. L'altri pot ser viscut com a amenaça,
com a no-igual.

 
Creieu que s'està fomentant que les persones

visquem cada cop de forma més aïllada i
individual?

Sabem que les comunitats que mantenen vincles,
tenen cura de les persones i se senten

corresponsables del que passa al seu voltant són
aquelles on vivim més segures. En elles però cal
també accés a allò bàsic: sostre, menjar, cures,

relacions, temps, igualtat.

 
Tu, quan, com, on et sents amb seguretat?
Dependrà de si ets jove o gran; pobra o rica; de si

tens xarxa i accés a recursos; de si ets home, dona
o trans; blanca o racialitzada o de molts altres
factors. Les amenaces canvien per a cadascú. 
Però sabem que ens sentim segures quan els

carrers i places tenen verd, llum i vida, quan estem
(ben) acompanyades, quan si algú ens increpa una
altra ens ajudarà, quan hi ha recursos per treballar
conflictes, quan es respecta la nostra integritat. 

 
En general, quan s'inverteix en la dignitat de la vida
de la gent de Rubí: suport a famílies, centres cívics

que dinamitzin barris, oci segur per a joves,
sensibilització sobre drogues i alcohol, violència
masclista o homòfoba, mediació en conflictes,

atenció a la salut mental, habitatge, etc. 

Betlem Cañizar Bel
la nostra regidora

Podríem definir de forma senzilla la seguretat com la possibilitat 
de desenvolupar les nostres vides lliures de violències, coercions i agressions. 

La viquipèdia parla de “forma de llibertat o resiliència contra danys potencials o canvis coercitius no desitjats”, i incorpora
un apartat anomenat “percepcions de seguretat” on diu que “com no és possible conèixer amb precisió fins a quin punt

alguna cosa és ‘segura’ les percepcions de seguretat varien”, i continua “Per exemple, als Estats Units (EUA) és freqüent la
por a la mort per un terratrèmol, però el fet de relliscar al terra del bany mata més gent; i a França, Regne Unit i Estats Units

hi ha moltes menys morts causades pel terrorisme que dones que han estat assassinades per les seves parelles a la llar“.

Necessitem
més policies i
més càmeres
de vigilància?

Múltiples estudis mostren com aquelles
ciutats o països amb més policia,
videovigilància o un sistema penal més
dur no són necessàriament els més
segurs. No hi ha correlació entre la
quantitat de policies per habitant i la
quantitat de delictes. 
Els cossos de policia, com el sistema
judicial, actuen sobretot quan el conflicte
ja és present: contenen o persegueixen el
delicte, però no el reparen ni el resolen.
Aquest, de fet, ja s'ha produit. Què podem
fer, doncs, per a prevenir-lo?

Si volem que es redueixi el delicte, cal
anar més enllà. On invertirieu els
recursos públics per tal de poder tenir
vides dignes de ser viscudes?

Sabies què?
El sis estats d'Europa amb menys
pobresa infantil són també els 6 que
tenen menys policia? Noruega, Suècia,
Islàndia, Finlàndia, Dinamarca, Eslovènia i
Holanda. L'Estat Espanyol és 11è Estat
europeu amb més policia per habitant

Com construir una ciutat segura?

Què podem fer 
per a viure amb seguretat?

Algunes propostes que hem dut a l'Ajuntament
Però, què és la seguretat?

Promovem accions als barris
Aquest ple presentem una bateria de
propostes per Les Torres, treballades
amb les veïnes i exportables a altres
barris. Es tracta de viure en comunitat de
forma segura, el que hauria de ser
objectiu de qualsevol govern. Permet que
ens sentim part de la ciutat, que la
cuidem, que caminem més segures i que
ens fem suport mutu

Dissenyem la ciutat 
amb perspectiva feminista
Des de l'AUP vam iniciar un mapeig
coŀlaboratiu per assenyalar els espais de
la ciutat que són insegurs per manca de
llum, d'espais de relació i de cures; també
aquells on ens sentim be. El disseny de la
ciutat té un paper clau en  el risc i en la
percepció de seguretat.

Oci nocturn públic
El govern ha incorporat la nostra
proposta al Ple de març per obrir un espai
per a l'oci nocturn juvenil, tot l'any, durant
els vespres i nits del cap de setmana. Així
la ciutat tindria un lloc de trobada
referent, estable i segur per a l'oci
nocturn de la gent jove

Jugar a la fresca, prendre el carrer
Al ple de l' octubre de 2021 el ple va
aprovar per unanimitat la nostra proposta
per promoure el joc i la relació a l'espai
públic d'infants i de persones de totes les
edats. L'activitat saludable i que fomenta
la convivència a l'espai públic és un dels
eixos de la seguretat ciutadana. 

Trobaràs més propostes 
 www.auprubi.catRecupera la "Conversa sobre

seguretat i comunitat des de
l'esquerra"

https://ca.wikipedia.org/wiki/Seguretat#Percepcions_de_seguretat

