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1- BRUTÍCIA AL CARRER

1.1- OBJECTIUS

1.Fer un diagnòstic de la siutació actual al barri respecte la brutícia.

Saber quines són les problemàtiques i els usos de la comunitat.

2.Analitzar els punts de recollida d’escombraries i el seu ús. També els

punts de recollida selectiva de residus i els recursos humans invertits en

la neteja del barri.

3.Identificar les causes de la problemàtica al barri (poca accessibilitat,

deixadesa, manca d’apropiació de l’espai urbà,...)

4.Informar sobre els sistemes actuals de recollida de residus (sistemes

pneumàtics, punts verds,...). Valorar-ne la seva inserció en el barri.

5.Afavorir l’aparició d’iniciatives per pal·liar la problemàtica de la brutícia

al barri.

6.Fer propostes de millora de la situació actual. En concret extreure

idees per una campanya d’informació – motivació en els contenidors del

barri.

1.2- METODOLOGIA

1:Diagnòstic. On hi ha bruticia al barri? Quines són les causes?

2:Com erradicar la bruticia. Propostes i anàlisi de temes destacats:

Usos dels veïns (incivisme) vs manteniment (neteja)

Campanyes vs multes

Soroll

Caques de gossos, pipicans bruts

Tipus de contenidors

Bosses d’escombraries fora els contenidors

Escombraries per les finestres

Mobles a qualsevol lloc

Brutícia arreu

3:Proposta de “campanya” d’informació i motivació als contenidors.

4:Organització i priorització de les propostes.

5:Presentació de les propostes a un altre grup de treball.

1.3- RECURSOS
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Plànol de la situació dels contenidors de recollida selectiva
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Situació diversa dels contenidors en diverses zones del barri
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Exemples de campanyes d’informació sobre recollida selectiva

Exemples d’àrees de gossos (Poblenou, Ciutadella, Diagonal Mar,...)
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Diverses campanyes d’informació i motivació fetes al barri de La Mina a través del

Projecte Educatiu i el Punt d’Informació Mediambiental
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2- BRUTÍCIA AL CARRER AMB L’ASSOCIACIÓ DE DONES ADRIANES I LA

PLATAFORMA D’ENTITATS I VEÏNS/ES DEL BARRI DE LA MINA

2.1- DADES TÈCNIQUES

Projecte: Cartografies de La Mina

Tema del taller: Brutícia al carrer

Data: 27 d’Octubre del 2005; 3 de Novembre del 2005

Horari: 17:45 – 19:30; 20 – 21:30 h

Número de sesió: 2

Lloc: C/Mar 12 Local Adrianes; Local Associació de Veïns/es de La Mina

Entitat / Associació: Associació de dones Adrianes; Plataforma d’Entitats i

veïns/es del barri

Coordinador/a de l’entitat: MªÀngels Rossell

Participants (número de persones, nom):

28 persones

María López, Carmen Monje, Loli Salas,  Mª José Bravo, Alicia Vila, Isabel Martín,

Manuela Clavijo,  Àngels Cerdà, MªÀngels Rossell, Angelita Simón, Antonia

Martín,  Elena Tarasevych, María Mancilla, Carla Cortés.

Plataforma d’Entitats i Veïns del barri de La Mina

Dinamitzador/a: Núria Ricart

Equip del projecte:Cr Polis

Fotografia:   Núria Ricart
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2.2- PROPOSTES I RESULTATS

La brutícia és un problema transversal i enquistat al barri de La Mina, així doncs és

molt recurrent parlar-ne amb una certa frustració ja que no s’observen millores

substancials. Per això s’aposta per la coordinació entre tots els canals d’idees que

s’han generat d’un any ençà: Projecte Educatiu, Consell de Barri, Cartografies,

etc.

També és important prioritzar les idees per tal d’establir un calendari de treball.

Tot i així, per dur a terme moltes idees caldria esperar a que s’acabin les obres, ja

que aquestes afecten a l’organització normal del barri.

DIAGNÒSITC:

>A nivell de brutícia al carrer, la Mina Vella i Fernández Márquez es percep com

la zona més neta, alguna participant diu que perquè ha canviat urbanísticament,

i hi ha jocs etc. lo qual fa que la gent ho respecti més. En canvi, Camarón i Venus

es veuen com les zones més brutes.

>Les dinàmiques més negatives són les de tirar la brossa per la finestra, menjar

pipes arreu, no recollir els excrements dels gossos, tirar papers al terra, no ficar la

bossa dins del contenidor, baixar els mobles qualsevol dia de la setmana, i per

últim esmicolar i trencar tot el que queda fora dels contenidors (vidres, mobles,

etc).

>No es recullen els mobles si no els veïns no avisen al PIM.

>Les àrees més brutes del barri coincideixen amb les àrees més denses (Marte,

Venus, Saturn,...) així doncs, potser cal incrementar el nombre de contenidors en

les següents àrees:

>C/Llevant i C/ Mart: Els residents al Passeig Camarón solen sortir pels túnels i

els contenidors més propers es troben en aquests dos carrers. Això fa que estiguin

clarament saturats. Fins i tot, els contenidors situats al carrer Fernández Márquez

amb Passeig Camarón  es troben infrautilitzats ja que poca gent surt de la zona

per allà.

>Les tres àrees de contenidors en el perímetre de Venus també es troben

saturades.

>Tot i que la instal·lació de contenidors de recollida selectiva ha millorat al barri

(es veu molt positivament la instal·lació de contenidors per a roba) es percep una

certa desorganització en la situació dels contenidors.
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>Algunes de les persones pensen que els contenidors són poc accessibles, tant

la tapa com el pedal poden ser inaccessibles a persones grans, amb alguna

discapacitat física o infants.

>Manquen papereres en zones importants com Camarón o Venus.

>Es planteja la dialèctica entre incivisme i manteniment, que funciona en forma

de vasos comunicants.

>La brigada gestionada pel Consorci és insuficient, a més l’Ajuntament sembla

recolzar-se massa en el consorci i no resol temes de la seva responsabilitat. Es

percep clarament que es manté millor l’altre costat de Sant Adrià que el marge

dret: es rega més, etc.

PROPOSTES DE MILLORA:

>El compliment de la normativa de forma estricte per part de les autoritats surt

recurrentment, ja que aquest problema és percebut com quelcom arraigat en

certs sectors del barri, entre els quals ni les campanyes ni els avisos serveixen.

Només les multes es veuen com a possible solució. Es comenta la possibilitat de

fer treballs per la comunitat si la persona és insolvent.

>Pel que fa al problema dels excrements de gossos, es planteja la obligatorietat,

fins i tot dins dels pipicans de recollir les caques.

>Es proposen tres zones on situar no ja pipicans sinó àrees de gossos (més

extenses i on el gos pot jugar i relacionar-se amb altres cans): El Parc del Besòs,

algun dels descampats de la part baixa de Sant Ramón de Penyafort i per últim,

prop del futur poliesportiu, a la Mina industrial.

>Es proposa la instal·lació de recollida pneumàtica amb contenidors subterranis,

molt més accessibles i positius a nivell de paisatge urbà.

>Es proposa fer més pressió a les diferents administracions involucrades, ja que

és responsabilitat seva una certa organització i coordinació.

CAMPANYES:

>Es proposa una activitat a l’Escola i a l’Institut, l’objectiu de la qual és conscienciar

a la població a través dels més petits. Es tractaria de promoure una activitat

atractiva sobre el reciclatge, on el nen/a hagués d’involucrar a la família i/o a

l’escala. A través d’un vídeo o d’un còmic, es podria explicar l’exercici o l’efecte

que es vol produir.
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>Dins d’aquesta campanya es podria fer una sortida a un ecoparc perquè els

nens/es poguessin veure el procés de reciclatge.

>Una altra idea és la de fer una passejada amb els nens/es per examinar la

problemàtica de la brutícia. Fins i tot fer una mena de manifestació infantil “per un

barri més net”.

>Aquesta i altres activitats es podrien complementar amb un concurs amb premi

pel millor cartell - dibuix sobre la neteja i el reciclatge.

>També es planteja la següent campanya: anar casa per casa i donar un o dos

cubells petits de color, informant sobre la recollida selectiva.

>Una altra campanya porta a porta podria servir per informar sobre la perillositat

de tirar coses per les finestres, i la conseqüent multa que se’n pot derivar.

>Promoure a nivell de barri un premi al balcó més bonic.

>Es creu important utilitzar la ràdio del barri com mitjà de difusió de les diferents

iniciatives per erradicar el problema de la brutícia tant del carrer com de les escales.

CAMPANYA D’INFORMACIÓ – MOTIVACIÓ ALS CONTENIDORS DE

RECOLLIDA SELECTIVA:

Campanya gràfica per situar als contenidors que persegueix informar i motivar

sobre la recollida selectiva. Àrea Espai Públic Consorci de La Mina.

>Donar la informació de forma gràfica, que tothom l’entengui.

>La pintura de les imatges podria ser fluorescent, així per la nit tindria lluminositat

i es veuria.

>Incidir sobre els perills de no tirar les escombraries dins del contenidor: per

exemple: Un vidre o un clau que talla perquè no és dins del contenidor, o alguna

imatge que expliqui que la brutícia és insalubritat i pot causar malalties.

>Un altra tipus de campanya, més positiva, podria ser la de mostrar el procés del

reciclatge: Què es fa amb el vidre que es tira, o què es fa amb el cartró i el plàstic.

>Ensenyar un espai brut en comparació al que podria arribar a ser, net i arreglat.

>Utilitzar el premi al millor dibuix abans comentat a l’escola per aquesta campanya

als contenidors.
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3- CONCLUSIONS

Dels resultats del procés d’aquest taller es deriva una certa frustració respecte

aquest tema ja que és un problema enquistat, resultat de la degradació del barri

durant dècades. Deteriorament generat per la venta i consum de drogues, la

manca d’inserció laboral, l’absentisme escolar, etc. Actualment, les activitats

delictives s’han “amagat” a les escales i als propis pisos dels traficants (fins fa ben

poc ocupaven l’espai públic), però la degradació encara sura, en forma d’incivisme

i manca de manteniment.

El “síndrome del vidres trencats”1,  referent al cercle viciós que es dóna entre la

deixadesa i la manca de manteniment, ha afectat clarament al barri de La Mina

durant dècades. Aquest cercle es vol començar a trencar amb el Pla de

Transformació de La Mina, amb inversions a nivell urbà i social que signifiquin

“començar a reparar els vidres trencats”. De fet, les àrees del barri ja reurbanitzades

es detecten com les àrees més netes, tot i així, la inversió urbana no és una

vareta màgica, les problemes són més complexos.

La brutícia és la punta d’un iceberg, símbol de problemes greus que es troben més

amagats; marginalitat, drogadicció, massificació, manca d’arrelament, etc.

Les solucions són diverses i molt complexes, a més segueixen calendaris diferents.

Per això es planteja la necessitat de coordinar molt les tasques de l’administració,

treballant de forma integral el tema de l’educació, la supervisió de la normativa, la

integració social i laboral, i el manteniment de l’espai públic.

Unes polítiques integrals, la coordinació i la priorització de tasques són doncs les

claus per tal de començar a erradicar aquest problema. Les idees suggerides pels

participants en el taller presentat són interessants englobades en un pla integral

d’aquestes característiques, en el que s’entengui aquest problema com una peça

clau d’un trencaclosques complex encara sense solucionar.

1 Expliació del síndrome a càrrec de Joan Subirats. Setmana Cultural del barri de La Mina,
2005
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