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QUÈ HEM 
FET?
Al llarg del curs hem celebrat diverses trobades intercentres. Al mes 
d’octubre vam fer la primera trobada de presentació, al recinte esportiu 
de la Marbella, i vam començar a conèixer joves d’altres districtes i els 
regidors i regidores de la nostra ciutat. També hi vam fer diversos jocs.

La següent trobada de l’Audiència Pública va ser al centre cívic Toma-
sa Cuevas i a la seu del districte. Hi vam fer diverses activitats per fi-
car-nos en context pel que fa a la violència i la pau al nostre districte. 
Per començar vam fer un joc de rols en què representàvem els diversos 
personatges d’un conflicte bèl·lic. Seguidament vam detectar els espais 
de violència, de pau i d’inseguretat del nostre districte, que presenta-
rem més endavant en aquest manifest.

A més, en cadascun dels centres vam fer activitats sobre la pau i la vio-
lència amb els nostres professors i professores.

QUÈ HEM 
APRÈS?
Gràcies a aquest projecte hem descobert que la violència existeix de mol-
tes formes, fins i tot algunes de sustentades per grans indústries amb in-
teressos econòmics que propicien la inversió armamentista. Però també 
d’altres de més silenciades però reals, com el racisme o la discriminació. 

Per empatitzar amb aquesta realitat, hem descobert que gràcies al joc 
podem conèixer la realitat que viuen les persones de Barcelona i del 
món. Per això hem vist que a través del respecte mutu entre totes poden 
generar espais de molta més convivència al nostre districte, a la nostra 
ciutat i al món sencer. 

Som joves d’entre 13 i 19 anys que vivim 
al districte de les Corts. Venim de les 
escoles Santa Teresa de Lisieux i Paideia, 
i aquest curs hem treballat el tema de la 
pau al nostre districte.



QUÈ PASSA AL  
NOSTRE DISTRICTE?
Al nostre barri hi ha violència de molts tipus. Hi ha atracaments i roba-
toris, per això no sentim seguretat al barri. Els robatoris es produeixen 
perquè hi ha persones que han de cobrir necessitats, però que no tenen 
diners i aleshores roben per després vendre allò que han robat. Però de 
vegades és per culpa de la drogoaddicció, és a dir, persones en aquesta 
situació que roben per cobrir la seva addicció, i també per aquest motiu 
els barris estan bruts i s’hi sent olor de drogues. 

Però també creiem que els robatoris no només són de gent pobra a gent 
rica. Les persones riques també roben a les pobres, com passa en la 
política o les empreses grans. 

També vivim situacions masclistes. Molt sovint a les dones se les tracta 
com a objectes i se les discrimina al carrer, o en llocs com les disco-
teques: les noies no poden ballar com volen perquè els nois es creuen 
amb la llibertat d’acostar-s’hi i tocar-les, i molts cops l’entrada és gra-
tuïta per a les noies però no per als nois, cosa que fa que directament 
la dona sigui entesa com un producte sexual. D’altra banda, la música 
i els videoclips de reggaeton són molt masclistes: parlen de les dones 
en el sexe d’una manera grotesca, els missatges són sexistes i insulten 
les dones, i els vídeos mostren noies amb poca roba ballant provocati-
vament al voltant d’un home famós. Però no només escoltem aquestes 
cançons diàriament a la ràdio i a la televisió, sinó que també les consu-
mim d’una manera molt normalitzada, perquè el ritme també està molt 
de moda. Aquestes idees que comuniquen les lletres sexistes ens les 
arribem a creure i les traslladem a la vida real. 

No tan sols en la música veiem tot això tan normalitzat, sinó que també 
ho tenim en la publicitat. El màrqueting separa per sexes el producte i 
sempre idealitza el cos, tant de la dona com de l’home, i això influeix en 
els cànons de bellesa i ens fa tenir un ideal del cos molt irreal. 

També volem parlar de la prostitució. Hem analitzat els dos tipus de 
prostitució que hem trobat: n’hi ha una que és l’obligada, o sigui, que les 
noies es veuen pressionades a exercir-la amb amenaces de mort i amb 
por de denunciar-ho, i entren en un bucle del qual és molt difícil sortir. 
Però també n’hi ha una altra que sembla que sigui per voluntat pròpia, 
però creiem que sempre és per la falta de diners. De tota manera, ens 
sembla una qüestió perillosa, perquè sovint s’hi relacionen temes de 
drogues, de màfies, de problemes personals, de relacions de poder…

Al nostre districte hi ha un problema de racisme. Moltes persones, quan 
parlem, generalitzem i diem o entenem que totes les persones d’altres 
ètnies i altres tons de pell són més perilloses o culpables, i sovint ens 
posem per sobre d’elles. Creiem que és una idea invisible, relacionada 
amb la violència estructural: rebem racisme a través dels mitjans i les 
persones pel carrer, i per mirades masclistes o aspectes classistes se-
parem per colors de pell. I per tota aquesta influència que rebem de ma-
nera invisible acabem parlant de “negres” o “pakis”, amb paraules que 
generalitzen i que tenim molt instaurades. Veiem que això va a pitjor i 
que hi ha molta feina per fer. També són les persones pitjors pagades i 
les que fan feines molt sacrificades, com ara netejar, cuidar gent gran, 
torns de 24 hores... 



PROPOSTES 
I COMPROMISOS
Després de tot això, hem elaborat algunes propostes i compromisos re-
lacionats amb la pau al nostre districte:

· Que a les escoles i els instituts es dediquin espais a parlar sobre es-
tereotips i prejudicis, i així ens ensenyarien a tractar aquests temes. 
Ens comprometem a aprofitar aquesta hora totalment i a explicar als 
familiars i amics allò que hi aprenguem.

· Que els anuncis publicitaris no siguin tant de nois i tant de noies (menys 
sexistes, sense estereotips…). Nosaltres ens comprometem a no jutjar 
les persones per allò que els agrada.

· Eliminar les diferències de sou entre els homes i les dones.
· Que sigui obligatori que els bancs facin públic a què destinen els diners 

dels clients, per posar fi a situacions com la banca armada. Ens com-
prometem a advertir les nostres famílies d’aquesta situació.

· Organitzar tallers en contra de la discriminació (racisme, masclisme...), 
no tan sols a les escoles, sinó que estiguin oberts a totes les edats, i 
fer-ne difusió. Nosaltres ens comprometem a ajudar a organitzar-los 
(en les hores que proposem que es facin a les escoles i instituts) i infor-
mar-ne les nostres famílies.

· Fer més pisos compartits per a les persones sense sostre i centres per 
acollir els infants després de l’escola, i fer-ne més difusió. Nosaltres 
ens comprometem a penjar cartells, informar de tot això…

· Conscienciar les persones sobre els mètodes anticonceptius, per evitar 
malalties de transmissió sexual.

Per acabar, volem donar les gràcies a l’Ajuntament i al districte per do-
nar-nos l’oportunitat de contribuir a crear un districte millor.
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