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Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta saluda els assistents i dona inici a la sessió extraordinària del Consell 
Plenari. 

Punt únic: Presentació de la proposta de conclusions al projecte de participació 
adolescent  

La presidenta informa que, primer, es farà la presentació i després cada grup 
intervindrà per un temps de tres minuts. A continuació, dona pas a les persones que 
faran la presentació.  

Quatre alumnes de tercer d’ESO de l’Escola de Sant Felip Neri 

Hola, bon dia. Nosaltres som els integrants de l’Escola de Sant Felip Neri, de tercer 
d’ESO, i som els representants del districte de Ciutat Vella del procés participatiu de 
Barcelona «La ciutadania adolescent», i ara els meus companys us ho introduiran. 

Doncs, després de tot aquest procés creatiu, hem arribat a la conclusió que volem 
millorar la mobilitat, en general, de la ciutat. I, doncs, a partir d’això, ens han sortit dues 
propostes: un transport públic més assequible en tema preu i una millora «peatonal» 
en general, tipus més comoditat. 

Doncs, per introduir aquestes dues propostes i veure el que hem estat fent durant 
aquests sis, set mesos, hem fet un vídeo en el qual entendreu millor l’anàlisi de les 
propostes i què hem fet. 

Es projecta un vídeo amb el discurs següent:  

Hola, som els portaveus de l’Institut Sant Felip Neri, representants del districte de Ciutat Vella del 
procés participatiu de «La ciutadania adolescent de Barcelona». 

En aquest procés hem pogut fer debat sobre les nostres inquietuds i el que ens preocupa de la 
ciutat i, a través de propostes que vam realitzar, va aconseguir molts vots el tema de la mobilitat 
sostenible. 

Doncs, per començar, el que vam fer va ser una llista de set inquietuds i preocupacions que teníem 
sobre la mobilitat sostenible, i aquestes eren: la poca seguretat en els carrils bici; la quantitat de 
cotxes, ja que això genera contaminació acústica, contaminació ambiental, que ocupa molt espai i 
menys seguretat per als vianants; no poder anar en carril bici si ets menor de setze anys; massa 
accidents a les carreteres; la manca de transport públic; pocs llocs de recàrrega per als vehicles 
elèctrics, si volem fomentar l’ús d’aquests vehicles, hauríem de crear més punts d’accés; el perill 
de caure a les vies del metro, que creiem que s’haurien de posar prevencions per anticipar els 
suïcidis i, doncs, qualsevol conflicte que es pugui generar. 

Unes quantes de les propostes que vam fer per millorar els temes de la mobilitat sostenible és 
millorar l’espai del carril bici amb senyalització, per exemple, més zones per a vianants i canviar el 
rang d’edat de l’ús Bicing als tretze anys. Sancionar econòmicament la gent que no respecti les 
regles de trànsit. Més transport públic i més barat. I recompensar la gent que utilitzi el transport 
públic amb descomptes.  

Més punts de càrrega per als vehicles elèctrics. I instal·lar a les andanes del metro parets amb 
portes que s’obrin quan pari el metro. 
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Ara, de les propostes que us han resumit us explicarem dues que ens agradaria que es fessin 
realitat.   

L’objectiu d’aquesta segona proposta és reduir les zones dels cotxes i dels automòbils per 
augmentar les zones dels vianants, sobretot en les zones escolars, i millorar també la qualitat de 
les zones de vianants. Perquè creiem que, reduint les zones de trànsit i les zones de circulació 
d’automòbils i augmentant les zones de vianants, doncs, reduiríem l’ús del transport privat, 
promouríem l’ús del transport públic. I, si ens fixem més en aquest àmbit escolar, moltes vegades 
el que ens passa és que ens hem d’esperar o correm algun tipus de perill per la circulació 
d’aquests automòbils o d’aquests transports. 

Buscaríem alternatives que també beneficiessin altres aspectes. Això podria beneficiar, per 
exemple, la contaminació acústica i també la contaminació ambiental, que això és un dels temes 
que als adolescents i crec que a molta gent els importa, i sobretot als joves ens afecta i lluitem per 
això. 

Hi participarien els diferents adolescents creadors de la proposta, després també el veïnat i els 
ciutadans de la zona, el Departament de Mobilitat i el Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament 
i les empreses que hagin d’aplicar aquest projecte a la realitat, i després tots els consells escolars, 
les associacions de famílies de les escoles que, òbviament, han d’estar d’acord a fer reformes prop 
del seu centre educatiu. 

El que intentem amb aquest objectiu, amb aquesta proposta, és, a partir d’una arrel, crear diverses 
alternatives que en un futur, a la llarga, ens facilitin la mobilitat, la comoditat i la nostra vida.  

Doncs, nosaltres pensem que és important oferir un bon transport públic perquè les persones 
obtinguin alguna compensació per deixar el transport privat. I d’aquí ve la nostra proposta de 
descomptes en el transport públic. 

Tal com ha dit, l’objectiu és un sistema per obtenir descomptes perquè el transport públic sigui més 
accessible. 

El perquè és perquè no tothom es pot permetre comprar una T-10 per als viatges que comporta, o 
qualsevol altra targeta. I proposem fer-ho oferint una targeta recarregable que puguis fer servir els 
viatges quan tu vulguis i que no caduqui com altres. 

Ens imaginem una app que registri els viatges de les persones; quan tinguis una quantitat 
específica, et fan un descompte. 

Esperem la vostra resposta i moltes gràcies per escoltar-nos. 

Estas fueron nuestras dos propuestas, y gracias por habernos escuchado y 
esperamos una respuesta.  

La presidenta els dona les gràcies per la presentació. Tot seguit, obre el torn dels 
grups municipals per un temps de tres minuts i dona la paraula a Barcelona en Comú.   

El regidor 

Moltes gràcies. Moltes gràcies per la feina que heu fet, per aquests mesos de treball 
compartit amb els vostres companys i companyes. Moltes gràcies també als mestres 
que us han acompanyat en tots aquests debats. I sobretot moltes gràcies pel vostre 
compromís, pel vostre compromís amb la ciutat i pel vostre compromís amb el barri. A 
mi em sembla que aquestes sessions de debat que heu estat fent són unes sessions 
en què heu conegut més, segurament, les problemàtiques, o heu reflexionat sobre les 
problemàtiques que viviu, que al final són les problemàtiques que tenen tots els veïns, 
totes les veïnes del Gòtic i tots els veïns i les veïnes que venen també a treballar o, 
com vosaltres, a estudiar al barri Gòtic.  
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Per tant, heu fet aquest treball durant mesos, i a mi m’agradaria també dir-vos que ho 
heu de seguir fent, d’una manera o d’una altra. Pot ser amb el suport institucional, però 
també pot ser perquè vosaltres us aneu comprometent amb el barri i voleu seguir 
treballant i voleu seguir fent propostes. Fent propostes en diversos òrgans que 
existeixen, i ja us ho vaig explicar quan vau venir al Districte, no?, que tenim els 
consells de barri, teniu les audiències públiques, hi ha tota una sèrie d’òrgans de 
participació en què esteu més que convidats i en què es troba a faltar també gent jove. 
Vosaltres ho podeu treballar amb els vostres entorns, a la vostra classe o amb els 
vostres grups d’amics, però després ens ho podríeu fer arribar també a consells de 
barri o altres llocs. Si no voleu venir o no podeu venir, ens podeu fer arribar la proposta 
i nosaltres la llegirem, perquè realment ens feu reflexions que, més enllà de la vostra 
edat o més enllà de la nostra edat, ens afecten a tots i són, per tant, positives.  

Heu triat el tema de la mobilitat, i estem compromesos a millorar la mobilitat en el 
districte i estem compromesos a millorar la mobilitat al barri. Un barri que, doncs —ho 
vam parlar, no?, quan vau estar, que ens vam passar bastanta estona xerrat—, està 
molt ple de gent, però que tenim aquest compromís. I a mi em sembla que hi ha una 
cosa molt important que estem fent que té a veure amb aquests compromisos, que és 
la Via Laietana, no? La Via Laietana, aquesta ferida, aquesta barrera, que molts de 
vosaltres ja travesseu cada dia, doncs, l’estem transformant. És una transformació que 
era molt complicada, però d’aquí a uns anys veurem com és molt diferent i com en lloc 
de ser una via que vagi de mar a muntanya o de muntanya a mar, que sigui una via 
que uneix barris i que no els separa.  

Em sembla superimportant que vosaltres voleu viure al barri d’aquesta manera i que 
ens «apreteu». Necessitem que ens «apreteu» també per a altres coses, no només 
per a això. Però, sens dubte, la mobilitat també. Volem més carrers «peatonals» i 
volem també més tranquil·litat en els nostres carrers. Ho compartim. Ho compartim 
plenament. I la vostra mirada a nosaltres ens enriqueix, ens enriqueix perquè mira el 
barri i mira la nostra realitat amb uns ulls més joves, que moltes vegades, doncs, 
nosaltres a vegades ens costa posar-nos també en el vostre lloc.   

Per tant, les dues propostes, algunes no són estrictament de Districte, sinó que les 
traspassarem a les institucions corresponents, Autoritat Metropolitana, TMB, però 
sapigueu des d’aquí, des del Districte, el compromís que tenim amb la mobilitat 
sostenible i sobretot el compromís que tenim amb els joves i les joves que us 
comprometeu amb el barri. 

Moltíssimes gràcies, i espero veure-us properament i que seguiu treballant aquestes 
temes i d’altres. Sabeu que les portes del Districte estan obertes per a vosaltres quan 
vulgueu venir-nos a explicar més coses. 

Moltes gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal del PSC.  

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Doncs, començaré per donar les gràcies a tots els joves que heu 
vingut de l’Institut Sant Felip Neri per la vostra implicació en la millora del dia a dia del 
nostre districte i de la nostra ciutat; i als vostres professors també donar-los les gràcies 
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per la molt bona feina que feu.   

La vostra implicació en la política també és molt important i el vostre compromís per 
millorar moltes coses, des de la visió sobretot de l’adolescència. Sobretot la 
preocupació per l’espai públic i com s’ha de fer servir en el dia a dia, així com també 
promoure el transport públic per reduir la contaminació, que també ens preocupa. I 
sobretot també fent debats, que és una manera també de parlar en el dia a dia del que 
ens agrada i del que no ens agrada. I per la reducció de la contaminació ambiental i 
acústica, que sí que és una problemàtica que ens preocupa a vosaltres, els joves, i a 
nosaltres i a tots els ciutadans del nostre districte i de la nostra ciutat. 

És un plaer haver compartit amb tots vosaltres, des d’aquest espai del Districte, les 
vostres demandes, els vostres dubtes, el vostre compromís per demanar que tinguem 
un districte millor. I, des d’aquí, us donaré les gràcies per continuar treballant 
plegadament, vosaltres i nosaltres, per fer un millor districte i una millor ciutat. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Moltes gràcies. Bon dia a tots, alumnes, professors i veïns que han vingut aquí a 
interessar-se per projectes que pensem i construïm des de l’adolescència i des dels 
joves. 

Primer, agrair també a l’Escola Sant Felip Neri la feinada que han fet durant tots 
aquests mesos i les dues propostes que avui ens porteu. I sovint una de les frases que 
els joves i les joves i els adolescents escoltem és que som el futur, no? I tu vas 
escoltant «ets el futur, ets el futur», i penses «i quan arribarà el meu moment?». Bé, és 
que pel mateix motiu que som el futur hem d’estar construint el present, perquè quan 
nosaltres arribem al futur no tindrem temps ja per construir un altre futur perquè no n’hi 
haurà un altre, no?  

Llavors, agrair moltíssim que es creï aquest espai perquè els joves de la ciutat i del 
barri i del districte pugueu dir la vostra. Convidar-vos, com deia el regidor, a participar 
en tots els òrgans, que a vegades fa una mica de vergonya. Jo la primera vegada que 
vaig entrar també vaig pensar «ostres, tu, aquí, amb tanta gent, i jo què pinto aquí?». 
Però realment hi pintem molt perquè som les persones que hem de construir el nostre 
futur i som nosaltres les que hem de decidir què volem i com ho volem fer. I, per tant, 
us convido també, doncs, a venir a tots aquests òrgans i dir la vostra sense cap por, 
perquè la vostra opinió és igual de vàlida que la d’una persona més gran, o de 
qualsevol edat.   

I, per tant, això, l’Ajuntament i les institucions hem de treballar moltíssim a crear espais 
on els joves ens puguem sentir còmodes, ens puguem sentir propers a l’Administració, 
a la política, a la construcció d’un futur digne i prometedor per a tots nosaltres. I sí que 
és veritat que hi han moltes passes a fer, però crec que aquesta és la primera. I crec 
que avui estigueu aquí demostra com els joves i els adolescents ens volem implicar a 
construir la nostra vida, que serà, doncs, la que sigui, però esperem que sigui 
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superbona, supermaca i superpoc precària, com és ara mateix. 

Llavors, gràcies de nou i molt bona feina. Espero que seguiu treballant i ens puguem 
seguir veient en altres espais. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans.    

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, felicitar-vos i agrair-vos que estigueu aquí, no 
només als quatre que sou aquí representant l’escola, sinó tots els companys, tots els 
professors, l’AMPA i l’escola, en general. Crec que el compromís que teniu amb la 
ciutat és clar, amb el Gòtic és encara més clar, i sobretot que no voleu lluitar pel futur, 
sinó que voleu lluitar pel present, i quin present voleu i quin no voleu.  

Ens heu donat una lliçó a tots els que som aquí, perquè moltes vegades oblidem 
moltes de les necessitats que tenen els més joves, ja tenim tots una edat com a 
vegades preocupar-nos per coses que han sigut importants per a nosaltres, però són 
encara molt més importants per a vosaltres, no?  

Heu parlat d’entorns escolar, de transport privat, de millorar el transport públic, de la 
baixada de preus... Però també de la falta d’espai públic per a vosaltres, no?, d’aquells 
espais on vosaltres sigueu els protagonistes i no ho siguin ni els cotxes ni els més 
grans. Està clar el compromís que teniu amb la ciutat, el compromís que teniu amb el 
districte. També m’agradaria convidar-vos a tots els òrgans de participació i als que no 
són de participació, sinó també els polítics, perquè en el futur estem prenent decisions 
entre tots per a tots els ciutadans i ciutadanes que estem en aquest districte.  

Però sobretot ens heu demostrat una vegada més que teniu molt clar quin districte 
voleu i quin districte no voleu. Heu escollit dues propostes. Tinc claríssim que hi han 
centenars de propostes que voleu i que voleu millorar. Per això jo crec que és 
necessari que vingueu, i no només una vegada l’any, sinó totes les vegades que sigui 
necessari, és una feina molt dura, sobretot per als professors que, moltes vegades, 
amb la matèria que toca impartir costa encara més una miqueta de plantejar-vos de 
mirar de l’escola cap a enfora, no?  

Tornar-vos a agrair aquest compromís, i sobretot aquesta feina i que aquest projecte 
no quedi en una presentació anual, sinó que sigui un recorregut que entre tots anem 
construint una ciutat que vulguem per a tots i on tots hi siguem presents. 

Així que moltíssimes gràcies i sobretot seguiu endavant perquè els projectes com 
aquests són importants i els hem de donar tot el protagonisme que calgui. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Primer de tot, enhorabona per la posada en escena, no és fàcil 
agarrar un micro, no és fàcil posar-se darrere d’una càmera i ho heu fet 
fantàsticament bé. Posar en valor també la feina dels mestres, no?, de generar 
aquest debat sempre en positiu, perquè s’ha vist que heu trobat moltes 
problemàtiques, moltes mancances en tot el tema de la mobilitat, i gestionar aquest 
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debat, doncs, no sempre és fàcil.  

Des de Junts per Catalunya trobem molt positiu aquest projecte i aquesta participació 
activa de vosaltres, els joves, que, com molt bé han dit algunes companyes meves, 
sou el futur, però també sou el present, no? Hem de dir que, com a grup, també ens 
hauria agradat poder participar, això és una cosa que nosaltres hem de treballar-ho 
millor, perquè, clar, és una mica violent ara, no ens coneixem de res, ens poseu un 
vídeo, i us hem de dir la bona feina que heu fet, que sí que l’heu fet, però ens hem 
perdut un procés alguns companys.  

I, bé, torno a dir, no?, això, que és molt important la conscienciació de vosaltres, els 
joves, en les principals problemàtiques actuals de la societat. I tant és important la 
conscienciació com, alhora, la participació, com també crec que tots els grups han dit 
que us animen a participar en tota la creació d’aquestes polítiques públiques, que les 
fem nosaltres, però les hem de fer també acompanyades de vosaltres.   

La mobilitat és un repte, i en aquest districte és un repte cabdal, no? Però també des 
de Junts per Catalunya pensem que s’ha d’abordar una mobilitat al llarg de la vida. 
Això vol dir que hem de pensar quan som joves com ens hem de moure, quan som 
més grans, les diferents diversitats funcionals que té la gent, no? I tot i que és un 
tema força complex, s’ha vist en el vídeo que heu sabut copsar les dificultats que 
tenim en el territori. Implementar polítiques també sense revertir aquestes 
deficiències comporta el caos, i això ho trobem en molts dels nostres carrers, com 
també molt heu dit, no?  

I en referència amb el preu del transport públic, aquí som totes les administracions, 
com ha dit el senyor regidor, no?, les implicades a revertir aquests obstacles, i jo, des 
del meu grup, també em comprometo a fer arribar aquesta proposta a l’Autoritat de 
Transport Metropolità, l’ATM, que és l’encarregada de marcar títols i preus. Trobo que 
de res servirà tot aquest esforç vostre a buscar una problemàtica, a exposar unes 
solucions, si nosaltres, que som els encarregats polítics, no ho fem o no ho 
transmetem a aquell ens que pertoqui, no? 

Llavors, ja per concloure, enhorabona als participants per aquest debat generat. 
Vosaltres sou el futur, la peça important de la presa de decisions, no?, del demà de la 
nostra ciutat, i us animo a això, no només a participar avui, no només a fer aquest 
projecte, sinó a pensar, debatre i fer propostes superactives per al bé de Ciutat Vella 
o pel bé de la ciutat.  

La presidenta pregunta si els alumnes de l’Escola de Sant Felip Neri volen afegir 
alguna cosa.   

Quatre alumnes de tercer d’ESO de l’Escola Sant Felip Neri 

Moltes gràcies per escoltar-nos. 

La presidenta manifesta que estan encantats d’haver-los escoltat. A continuació, 
com han fet tots els grups, els convida a participar en tots els òrgans i espais de 
participació ciutadana en què tenen molt a dir i, a més, des d’una mirada molt més 
inclusiva de la que sovint té la gent més gran. Expressa que és un goig veure aquesta 
sala amb gent jove i espera que sigui el primer de molts cops que vindran. Finalment, 
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els agraeix la presentació.       

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11.25 
hores. 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
La presidenta 
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