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COM HEM  
TREBALLAT?
Hem fet diverses trobades amb centres educatius d’altres districtes i 
hem reflexionat i treballat sobre la pau. Vam fer un joc per reflexionar 
sobre els costos de la violència armada i vam veure que, per a la socie-
tat, els soldats no són gaire importants, mentre que les infraestructu-
res, en canvi, tenen molta importància.

També hem reflexionat sobre la distribució i la importància dels recursos 
del planeta. Vam fer un joc que consistia a travessar un riu amb diversos 
papers diferents per a cada grup: les diferents condicions representaven 
els diferents països i els recursos de què disposen. Amb això vam apren-
dre com és d’important fer servir bé els recursos. També ens vam adonar 
que els països rics es dediquen a robar els recursos als pobres, mentre 
que els pobres es dediquen amb molt d’esforç a mirar de tirar endavant.

Una altra activitat consistia a esbrinar, amb el nostre coneixement de 
la situació actual, si alguns països han signat i acceptat alguns tractats 
internacionals, i si els estan complint o no. També hem fet recerca: hem 
elaborat presentacions i treballs sobre certs conflictes que hi ha al món, 
i hem vist per què es van originar i com ho van fer. 

L’Audiència Pública ha servit per reflexionar sobre diversos temes: 
· Hi ha conflictes molt grans que “no ens afecten” i que no apareixen a 

les notícies. 
· No hi hauria tants problemes si totes les persones tinguéssim més 

igualtats, més drets, més recursos… 
· La solució sorgeix si totes les persones hi participen. 
· La guerra no se soluciona amb més guerra. 
· Les diferències econòmiques són cada vegada més exagerades, cosa 

genera desigualtat i promou la violència. 
· No hi ha espais de guerra o de pau, sinó que som les persones mateixes 

les que podem tenir una actitud o l’altra vers les persones amb què 
convivim.

Som nois i noies d’escoles i instituts de 
Ciutat Vella: venim de l’Institut Verdaguer, 
de l’Escola Parc de la Ciutadella i de 
l’Escola Sant Felip Neri. Aquest curs 
hem participat en l’Audiència Pública 
«Barcelona, ciutat de pau». 

La pau és una agrupació de sentiments 
positius, com ara respecte, empatia… Per 
aconseguir la pau hi ha d’haver un base de 
respecte, s’han de respectar les persones  
i les seves diferents ideologies i opinions. 

Hem parlat també sobre què ens agrada 
del districte i dels barris que el componen. 



PROPOSTES  
I COMPROMISOS
Per tot això hem elaborat unes propostes sobre el que caldria fer:

Per exemple, hem de conscienciar les persones que els bancs estan 
fent un mal ús dels nostres diners i animar-les a donar suport als bancs 
ètics. Hem d’intentar canviar a aquesta mena de bancs per millorar la 
convivència arreu del món. 

Moltes persones viuen sense conèixer exactament les conseqüències de 
cada acció que duen a terme: si les sabessin, algunes actuarien d’una 
altra manera. Creiem que les persones que es dediquen a la política i les 
que governen volen que la gent no s’hi posi en contra, i per això existei-
xen coses com la publicitat, que ens distreu: per exemple, si considerem 
important la nostra bellesa, tenim menys temps per reflexionar sobre el 
que passa realment, que és molt més important.

Molta gent és enganyada per algunes empreses que afirmen que oferei-
xen productes locals i no és cert. Recentment hem pogut veure a la tele-
visió que algunes mels que es venen aquí porten productes i substàncies 
provinents de la Xina o d’altres països de la Unió Europea, mentre que 
l’etiqueta diu que són d’aquí. Demanem a l’Ajuntament que els productes 
passin uns controls per verificar-ne l’origen.

Creiem que l’alumnat més gran de les escoles de secundària hauria 
d’anar a conscienciar els nens i nenes més petits de primària sobre al-
gunes de les qüestions que treballem a l’Audiència Pública: demanem 
que l’Ajuntament engegui aquest projecte. 

Totes les persones i totes les institucions haurien de vetllar per les or-
ganitzacions que defensen els drets humans, perquè puguin aconseguir 
els seus objectius, que de ben segur que són molt beneficiosos per a les 
persones. També nosaltres hi hem d’estar atents i lluitar pels nostres 
drets, i les xarxes socials ens poden servir per conscienciar-nos-en.

Tothom hauria de tenir un fàcil accés a la feina i a l’habitatge. Tots i totes 
tenim els mateixos drets: si un nen o nena nou comença a la classe o no 
té les mateixes capacitats que la resta, hem d’intentar assolir la seva 
integració.

Pensem que, en general, hi ha certa discriminació de les persones se-
gons el país d’origen. El que hauríem de fer és qüestionar tots aquests 
prejudicis racistes que ens envolten. Ens sembla que s’haurien de crear 
centres per conscienciar les persones nouvingudes sobre la cultura i la 
forma d’actuar del país. L’origen de les altres persones ens hauria de ser 
indiferent, perquè, al cap i a la fi, són persones com nosaltres, i no els 
hauríem d’imposar cap cultura. 



EL NOSTRE 
DISTRICTE
Ens agrada el districte de Ciutat Vella perquè és acollidor. A més, ho te-
nim tot molt a prop en comparació amb altres llocs, hi ha molta diversitat 
cultural, l’arquitectura és molt bonica i hi ha diversos espais per patinar. 

És un barri viu, i això ens agrada, i també és entretingut i molt interes-
sant. Tot i ser un barri amb moltes zones de vianants, hi trobem a faltar 
carrils bici, ja que comporten circulació segura i ecològica per al districte. 

També hi ha coses que no ens agraden i que varien en funció del barri 
on ens trobem, però en general el que voldríem denunciar aquí són els 
robatoris, la prostitució, els narcopisos i la venda de drogues, els asset-
jaments sexuals, la falta de neteja en alguns carrers i les agressions fí-
siques, entre d’altres. Tot això acostuma a concentrar-se en llocs com el 
Raval, alguns carrerons del Gòtic, els carrers on abunden els bars, els 
llocs amb massificació turística i les places on la gent es troba a la nit. 

CONCLUSIÓ
A Ciutat Vella ens sentim segurs i segures, ja que és el districte en què 
ens hem acostumat a viure. Tot i això, hi ha alguns aspectes que ens 
agradaria millorar, com els que hem esmentat abans. Considerem que 
són coses que poden passar a tot arreu i no tan sols en carrers o barris 
puntuals, però sí que veiem una diferència entre els barris del nostre 
districte a la qual caldria trobar una solució. 

Mostrem el nostre agraïment per aquesta oportunitat que hem tingut 
d’expressar les propostes que considerem importants per a la millora 
del districte.
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