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EL NOSTRE  
DISTRICTE
L’Eixample és un districte molt ric culturalment parlant. Hi trobem llocs 
com places o biblioteques i altres espais públics on la gent conviu tran-
quil·lament. 

Com a habitants de la zona, ens preocupa la problemàtica social que 
ens inclou a totes les persones que convivim al districte de l’Eixample. 
Considerem que hi ha certa manca de llibertat d’expressió, perquè s’hi 
senten molts comentaris despectius cap a diferents ideologies. També hi 
és present la violència masclista, ja que ens trobem en una diversificació 
cultural elevada que a vegades pot generar situacions masclistes a causa 
de costums arrelats de diferents orígens. Hem analitzat que el transport 
públic és un dels llocs on més robatoris es produeixen, sobretot a turis-
tes, i també els espais amb grans aglomeracions de gent. En els esdeve-
niments esportius, on es troben persones procedents de diferents barris, 
es produeixen nombroses confrontacions que desemboquen en baralles.

Aquests són només alguns dels conflictes que afecten la nostra convi-
vència i eviten la creació de l’estat de pau que volem assolir.

Som alumnes de primer de batxillerat del 
centre López Vicuña, situat a la Dreta de 
l’Eixample. 

Des del novembre del 2018 fem trobades 
amb altres centres de la ciutat per tractar 
el tema d’enguany de l’Audiència Pública: 
“Barcelona, ciutat de pau”. 



QUÈ HEM  
APRÈS?
Aquest any escolar, d’acord amb l’actualitat que estem vivint, la proposta 
escollida ha estat la pau. Durant les jornades hem definit aquest concep-
te com l’absència de guerra i la representació d’amor i respecte entre la 
ciutadania. 

Barcelona, és una ciutat de pau?

Nosaltres, que som alumnes de primer de batxillerat, al principi pensà-
vem que sí, però durant la realització d’aquest projecte ens hem adonat 
que realment no ho és. Guerra no vol dir necessàriament un conflicte 
amb bombes o armes, també hi ha guerra en petits conflictes, com en el 
cas de Barcelona, que encara que siguin mínims, també són significatius.

Focalitzant-los en el nostre barri vam reflexionar sobre les situacions 
quotidianes que molts cops són conflictes i es donen diàriament, i que no 
tothom n’és conscient.
 
Després de fer algunes activitats, ens vam adonar que Barcelona té molts 
petits problemes que units suposen una realitat violenta a la nostra ciu-
tat, per la qual cosa creiem que s’hauria d’actuar, tant des de l’Ajun-
tament com des de tota la ciutadania, considerant que els petits actes 
individuals també hi compten. Volem conscienciar la gent de Barcelona 
que hi ha un problema greu; per tant, convidem a una reflexió per tal de 
generar una reacció potent.

PROPOSTES  
I COMPROMISOS
Després del que hem treballat durant el curs, ens comprometem a obrir 
comptes a les banques ètiques i conscienciar el nostre entorn. A part, 
també començarem a tenir en compte l’origen dels productes que con-
sumim i, per tant, a tenir un consum més responsable, si és possible, 
de productes de proximitat i de fonts de producció no vinculades amb 
l’explotació i els conflictes. 

Una acció que també creiem oportuna és fer-se ressò dels conflictes ac-
tuals al món, a través, sobretot, de les xarxes socials que tenim a l’abast. 
A més a més, pensem que és molt important ficar-nos més en la pell de 
les altres persones i intentar ajudar-les a integrar-se en tots els àmbits 
possibles, respectant-ne sempre l’origen i la cultura.

Com que nosaltres ens comprometem a intentar realitzar tots aquests 
canvis en la nostra vida quotidiana, també ens agradaria que vosaltres 
acceptéssiu el seguit de propostes que fem. Primer de tot, ens agradaria 
que l’Ajuntament iniciés més propostes de negociacions per a la pau i 
controlés més els bancs (mitjançant restriccions) que inverteixen en ar-
mament. En segon lloc, exigim que l’Ajuntament ens faciliti una manera 
de diferenciar els productes que han estat produïts d’una manera res-
ponsable, habilitant un certificat i un segell (col·locats en un lloc visible) 
que els distingeixin dels altres. Per acabar, sol·licitem que el districte i 
l’Ajuntament col·laborin en la tasca de donar eines perquè les persones 
de diferents orígens i cultures s’integrin més fàcilment, sempre que no 
se’ls imposi la cultura dominant. Un exemple d’això podria ser crear més 
centres per a les persones menors estrangeres no acompanyades.



CONCLUSIÓ

Hem posat en comú les nostres idees i hem arribat a la conclusió que les 
zones on la pau és més present són places amb parcs familiars i espais 
com ara les biblioteques o els centres cívics. En canvi, considerem que la 
violència és vigent sobretot als camps de futbol, el transport públic i les 
zones turístiques, entre d’altres.

Avui dia, al districte de l’Eixample hi ha molts més llocs on es produeixen 
actes que fonamenten la violència que no pas la pau, cosa que trobem 
preocupant, sobretot considerant el nostre futur i la nostra seguretat. És 
per això que hauríem de trobar una solució al més aviat possible.

Estem agraïts de l’oportunitat que ens han donat per poder contribuir al 
benestar del districte de l’Eixample. Esperem que les nostres propostes 
es tinguin en compte i ajudin a millorar la ciutat.
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