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QUÈ HEM FET?  
QUÈ HEM APRÈS?
En el marc de l’Audiència Pública hem acudit a diverses trobades amb 
diferents centres, i hi hem fet activitats relacionades amb la pau a Barce-
lona. També hem dut a terme activitats per reflexionar sobre els espais 
de pau i violència del districte de Gràcia.

Hem après diversos conceptes, com ara el de pau positiva i el de pau 
negativa. La pau positiva és convivència, respecte, millorar l’entorn, 
mentre que la pau negativa és no ajudar les altres persones. Hem parlat 
sobre els conceptes de pau i guerra, i hem arribat a la conclusió que la 
pau és l’absència de violència, la pau és tranquil·litat, amistat, compar-
tir, justícia… I, en canvi, la guerra és violència, conflictes bèl·lics...

Amb el joc de travessar el riu hem après que, si una persona té menys 
recursos, té menys oportunitats. Per tant, les persones que tenen més 
recursos els haurien de compartir, però això no sempre és així.

Hem après a dir gràcies i si us plau, és a dir, a respectar les persones 
que ens ajuden i tenir pau en el nostre entorn. Ens hem adonat que hi ha 
molts conflictes que no coneixíem.

Hem jugat a un joc de matar amb diferents rols i que simulava una guerra, 
i cada rol tenia un valor diferent. Amb aquest joc hem après a posar-nos 
en el paper de les altres persones i que en les guerres sovint importen 
més les coses materials que les persones. Hem arribat a la conclusió que 
moltes guerres es fan per interessos econòmics i territorials. 

Les activitats que hem dut a terme en les trobades i a l’escola ens han 
ajudat a veure que de mica en mica podem aconseguir la pau. Primer 
hem de començar amb el que tenim més a prop: potser hi ha persones 
que no són conscients de la violència que hi ha, i nosaltres, com que ho 
hem treballat, els ho hem d’explicar.

La guerra −i, per tant, totes les violències− no ens porta a cap solució. Abans 
d’arribar a una guerra hem de dialogar i assolir un acord per fer la pau.

Som joves de Barcelona, del districte de 
Gràcia, i tenim entre 11 i 17 anys. Venim de 
les escoles Rius i Taulet, Vida Montserrat, 
Reina Violant, Jesuïtes Gràcia - Col·legi 
Kostka i l’Institut Josep Serrat i Bonastre. 
Aquest any hem participat en l’Audiència 
Pública de la ciutat i del nostre districte, i 
hem treballat la temàtica de la pau.



EL NOSTRE 
DISTRICTE
El districte de Gràcia és l’espai on estudiem i vivim. Hem observat que 
als centres educatius del nostre districte sovint hi ha baralles a les sor-
tides, i això no ens fa sentir segurs i segures, però tot i així considerem 
que és un districte de pau en termes generals.

Veiem que el districte està molt gentrificat, i és per aquest motiu que 
resulta tan car per viure-hi, tant pel que fa als habitatges com als co-
merços del barri. Malgrat tot, tenim la sort de gaudir de botigues que 
afavoreixen el comerç just, de qualitat i de proximitat, tant d’alimentació 
com de tèxtil i centres de nova creació.

D’altra banda, tenim el Parc Güell, un dels parcs més emblemàtics de 
la ciutat, símbol cultural que des de fa molts anys atrau molts visitants 
estrangers al nostre districte. Amb el pas del temps, el nombre de visi-
tants ha anat augmentant i ha calgut regular l’entrada al parc amb un 
pagament per accedir-hi. Els i les joves considerem que, com a ciutadans 
i ciutadanes de Barcelona, no hauríem de pagar aquesta entrada, ja que 
creiem que els parcs són espais públics i hauríem de poder entrar-hi i 
sortir-ne en tot moment.

PROPOSTES
I COMPROMISOS
A partir dels debats desenvolupats en les trobades, hem elaborat una 
llista de propostes per al districte i l’Ajuntament, i també de compro-
misos nostres com a alumnes de les escoles i els instituts del districte.
· Demanem que es facin més carrils bici perquè hi hagi menys contami-

nació i que la gent que va en cotxe o en moto respecti aquests carrils. 
I també que, quan no n’hi hagi, respectin les persones que van en bi-
cicleta, perquè hi hagi menys accidents i se sentin còmodes anant per 
la calçada. 

· Demanem que els bancs hagin de declarar obligatòriament en què in-
verteixen els diners i que es facin controls per comprovar-ho. Nosal-
tres ens comprometem a fer saber a les persones què està passant i 
convèncer els pares i mares i la gent propera que canviïn de banc si el 
seu inverteix diners en armes o en altres coses perjudicials. 

· Demanem que hi hagi més botigues de segona mà i que s’igualin els 
preus, per evitar la desigualtat. Demanem que es recicli la roba que ja 
no s’utilitza, que es reutilitzi sigui amb familiars o amics, o donant-la 
a persones que la necessitin. Demanem que es posin més contenidors 
de roba i que es reculli de casa en casa més sovint. Ens comprometem 
a reutilitzar la roba i a donar la que ja no ens va als nostres familiars o 
dipositar-la als contenidors taronges. 

· Demanem que no es llenci menjar. Proposem que es posin neveres als 
supermercats amb menjar caducat o a punt de caducar i que es faci 
més campanya per no llençar menjar. Ens comprometem a no llençar 
les sobres, a comprar els aliments en les quantitats que consumirem i 
a no comprar el menjar als grans supermercats, sinó als mercats o les 
botigues petites.

· Ens comprometem a no fer ciberassetjament escolar, a ajudar les per-
sones que el pateixin i a dir-ho en veu alta si ens en fan, per poder-lo 
aturar. Demanem que tothom sàpiga que té accés a ajuda si la necessita 
i on ha d’anar i amb qui ha de parlar. 

· Demanem que es deixin de tallar arbres i que es reutilitzi el paper, per 
no haver-ne de tallar tants. Ens comprometem a reciclar els fulls de pa-
per i a demanar a l’escola i a les persones del nostre voltant que ho facin. 



· Demanem que hi hagi més seguretat al metro, per sentir-nos més se-
gurs i segures. Ens comprometem a respectar les normes i a cedir els 
seients a les persones que ho necessitin.

· Creiem que la justícia no funciona en aquest país. No sabem ben bé què 
proposar, però volem que millori i que les persones que han fet coses 
mal fetes en paguin les conseqüències, com en el cas de “la manada”. 

CONCLUSIONS

Donem les gràcies a totes les persones que han col·laborat en l’Audièn-
cia Pública per dur a terme aquest projecte a la ciutat de Barcelona, per 
estar tots i totes més felices i contentes. 

I també donem les gràcies perquè això ens ha permès adquirir nous co-
neixements, per mitjà de moltes reflexions i escoltant la veu de com-
panys i companyes d’altres centres.
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