XVII AUDIÈNCIA PÚBLICA
LA PARTICIPACIÓ D’INFANTS I JOVES.
FEM SENTIR LA NOSTRA VEU!
Durant el curs 2011-2012, la XVII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona:
La participació d’infants i joves. Fem sentir la nostra veu! ha donat veu al jovent per
tal que la seva opinió sigui tinguda en compte, en els diferents barris i districtes.
Per poder participar hem d’aportar idees i col·laborar, ja que participant tenim una
oportunitat per poder construir i decidir sobre el nostre futur.
És molt important saber de quines maneres podem participar compartint i respectant
diferents punts de vista per a fer un pas més de cara a fer sentir la nostra veu.

Per nosaltres, la participació és…
Un acte de llibertat i tolerància envers els altres a través del qual ens esforcem per tal de
viure harmoniosament, ajudant els més necessitats i manifestant-nos contra les injustícies.
Ens hem adonat que és molt important saber de quines maneres podem participar per a
poder fer un pas més de cara a fer sentir la nostra veu.
Participant, aportant idees i col·laborant per millorar les coses tenint un objectiu comú,
assolirem una societat millor, amb més justícia i igualtat.
Nosaltres com a joves som conscients que encara no podem participar en eleccions, plens
de districte, però podem organitzar grups o colles per ser escoltats com un altre mètode de
participació on nosaltres ens hi podem encabir.
Hem d’actuar, fer i formar part de les activitats de la societat per tal de que les coses
canviïn donant la nostra opinió en relació a temes que afecten la societat i el planeta on
vivim i creiem que poden beneficiar les persones que hi habiten. Alhora estem convençuts
que pot ser un aspecte molt positiu que la nostra veu pugui ser escoltada. És a dir,
participant voluntàriament podem formar part del progrés, l’evolució i els canvis del nostre
entorn.
Participant tenim una oportunitat per poder construir i decidir sobre el nostre futur. Per a
proposar idees en allò que creiem que poden canviar hem de tenir informació, conèixer
l’espai i els ciutadans que en formen part, per a poder prendre decisions.
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Hem de poder prendre part de les decisions del nostre govern. Formar part de la ciutat,
col·laborant i implicant-nos per millorar-la, donant la nostra opinió. Per això és important el
respecte i la col·laboració mitjançant reunions i assembles.
La participació engloba activitats molt diverses. Per això, hem intentat
analitzar el nostre entorn i conèixer les activitats més importants on podem
formar part...
Manifestar-se, reunir-se i realitzar referèndums per a prendre decisions.
Participar en activitats lúdiques comunes ; serveis de la ciutat (biblioteques,
centres culturals), l’AMPA, festes populars o majors,associacions de veïns/es i de
joves, la marató de TV3, etc.
Col·laborar amb ONGs i associacions de voluntariat.
Organitzar campanyes o moviments reivindicatius.
Pensar i investigar sempre que es comparteixi amb la resta de la societat.
Recollir signatures o fer enquestes.
Organitzar assembles, xerrades, conferències i tallers.
Hem de poder opinar sempre i lliurement en problemes, conflictes o decisions que han de
prendre els polítics i que ens afecten directa o indirectament. Per dur a terme aquestes
accions seria bo que actuéssim junts amb il·lusió i constància, col·laboréssim amb altra gent
per aconseguir el propòsit desitjat, ajudar els altres i treballar per les coses que ens
interessen.
Hem estat debatent sobre els valors i les actituds que caldria promoure per
a facilitar la participació i hem aprés que són...
L’ actitud positiva, com ara l’esforç i la dedicació, el compromís personal i col·lectiu,
l’optimisme, la generositat, la paciència, la responsabilitat, les ganes d'aprendre i implicarnos, la voluntat de créixer i millorar, les ganes de divertir-nos, la imaginació, la satisfacció i
no valorar tant els diners.
Ens agradaria fer més trobades dinàmiques per a facilitar el companyerisme que ens farà
aprendre a parlar i escoltar sense por ni vergonya, saber raonar les coses, reflexionar,
respectar-nos,entendre’ns, negociar i donar opinions. El sentiment de pertinença a un grup
ens fa aprendre a conviure,compartir i respectar les opinions de tothom.
Hem de fer veure als ciutadans i ciutadanes que no participen, que les seves idees i
decisions són importants i, que hem d’assumir uns compromisos, uns drets i uns deures.
Hem de respectar l’opinió de tothom, aprendre’n de cada una d’elles i saber renunciar a
coses per poder arribar a acords.
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Pensem que hauríem de aprendre reconèixer els errors que fan néixer conflictes en la nostra
societat per a poder ajudar a que aquesta sigui millor. Es a dir, ser crítics, cooperatius i
treballadors per construir un món millor on tothom s’accepti i respecti els drets humans i dels
infants.
Per això ens comprometem a...
Ser responsables i complir les decisions que es prenguin.
Sensibilitzar-nos i respectar els nostres companys quan tenen problemes.
Fer sentir més la nostra veu d’una manera pacífica i dialogant, sense violència ni
agressions.
Implicar-nos amb aquells projectes que signifiquin un avanç en la nostra societat,
defensar-los i promoure’ls.
Intentar conèixer els mitjans per poder expressar les nostres opinions i fer-les saber a
la resta de la societat. Compartir el que sabem i pensem amb els altres i aprendre
d’altres infants i joves.
Expressar les nostres idees i preocupacions aportant també les possibles accions per
solucionar els problemes fent que participin els nostres companys i companyes.
Participar més activament, escoltar i ser escoltats i anar a xerrades.
Promoure una bona relació i comprensió entre les persones.
Respectar les opinions i el torn de paraula de tothom.
Ser crítics i saber defensar raonadament les nostres opinions.
Compartir objectius i interessos comuns.
Implicar-nos i ser empàtics.
Ser tolerants fent que la convivència entre els membres sigui el millor possible.
Treballar amb gent responsable i que la comunicació sigui fluïda.

Els infants i joves de la ciutat de Barcelona tenim la necessitat de participar
en els temes que ens interessen i són...
Tots aquells relacionats amb la millora de l’educació
Espais i instal·lacions dedicades als joves a l’esport, activitats culturals , etc.
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Esdeveniments relacionats amb la solidaritat, com ara recollides d’aliments,
campanyes relacionades amb els infants i la gent gran, etc. Amb la finalitat
d’ajudar a algú.
Temes actuals com la sexualitat, drogues i alcohol, les xarxes socials i els seus
perills, l’explotació infantil i drets dels infants i joves, la protecció d’animals, el bon
ús dels parcs públics, sanitat, etc.
Volem aconseguir millorar una cosa participant i proposant idees per arribar a
aconseguir un objectiu.
Volem defensar el nostre punt de vista perquè hi creiem.
Contribuir a solucionar una situació injusta o un conflicte
Creiem que els temes que ens preocupen a tots nosaltres no sempre són els mateixos que
que preocupen als adults, així com les necessitats i els interessos. Pensem que si hem de
donar la nostra opinió i aportar solucions i propostes ens serà més fàcil fer-ho quan els
temes ens siguin propers.
Ens hem adonat que els adults i joves tenim diferents responsabilitats i tots les hem d’assumir
i portar a terme.
Participant els joves podem aportar un coneixement, una experiència i un punt de vista
diferent a la dels adults
Els joves tenim diverses formes de fer sentir la nostra veu. Encara que no puguem votar
podem expressar-nos amb activitats com l’Audiència Pública, el que ens permet continuar
formant un criteri en temes com la política, l’economia o l’educació i així augmentar els
nostres coneixements i experiència per arribar a ser ciutadans i ciutadanes participatius.

Per a millorar la participació d’infants i joves proposem a l’Ajuntament
que…
Promogui els efectes positius i els avantatges de la participació i consciencií els
joves de la importància de col·laborar.
Faci enquestes o reunions per conèixer els nostres interessos i poder realitzar les
nostres propostes en espais per poder debatre i associar-nos.
Faci jornades de portes obertes de les institucions per a que els infants i els joves les
coneguin.
Continuï fomentant i creant iniciatives com els casals de joves, les trobades, els
concursos, les exposicions, les sortides per la ciutat o un canal de ràdio.
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Fomenti les associacions de joves i s’anunciïn mitjançant la web de l’ajuntament i les
xarxes socials. També s’aprofiti per difondre activitats culturals i d’oci. Per això
aniria bé tenir wi-fi a tota la ciutat.
Faci enquestes o reunions per conèixer els nostres interessos i poder realitzar les
nostres propostes.
Es faci una revista de l’Audiència Pública on hi participin tots les centres
Faci jornades de portes obertes de les institucions per a que els infants i els joves les
coneguin.
Creï grups de joves per organitzar la participació ciutadana.

Pel que fa als centres educatius...
La participació es molt important per fer un ambient més agradable, tenir més varietat
d’idees i entre tots fer un lloc millor.
Per a millorar la participació de l’alumnat als centres educatius pensem que
es podria…
Organitzar dinàmiques que siguin pròpies del nostre centre i impliquin a tot
l’alumnat i ser-ne els responsables de la seva organització.
Fer activitats transversals amb alumnes del mateix nivell educatiu o amb alumnes
d’altres nivells (aprenentatge cooperatiu).
Rebre informació de les activitats que fan els centres cívics més propers a les nostres
escoles.
Poder organitzar i preparar els nostres viatges de fi de curs o d’etapa així com
festes o diades culturals. Una bona opció, per exemple, seria poder fer exposicions
dels nostres hobbies i proposar grups d’interès entre l’alumnat.
Donar més importància a la figura del delegat o delegada i els mecanismes de
participació dins i fora de l’escola.
Crear una associació d’alumnes.
Participar en la decoració i el manteniment del centre educatiu.
Poder dedicar més hores de treball a l’Audiència Pública.
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Crear una bústia d’opinions i suggeriments dins del centre.
Treballar amb ordinadors i noves tecnologies i millorar la connexió d’ internet
Donar els mitjans per que tots els participants de la comunitat educativa puguin
expressar la seva opinió i millorar aquells aspectes que tothom creu que s’han de
millorar dins del centre.
Respectar les opinions de tothom i educar els joves des de petits a que participin
Recolzar els joves quan surtin algunes idees i oferir-nos més possibilitats per realitzar
les nostres propostes.
Convidar a alumnes d'altres centres de la ciutat al nostre institut per a explicar les
seves experiències en projectes associatius i de participació així com poder sortides
culturals amb ells i elles i conèixer millor la ciutat.
Informar-nos sobre els llocs on podem participar: agenda 21,consell escolar, etc.
A la vegada nosaltres ens comprometem a...
Fer totes les activitats que se’ns demana a l’aula estant més atents i integrar-les en la
nostra formació. Interessar-nos i participar més a les activitats de l’escola i fer-ne
difusió, donant la nostra opinió i deixant de banda la vergonya.
Respectar les instal·lacions del centre i del nostre entorn i si les volem millorar
aportar idees noves fent propostes assenyades. Podem dir el que ens agrada, però
també allò que no ens agrada explicant, de forma raonada el per què i fent
propostes de millora dirigides a l’alcalde.
Col·laborar

en aquells àmbits establerts dins la comunitat educativa ( delegats,

assemblees i consells escolars, dinàmiques i tutories, comissions lliures per fer festes,
o d’àmbit més social com podria ser la recollida d’aliments.
Hauríem de dedicar temps a reunions i en actes organitzats en el centre i aprendre
a debatre els temes que són del nostre interès buscant un horari adequat.
Animar que els companys s’impliquin també a diferents activitats que ens proposa la
ciutat (conferències, audiències públiques, manifestacions...).
Fer un diari mensual i independent en el qual s’explicarien les dinàmiques de cada
centre.
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Fer un spot publicitari per fomentar la participació a l’escola.
Pel que fa a les famílies...
Pensem que la seva participació, juntament amb els seus fills, en el centre escolar i les
activitats de la ciutat, pot millorar la comunicació familiar (confiança, col·laboració, etc.)
Per a millorar la participació dins les famílies pensem que es podrien…
Saber escoltar i gestionar els àmbits que pugin afavorir l’educació i
l’ aprenentatge emocional dels seus fills. Animar-los a que formin part
d’associacions, esplais o casals i d’aquesta manera potenciarem la nostra
participació. Alhora també ens podrien informar-nos dels espais on podríem
participar.
Participar en activitats que es fan a la ciutat juntament amb els seus fills i filles.
Que ens deixin participar lliurement en les decisions preses en l’àmbit familiar.
Pensar que Els fills són membres de la família i per tant tenen dret a opinar i a
aportar idees pel bon funcionament d’aquesta.
Participar en activitats educatives i divertides entre veïns.
Col·laborar amb l'escola com per exemple l'A.M.P.A.
Pel que fa als mitjans de comunicació...
Creiem que ens podrien ajudar o informar de noves activitats a la ciutat, per que al
participar-hi podem donar a conèixer-ho a altres persones, formant una cadena
d’informació entre nosaltres i això també ens aporta criteri.
Per millorar la nostra participació, pensem que els mitjans de comunicació
haurien de...
Fer publicitat sobre activitats per a joves i motivar-los a participar-hi, com ara
l’Audiència Pública.
Informar i difondre les noves associacions i entitats existents.
Fomentar espais de debat on els joves poguéssim expressar les nostres opinions,
idees, problemes i preocupacions actuals.
Informar sobre els recursos que ens ofereix la ciutat de Barcelona.
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Nosaltres, com a infants, joves i ciutadans tenim uns drets i uns deures.
Alguns dels nostres drets són...
Participar
Estar protegits
A una educació pública i de qualitat
Un habitatge digne
Poder gaudir dels espais públics i de la cultura
Opinar i expressar-nos lliurement
A la sanitat
No ser explotats laboralment
No ser discriminats per raó de raça, sexe, religió , ideologia ,opinió política, etc.
A Ser escoltats
Gaudir d’amor, respecte, tranquil·litat, pau, seguretat, estabilitat
Satisfer les nostres necessitats bàsiques com menjar adequadament i anar vestits
adequadament
Reunir-nos pacíficament
A un desenvolupament físic i mental

Per altra banda, com a ciutadans
una sèrie de deures com ara...

i ciutadanes nosaltres hem de complir

Anar l’escola cada dia a treballar, estudiar i ser responsables
Respectar les lleis i la vida dels altres
Pagar els transports públics
A Cuidar el planeta i la ciutat on vivim
Implicar-nos amb els temes de la societat per ajudar a millorar-la
Tenir cura de la nostra higiene i salut
Escoltar als adults i respectar a la família
Tenir cura de la nostra alimentació menjant aliments sans
Tenir cura dels nostres objectes personals.
Vestir adequadament
Mostrar sempre un comportament correcte a tots els llocs on anem
Ajudar quan calgui als nostres amics i amigues
Ajudar les persones grans que ho necessitin
Respectar a tothom

Nosaltres, ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona, pensem que
treballant plegats i col·laborant els uns amb els altres obtindrem molts
beneficis ja que…
Treballant conjuntament podem obtenir diferents opinions d’un mateix tema i podem
compartir informació, potenciant la relació de grup i aconseguim un millot coneixement de
nosaltres mateixos
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Col·laborar els uns amb els altres també ens ajuda a entendre millor el valor de la
convivència, el respecte i l’ajut mutu.
Al mateix temps el treball es fa agradable i s’obtenen idees millors si ens socialitzem.

Tot i això hi ha un sèrie de coses que cal tenir en compte ja que poden
dificultar la participació comunitària, com ara...
La mala relació entre les persones que formen part d’una associació o col·lectiu poden
fracturar/perjudicar el grup i fer que no treballi de manera cohesionada.
No escoltar les idees de tothom i no acceptar o infravalorar les propostes dels altres pot
dificultar l’entesa entre els individus i fer més difícil assolir els objectius.
No trobar el moment per reunir-nos pot dificultar la cohesió del grup, així com que la gent
no col·labori i que sempre facin la feina els mateixos.
Per afavorir la resolució de conflictes, proposem que les persones i
organitzacions...
En cas que no sigui possible evitar un conflicte, hem d’intentar arribar a un acord comú
mitjançant el torn de paraula, l’educació i el respecte, fent entendre sempre les diferents
parts. En el cas que no es pugui aconseguir tot això pot intervenir un mediador per
incentivar allò de comú entre les parts implicades i arribar a una entesa.
Per això, proposem a l’Ajuntament que...
Saber escoltar la veu de la majoria tenint una resposta assertiva convocant i
organitzant reunions per tal de posar pau en funció del conflicte que es tracti.
En el cas de que no s’arribés a un acord entre les parts implicades com ara veïns,
entitats o associacions, l’ Ajuntament hauria de potenciar la figura d’un mediador
gratuït per als diversos conflictes i alhora invertir diners per dignificar aquesta figura
ja existent.
Tal com demanem a l’Ajuntament aquestes propostes, nosaltres ens
comprometem a...
Escoltar les opinions dels altres, utilitzar el diàleg correctament mitjançant un
comportament positiu i responsable. Assumir que no sempre tenim la raó, intentant
buscar i trobar solucions entre tots els companys i companyes. Posar-nos d’acord i
ser més actius a l’hora de fer propostes
No perdre les formes ni actuar violentament. Cooperar en la resolució de conflictes
de forma pacífica i participant en activitats que millorin la convivència, i ajudant-nos
mutuament possant-nos al seu lloc.
Respectar els drets humans de cada persona. Denunciar si veiem alguna infracció
que atempti els drets dels ciutadans.
Respectar, aportar idees constructives i a no utilitzar la violència verbal i física.
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Hem estat debatent sobre els beneficis que tenen les associacions en les que
participem i detectem que…
Són una bona manera de treballar units i expressar-nos lliurement amb els membres
que la formen i d’aprendre i conèixer el camí per com aconseguir un objectiu en
comú. A més a més, ajudem als altres, ens podem divertim, coneixem gent nova,
realitzem diferents activitats que poden millorar la societat.
Proposem solucions a problemes que seria molt difícil solucionar a nivell individual,
com lluitar contra les injustícies i la desigualtat i aprendre valors democràtics entre
d’altres.
Per això proposem que les associacions haurien de…
Fomentar la participació des de ben petits.
Fer trobades informatives i lúdiques per donar a conèixer millor les activitats i els
projectes que porten a terme.
Fer campanyes de difusió, promoció i sensibilització adreçades a infants i joves.
Fer activitats interessants pels joves i adaptades al seu temps lliure.
Per això demanem a l’Ajuntament que...
Faciliti espais públics per a poder reunir-se i fer trobades on poder dur a terme les
activitats.
Ofereixi més subvencions econòmiques.
Doni més informació de les associacions existents i la manera d’accedir-hi fent més
publicitat i difusió de les activitats.
Creï més casals i esplais i d’aquesta manera fomentarà la participació d’infants i
joves.
Ofereixi visites a les associacions i la població pugui veure la feina que hi fan
diàriament.
Nosaltres, ens comprometem a...
Interessar-nos i informar-nos sobre les organitzacions de joves existents al nostre
barri i participar en les activitats que organitzin.
Ajudant a garantir el bon funcionament i la promoció de les associacions
col·laborant amb les més properes a nosaltres.
Fent esdeveniments per fer recol·lectes econòmiques, de materials, o d’altres.
Fomentant la creació d’associacions noves relacionades amb els temes que ens són
més propers.
Ajudant a organitzar trobades entre associacions i compartir experiències
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Hem descobert que l’ús de xarxes socials pot facilitar la participació
d’infants i joves, ja que...
A través de les xarxes socials es poden promoure les activitats d’una associació, donar a
conèixer pàgines web que tracten temes importants per a la nostra edat, crear
esdeveniments i debats atractius per als joves i difondre la informació a més població que
pot estar interessada.
Les xarxes socials poden ajudar a fomentar la comunicació entre el jovent i
l’Ajuntament, i així poder expressar les nostres idees.
Per això proposem a l’Ajuntament que...
Elabori concursos en els que puguem concursar i votar per millorar la ciutat on
vivim.
Posi més wi-fi a espais públics i a tots els barris.
Creï pàgines web o espais virtuals on els infants puguin fer pública la seva opinió o
comunicar les seves propostes. Elaborant enquestes d’opinió o votacions ja que són
un mitjà de comunicació ràpid i fàcil entre els representants polítics i els ciutadans.
Doni a conèixer a l’escola grups d’acció social propers al barri i a les associacions.
Doni a conèixer els diferents mitjans comunicatius i en creï per a gent de totes les
edats i amb interessos ben diferents.
Treballi amb les escoles des d’un àmbit educatiu.
Creï maratons, festes, trobades per fer conèixer les xarxes socials.
Ofereixi cursos gratuïts d’informàtica bàsica on s’expliqui com s’accedeix a
les xarxes socials, què es pot fer, com s’utilitzen, etcètera, per a aquelles persones
que no en saben o no hi tenen accés.
Crear una xarxa social on puguin accedir menors de 16 anys amb programes i
contingut educatiu i de participació com per exemple el Pregó de la Laia, l’
Audiència pública, el joc web de l’ICUB, etc.

A canvi, els nois i noies de Barcelona ens comprometem a...
Participar a les activitats organitzades per l’Ajuntament, les que puguem i en les què
estiguem d’acord, fent arribar les nostres idees i propostes als seus representants
Petita conclusió Manifest:

Per nosaltres aquest Manifest ens ha servit per conèixer i entendre què és la participació
ciutadana, per expressar les nostres opinions lliurement, per defensar i compartir les nostres
idees, per posar en pràctica el que hem anat treballant, per conèixer persones noves, per
aprendre a treballar democràticament tot respectant les persones i els torns de paraula.
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Nosaltres, després d’haver participat en l’Audiència Pública ens comprometem a participar
més activament a les activitats proposades per l’Ajuntament i a ajudar al bon funcionament
de la societat, respectant-nos i evitant i/o solucionant els conflictes.
Esperem que l’Ajuntament tingui en compte tota la feina feta en aquest manifest, per què
com a joves i infants no tenim fàcil fer arribar les nostres propostes i que se’ns faci cas en la
societat i així motivar-nos per seguir participant.
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