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IV AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES DE BARCELONA 

MANIFEST DE LA JOVE CIUTADANIA BARCELONINA PEL MEDI 

AMBIENTI LA CIUTAT 

Creiem que 

El medi ambient és tot allò que ens envolta i conviu amb nosaltres: animals, plantes, 

aigua, boscos, etc. La ciutat és el nostre medi ambient. Nosaltres depenem del medi i 

el medi depèn de nosaltres. Formem part del medi ambient ja que podem destruir-lo o 

mantenir-lo. 

Totes les accions individuals i col·lectives són importants per a la millora del medi 

ambient. El que nosaltres fem cada dia afecta tant en positiu com en negatiu sobre el 

medi. Davant els problemes ambientals, cal fer un esforç cada dia per aconseguir 

tenir cura i protegir el medi ambient. 

Tots tenim els mateixos drets en la utilització dels recursos de la Terra. Els humans 

no som el centre del món i no tenim dret a explotar la Terra més que qualsevol altre 

ésser viu. Els canvis i les transformacions que provoquem les persones sobre el medi 

ambient, normalment milloren la nostra qualitat de vida però sovint empitjoren la dels 

altres éssers vius. Hem d’avançar nosaltres sense interrompre la natura. No podem 

recuperar la natura si la destruïm. 

Conèixer millor els diferents ecosistemes ens ajudaria a respectar-los més i a poder 

obtenir els recursos naturals sense fer-los malbé. 

Cal actuar amb prudència i posar-nos molt estrictes amb la transformació que fem del 

medi perquè, a la llarga, tots rebrem els efectes negatius de la seva destrucció. 

Els canvis i les transformacions que fem els éssers humans sobre el medi cada 

vegada l’empitjoren més, tot i que en siguem conscients: tallem arbres, destruïm 

muntanyes, edifiquem, fem carreteres... cada vegada hi ha menys natura i més 

contaminació. 

Cal establir responsabilitats i posar-nos tots d’acord en no fer malbé el medi ambient. 

Els i les joves, tot i que alguns no en són conscients, som els que rebrem aquests 

efectes negatius més endavant i ara ja els comencem a patir. 

Tothom rep els efectes de la degradació del medi. Els països rics podem aconseguir 

progressar consumint menys del que fem, encara que anem a un ritme més lent. 
  



 

 

S’hauria de fer servir la intel·ligència de les persones per repartir els recursos entre 

els diferents països. 

Sovint posem per davant les nostres necessitats o comoditats i ens oblidem de les 

necessitats col·lectives. 

Els humans busquem remeis per a les coses que hem fet malament, però no deixem 

de fer-les malament. 

Si col·laborem tots una mica ajudarem a tenir cura i mantenir el medi ambient. 

Per aconseguir-ho podem, entre d’altres coses: 

. No embrutar. 

. Classificar les deixalles i reciclar. 

. Fer servir mocadors i tovallons de roba. 

. Estalviar aigua, gas, llum... 

. Fer servir més els transports públics en lloc dels transports privats. 

. Posar catalitzadors als cotxes. 

. No fer foc als boscos ni deixar deixalles que en puguin provocar. 

. Fer servir per alguns usos aigua no potable. 

. Consumir menys en el transport i en el comerç. 

. Fer servir energies renovables. 

Nosaltres formem part del medi ambient, depenem d'ell i ell depèn de nosaltres. 

Amb les nostres accions alterem el medi i l’hàbitat de molts organismes. Tenim un 

deute amb el medi per explotar-lo massa, tots hem de tenir cura amb accions 

individuals i col·lectives. 

Les accions de les persones afecten el medi ambient i aquestes accions tornen a les 

persones. 

A la ciutat, les coses que fem i que afecten al medi depenen: de nosaltres com a 

ciutadans, de l’Ajuntament que és qui dicta les lleis i de les empreses que no sempre 

respecten el medi ja que volen aconseguir guanys immediats. 

Hi ha relació entre l'estat del medi ambient i la qualitat de vida a la ciutat. Com pitjor 

està el medi, pitjor és la nostra qualitat de vida. 

Necessitem més zones verdes i jardins, menys contaminació, més transports públics i 

menys transports privats. Si hi ha boscos, a la ciutat hi ha més oxigen. 

Els rius contaminats fan gastar més en depuradores o en transvasaments d’altres 

rius. Més cotxes a la ciutat representa més contaminació, més soroll, més embussos i 

per tant menys qualitat de vida. 

   



 

 

 

L’interès pel medi ambient és una necessitat i s’ha convertit en una moda. Es una 

necessitat perquè nosaltres depenem del medi i hem de tenir-ne cura. Si no ho fem 

ara, més endavant serà una obligació. S’ha convertit en una moda perquè els 

famosos fan campanyes , perquè se’n parla a les escoles, perquè surten anuncis que 

de vegades s’aprofiten del tema... Si aquesta moda serveix per conscienciar a la 

gent, l’acceptarem. L’interès pel medi ambient és una necessitat i ho continuarà sent 

encara que no sigui moda i la gent no ho sàpiga. 

Hem de posar fre a la nostra capacitat de contaminar i d’alterar el medi. 

Les notícies que surten als mitjans de comunicació són catastrofistes, volen cridar 

l’atenció de la gent i atraure i per això també exageren una mica. Haurien d’informar 

més detalladament sobre els temes que afecten al medi ambient i donar informació 

de les solucions adequades als problemes. 

Els mitjans de comunicació i la publicitat afecten la conducta de les persones. 

Els mitjans de comunicació només parlen puntualment quan hi ha notícies però no 

fan prevenció dels problemes, no donen solucions ni informen de manera continuada. 

Els mitjans de comunicació no tracten bé els problemes mediambientals si no els 

interessen i sovint són partidistes. Si els temes estan ben tractats, ajuden a la reflexió 

i potser a canviar hàbits. 

Haurien de donar més idees i fer més programes d’informació i conscienciació. 

Està bé que ens expliquin la natura, però també ens han d’explicar els problemes i 

els riscos que hi ha al medi ambient. 

Sovint el periodisme no denuncia coses fins que no han passat. Per prevenir s'ha de 

fer més periodisme d’investigació ( sobre: l’efecte hivernacle, el forat de la capa 

d’ozó, el tractament de deixalles, la desforestació, les energies renovables...) i més 

advertències. 

La publicitat ens afecta molt i fa que consumim més. La publicitat ens informa del 

producte però no diu res sobre si perjudica el medi o és reciclable o no. 

Hem de vigilar més les coses que fem cada dia respecte al medi, ser responsables, 

conscienciar-nos i ajudar-nos els uns als altres a no perjudicar el medi. 

Per millorar l’actuació dels ciutadans creiem que s’ha d’informar més, posar normes 

per a tothom, fer-les respectar, si és necessari sancionant. Una manera de sancionar 

podria ser posar remei a allò que s’ha fet malament o bé invertir els diners de les 

multes en infraestructures pel medi ambient. Hi podria haver un control del veïnat 

sobre el barri. 

 



 

 

 

 

Creiem que s’han de reciclar les deixalles en lloc de cremar-ne tantes. 

La nostra ciutat és bonica però sobren cotxes i sorolls i falten zones verdes, espais 

oberts de lleure, carrils bici, més neteja, més tranquil·litat i més comunicació entre les 

persones. 

Creiem aue nosaltres no tenim moltes possibilitats per millorar el medi ambient. 

Sovint el que fem és empitjorar-lo amb les nostres accions individuals. És més fàcil 

no perjudicar-lo que millorar-lo. Nosaltres hem de procurar no perjudicar el medi i les 

autoritats han de procurar millorar-lo. Creiem que hi ha d’haver més acció per part 

dels polítics, es parla molt i s’actua poc. 

Estem disposats a dedicar part del nostre temps lliure per ajudar a la ciutat en la 

millora del medi. El medi ambient es mereix una mica de la nostra ajuda. Sovint 

tenim el problema de no saber molt bé què fer ni com fer-ho, tot i que hi ha 

organitzacions dedicades al medi ambient que ens interessen. 

Ens és més fàcil participar en coses ja organitzades i que funcionen que posar- nos a 

organitzar una cosa de nou. Si ens ho passem bé, si és com un joc, ens és més fàcil 

apuntar-nos-hi. 

Creiem que és interessant participar en activitats per millorar el medi ambient: 

manifestacions, acampades, tallers, crèdits variables sobre medi ambient...El conjunt 

de les diferents accions individuals si que té força per canviar les coses. 
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Volem: 

Que les persones siguem menys egoistes i ens acostumem a viure respectant el 

medi; que es deixin de fer les coses per diners i que tots ens tornem una mica més 

humans. 

Que es respecti més la natura i que la gent recicli per no esgotar les matèries 

primeres i conservar el medi. Volem materials que no contaminin i regenerar les 

coses. 

Comprar productes reciclables que sapiguem d’on provenen i que no afectin al medi 

ambient. Ens hem de conscienciar de les destrosses que fem als ecosistemes i 

procurar conèixer i conservar-los per no consumir més del que es necessita. 

Que les persones que tenen idees per posar solucions als problemes ambientals, les 

posin en pràctica i exigeixin als polítics que ho facin en la seva representació. 

Que els recursos estiguin més equilibrats, que tothom pugui tenir tot tipus de 

productes i que els països rics no facin malbé els recursos dels països més pobres. 

Pensar més en la natura que ens envolta. Si la perdem, tots hi perdem una mica. 

Volem més boscos nets, verds i sense contaminació. 

Que les persones i les empreses respectin el medi ambient, facin cas de les normes i 

utilitzin millor els recursos naturals. 

Que en la planificació i la construcció de les fàbriques s'introdueixin depuradores i 

altres mesures per prevenir la contaminació. No hem d’esperar a contaminar per 

començar a pensar i a posar en pràctica les possibles solucions. 

Que la gent s’interessi per buscar solucions als problemes ambientals i participi en 

diferents activitats per millorar el medi ambient. 

Que entre tots col·laborem a mantenir neta la ciutat. Hem de: reciclar, fer servir els 

transports públics, posar catalitzadors als cotxes, exigir depuradores a les indústries, 

tenir més control en la fabricació de productes tòxics, no provocar incendis, utilitzar 

energies renovables, etc. 

 



 

 

 

Volem més contenidors de reciclatge, contenidors apropiats per a cada material a tots 

els carrers i menys contaminació acústica i lluminosa. 

Respectar el medi, contaminar el mínim i poder viure millor. 

Que entre tots busquem maneres de no contaminar tant el medi i que l'administració 

les faci complir a tothom, inclosos els poderosos. Que es deixin de fer coses per pur 

egoisme. 

Tenir cura del medi sense disminuir la qualitat de vida tot i que som conscients que la 

qualitat de vida cadascú l’entén a la seva manera. 

Que el medi estigui en bones condicions per poder gaudir-ne. 

Que els temes de medi ambient es tractin de manera seriosa i rigorosa, informant i 

educant a la vegada. 

Que s’informi amb claredat i veracitat perquè es facin canviar algunes actituds i 

costums de la gent. 

Que tinguem assumida la nostra relació amb el medi ambient i no es necessitin tantes 

campanyes. 

Que les administracions públiques, els òrgans de govern i les entitats tinguin més en 

consideració les peticions dels ciutadans. 

No volem que aquestes només parlin sinó que actuïn, que responguin a les nostres 

demandes de forma clara i senzilla. 

Que hi hagi més grups de persones que es dediquin a ajudar al medi ambient i més 

solidaritat. Tots hem de fer un esforç per aconseguir que la nostra ciutat, poble o país 

estigui tan net com voldríem. 

Que les persones dediquin una part del seu temps a ajudar i treballar per a la millora 

del medi ambient. Com més persones participin, més efectives seran les accions. 

Tractar més a fons problemes ambientals propers que ens afecten directament a 

nosaltres. Fer més mogudes i que la gent hi participi. 

 



 

 

 

També volem: 

. No embrutar, 

. Evitar llençar papers, cigarretes, llaunes, xiclets i excrements de gossos a terra. 

. Classificar les deixalles. 

. Estalviar aigua, electricitat, gas. 

. Fer servir més el transport públic. 

. Una ciutat per tots, sense barreres arquitectòniques. 

. No embrutar les parets amb esprais. 

. No arrencar les fulles dels arbres. 

. No embrutar el mar ni la muntanya. 

. Reutilitzar les bosses de la compra. 

. Més contenidors de reciclatge a l’abast de tothom. 

. Més depuradores. 

. Més fonts públiques per beure aigua. 

. Controls de soroll als vehicles. 

. Menys abocadors d'escombraries. 

Més educació ambiental a les aules, als mitjans de comunicació i més material i 

recursos per aprendre a respectar el medi ambient. Que hi hagi més programes de 

televisió ambientals adaptats als nens i nenes. 

Fer servir els mitjans de comunicació per convèncer la gent i aconseguir que tothom 

contribueixi en el que pugui en la conservació del medi . 

Que els mitjans de comunicació tractin bé els problemes ambientals, que siguin 

menys catastrofistes, que investiguin i informin més per poder donar ànims per 

continuar treballant i prevenir. 

Tenir cura del medi ambient reduint el consum innecessari. 

Consumir menys, gastar només el que necessitem i no fer tant de cas de la publicitat. 

Pensar més el que comprem, veure si és reciclable i si es pot reutilitzar. Que els 

anuncis tinguin un petit espai on s’informi de com es pot reciclar el producte. 

Potenciar més l’ús dels envasos reciclables. 

Ser responsables, conscienciar-nos més, vigilar les nostres accions, plantejar- nos 

cada dia si les coses que fem són correctes o no i ajudar-nos mútuament a no 

perjudicar el medi.  


