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II AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES DE LA CIUTAT, 
LA PARTICIPACIÓ DE LA INFÀNCIA EN LA VIDA SOCIAL 
DE BARCELONA. (Barri, família i escola) 

La veu dels nois i noies de la ciutat. 

MANIFEST DE LA JOVE CIUTADANIA BARCELONINA PER A LA SEVA 

PARTICIPACIÓ EN LA VIDA SOCIAL DE LA CIUTAT 

Atenent als articles 12, 13 i 15 de la CONVENCIÓ DELS DRETS DELS 
INFANTS (1989) referents a la defensa de la llibertat d'opinió, expressió, 
pensament, religió i associació dels infants. 

Atenent a la I AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES DE BARCELONA, 
(des. 1994) on es presenta al Consistori per part dels infants de la ciutat el 
Manifest de les i els joves escolars barcelonins "Mesures per un món millor" on 
es diu: "demanem que es creï un Consell Permanent de Nens i Nenes a 
l'Ajuntament, que tracti els problemes que més ens preocupen i que pugui fer 
propostes al Consistori i que hi siguin escoltades". 

Atenent al CONSELL PLENARI en sessió extraordinària (febr. 1995) en 
resposta a la I Audiència Pública ais nois i noies de la ciutat s’acordà 
"implementar un mecanisme estable i permanent de relació de les noies i els 
nois de Barcelona amb el Plenari". És la resposta a la nostra petició presentada 
en la I Audiència Pública. 

Atenent a la recomanació del CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL 
per tal de crear els Consells de nois i noies amb la finalitat ds donar satisfacció 
al Dret dels infants a participar en la seva ciutat i incorporar el potencial d'acció i 
creativitat del col·lectiu infantil a la millora de la ciutat 

Atenent a la participació en la gestió deis centres educatius establerta per la 
LLEI ORGÀNICA DEL DRET A L'EDUCACIÓ (LODE 1985) i ratificada per la 
LLEI DE PARTICIPACIÓ, AVALUACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES DOCENTS. 
(LOPAG 1995)



 

 

 

La infància i la joventut de Barcelona ha elaborat un manifest dirigit a 
l'Ajuntament, seguint l'exemple del presentat a la I Audiència Pública als nois i 
noies de la ciutat l'any 1994. 

Amb aquest pretenem materialitzar e! nostre desig d'establir un vincle estable 
de relació amb el Consistori a fi que aquest escolti les nostres idees i 
suggeriments i ens consulti tot allò que ens afecti com a jove ciutadania. 

Així doncs, us demanem que el nostre desig no resti en paraules i es consideri 
la constitució dels Consells de nois i noies de la ciutat, districtes i barris com 
aquella institució portaveu de la infància i joventut de la ciutat. 

Creiem que: 

Participar és un dret a manifestar-se políticament i socialment sense que el fet 
de ser menors d'edat ens condicioni. És una activitat voluntària que prenem per 
pròpia iniciativa i amb el desig d'expressar les nostres pròpies idees. També 
sabem que implica responsabilitat i compromís. 

Participar és compartir, ajudar, ser solidari i solidària, comunicar-nos, arribar a 
acords comuns, treballar conjuntament amb altres, conèixer nova gent, 
intercanviar opinions i col·laborar en el teu entorn. 

Participar és tenir opcions, dir el que penses i ser escoltats, que es respecti la 

teva opinió. És també prendre part en la presa de decisions. 

Si no participem més és perquè sentim vergonya, timidesa, perquè no sentim 
prou motivació. Encara que sembla que la gent adulta no ens faci cas és millor 
donar la teva opinió. Les persones adultes no ens donen prou espai ni 
informació de les coses, de vegades no volen que els nens i nenes participin i 
prenguin decisions. 

Volem: 

Ser informats sobre el que ens afecta, volem conèixer els objectius, els passos i 

l'organització de les accions socials. 

Poder opinar sobre el que ens afecta a nosaltres, ja que sovint el món adult no 
té en compte el que pensem. 

 



3 

 

 

Participar per iniciativa pròpia. Opinar en les activitats, en campanyes socials. 
Ajudar les persones del nostre entorn sense que ens ho demanin. Volem 
prendre part i implicar-nos en la societat barcelonina. Ens agradaria decidir i 
que se'ns escolti. 

Volem participar en la societat barcelonina perquè ens agrada sentir-nos útils, 
ajudar les persones, prendre part d'activitats, i conèixer gent nova. 

A la família 

Creiem que: 

La nostra dependència dels pares i mares avui, els seus consells i ajut 
serveixen perquè el dia de demà siguem autònoms. 

Participem en les tasques quotidianes, anem a la compra, col·laborem en la 
neteja, cada dia o els caps de setmana. Sovint sembla que no participem mai 
prou i a vegades no ens deixen participar en més coses, o tenim mandra i no ho 
fem, però en general ens agrada sentir-nos útils. 

No ens posem d'acord en si ajudar a la família és un deure, i ho fem per 
voluntat pròpia, o ens obliguen a ajudar i ho fem per mantenir una bona 

convivència. A vegades també ho fem per cobrar la setmanada. 

Volem: 

Participar més i que els pares i mares ens facin més confiança. 

Que ens consultin què volem fer per vacances, i si ens agrada canviar de casa 
o d’escola o la nova decoració de la habitació o la casa. Difícilment ens 
consulten les decisions familiars més importants i que ens afecten plenament. 
Per repartir millor la feina volem un calendari on es reparteixen les obligacions 
de la casa segons la dificultat i l'edat i que sigui més just. 
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A l'escola 

Creiem que: 

A l'escola ens sentim obligats a participar. Participem per respecte al 
professorat i perquè no ens avaluïn negativament, perquè l'escola funcioni, per 
interès en donar la nostra opinió. 

Participem en les classes de tutoria, en tenir cura de la conservació del centre, 
en l'ordre a la classe; recollim diners per les festes, ocupem càrrecs, reciclem 
materials, fem campanyes de recollida de brossa, i proposem idees per a la 
millora del centre. 

Podríem participar més en activitats o en ser delegats i delegades de curs, cosa 
que faríem si tinguéssim més temps, més informació i més interès per part 
nostra. Seria important millorar les tutories 

Les normes de l'escola fan sovint que la nostra participació tingui un límit. En 
alguna escola es pensa que les noies son més participatives. 

Volem 

Participar en el Consell Escolar i altres reunions importants a I' institut. Volem 
participar en opinar sobre quin es l'horari lectiu, com repartir les vacances 
escolars; en obtenir més recursos per viatges i intercanvis, i en obtenir el 
material escolar més rebaixat. 

Al barrí, al districte i a la ciutat 

Creiem que: 

Una gran part de nosaltres participem a la vida del nostre barri, més que al 
districte i a la ciutat. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Ho fem perquè ens diverteix i agrada. Aconseguim així, una millora per al nostre 
entorn pròxim i per a la ciutat. Participem millorant la convivència, ajudant els 
ancians i a els infants que ho necessiten perquè tenen problemes. Participem 
en la millora del medi ambient. Fem reciclatge de materials i cuidem la neteja. 
També fem coses per passar-ho bé, esport, castells, esplais. Alguns de 
nosaltres estem a les comissions de festes, cantem amb la coral del barri, 
assistim a les activitats lúdiques que s'organitzen. A través del barri també 
ajudem altres països necessitats i col·laborem en caravanes d'ajut recollint i 
ordenant el materials per enviar. Quan cal, també assistim a manifestacions. 

Encara que participar al districte és participar a la ciutat, el nostre sentiment és 
que participem més a la ciutat que al districte. A la ciutat hi contribuïm fent 
voluntariat, assistint a alguns espectacles i en la participació en aquesta 
Audiència. Així doncs, participem força en els nostres barris, podríem participar 
més a la ciutat i molt més al districte. 

Volem: 

Participar en millorar la nostra ciutat, barri i districte .Volem que se'ns demani 
l'opinió i es tingui en compte, en temes ciutadans que ens preocupen. 
Volem més informació sobre la ciutat per poder participar més Si ens donessin 
més informació sabríem de què van els temes i si ens afecten molt o poc. Ara la 
informació te l'has de buscar tu; l'Ajuntament i l’escola ens haurien de tenir 
informats en allò que ens afecta, que es tot. Volem més punts d'informació per a 
la gent jove. La informació és la base de la participació i si es consideressin les 
nostres opinions i ganes de participar, la ciutat milloraria per als infants i joves, i 
tanmateix per a les persones adultes. 

Creiem que: 

Sovint la gent adulta té una manera de fer les coses per nosaltres però sense 

nosaltres. Per què no ens pregunten mai?: 

-Com ens agraden els parcs, les festes majors, els centres per als joves, el 
dispensari del barri el pati de l'escola i en què ha de gastar diners la ciutat? La 
ciutat té una oferta d’esbarjo per a la infància i la joventut important, però no ens 

pregunten si ens agrada. 

-Com volem les programacions preventives sobre drogues, alcoholisme, sida, i 
sexualitat? 

 

 



3 

 

 

Com volem la millora de la neteja de la ciutat i de les platges? Se sap que 
opinem sobre la recollida selectiva de residus?. Sovint som nosaltres qui baixem 
a passejar els gossos. Per què no podem dir on volem els pipicans? 
 
Ens agrada sortir al carrer a jugar, a trobar-nos amb els amics, a passejar. Per 
que no ens pregunten on juguem i on passegem per millorar aquests espais? 
Prevenir la seguretat, per evitar la vigilància, mes zones verdes. 
 
Ens agrada l'esport. Per què no consultar els nois i les noies dels barris quin es 
l'esport més popular entre ells quan es construeix un nou equipament? Sabem 
que som agosarats amb els patins i les bicis, per què no ens consulten per on 
anem a córrer per fer més carrils bici i llocs per patinar? 

Considerem car el transport públic i ens agradaria que fos gratuït, Voldríem 
conèixer com la ciutat gasta els diners. Si coneguéssim això potser 
participaríem més en la cura dels utensilis urbans. 

VOLEM 

La creació de consells de nois i noies ais barris de la ciutat 

Desitgem tenir un instrument per fer arribar totes aquestes opinions a la ciutat 
Els Consells de nois i noies és un bon pas endavant perquè la nostra veu sigui 
escoltada. 

Ens serviria com a lloc de consulta per a la infància i la joventut. Un lloc per 
parlar dels nostres problemes i inquietuds i donar-los a conèixer a l’Ajuntament, 
al professorat i facilitar solucions. Tanmateix, el govern de la ciutat tindrà una 
instància on consultar a la infància i als joves. 

El Consell de nois i noies, faria arribar les seves propostes a qui pot decidir a les 
autoritats de l'escola i l'Ajuntament. També ha d'informar a la resta de nois i 
noies del barri, als instituts, als esplais, i poder engrescar altres joves. 

Volem un lloc d'esbarjo i treball on poder muntar activitats al nostre estil. 
Activitats com festes, campanyes d'ajut, campanyes per un transport públic més 
barat. 

Hi poden anar nois i noies seriosos i responsables com a representants dels 
seus col·lectius d'escoles, d'esplais, d’entitats esportives, altres associacions 
juvenils i també apuntar-s’hi nois i noies pel seu compte.



 

 

 

 

Els Consells de nois i noies es podrien vincular amb el districte, amb 
associacions veïnals i associacions de consumidors. A través del districte poder 
vincular-se amb la ciutat. 

Tenim un problema important amb l'horari que voldríem als Consells. Anem a 
escola, fem activitats fora escola, tenim deures, fem esport. Els caps de 
setmana també els tenim molt atapeïts. Pensem que un cop al mes una tarda 
seria suficient per començar a funcionar. També tenim alguna cosa a dir pel 
que fa al local. No volem que sembli una escola, voltats de gent adulta, sinó 
més aviat un cau on estiguem còmodes i a gust. 

Sabem que necessitem l'ajut adult per aquest procés. Hi ha tràmits 
administratius que volem aprendre. No volem que ho faci aquesta persona, 
volem que ens ensenyi a fer-ho. Tampoc volem que voti les nostres decisions, 
ni que ens manipuli. Volem una persona jove amb qui ens puguem entendre i 
agafar mútua confiança, que no ens desanimi quan ens equivoquem i que sigui 
un més de nosaltres. 

Demanem la posta en marxa dels CONSELLS DE NOIS I NOIES ALS 

BARRIS DE BARCELONA amb les característiques assenyalades, i 

establir des d'aquest moment una relació estable i continuada amb el 

govern de la ciutat. 

Demanem la continuïtat de les audiències públiques anuals als i les joves 

de la ciutat, on es recullin les propostes i realitzacions dels Consells dels 

nois i noies de Barcelona. 

Barcelona, 19 de juny 1997. 


