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Construïm amb
la gent jove la
política i els drets
de la ciutadania
2014-2015

Durant aquest curs 2014-2015 els joves de diferents
centres educatius de Barcelona hem participat en la
XX Audiència Pública als nois i noies de Barcelona.
Mitjançant activitats en els centres hem tractat el
tema de la participació ciutadana, i hem descobert
la importància de ser ciutadà actiu i les diverses
implicacions que té en la vida política de la ciutat.
El conjunt de ciutadans i ciutadanes menors
d’edat creiem que hauríem de poder participar
més en les decisions polítiques, ja que moltes
de les lleis que es proposen també ens afecten a
nosaltres. De la mateixa manera que elaborem les
nostres propostes, ens comprometem a participar
activament en les oportunitats que ens ofereixen per
a construir una ciutat millor.

Per a nosaltres,
una ciutat és...
Un territori amb una alta densitat de
població format per diferents barris que,
junts, formen districtes, i aquests formen
la ciutat. És un espai ric en diversitat on
conviuen distintes cultures i on tothom té
uns drets i uns deures.
La ciutat funciona gràcies a una
administració que gestiona els serveis i
decideix pel bé de la ciutadania. L’alcalde
n’és el màxim representant i, a nivell
de districte, ho són els regidors. Cada
quatre anys, mitjançant unes eleccions
democràtiques, la ciutadania escull
el seu alcalde, el qual ha de conèixer
bé la ciutat per a poder tirar endavant
noves propostes i lleis que defensin els
interessos de tota la gent que hi viu.

La convivència
ciutadana
Entenem per drets de la ciutadania
aquells drets que s’atorguen a les
persones que viuen en una societat pel
fet de pertànyer-hi. Es tracta de drets
essencials: vetllen pel nostre benestar i
són necessaris perquè puguem conviure
i exercir plenament els nostres drets de
ciutadania, i, així, poder fer sentir la nostra veu als governants. A més de garantir
el benestar i una vida digna a la ciutadania, comporten uns deures per a afavorir
la convivència entre tots.

Hem après que podem classificar els
drets de la ciutadania en:
· Drets de participació: cal que la ciutadania pugui ser escoltada pels qui
governen i que s’afavoreixin processos
participatius en què tothom tingui la
possibilitat d’aportar idees i de contribuir a fer ciutat. Per tant, els ciutadans i
ciutadanes tenen dret a votar i a expressar les seves idees d’una manera lliure,
a manifestar-les pacíficament i a accedir
als càrrecs públics i polítics.
· Drets de serveis bàsics: cal garantir a
tothom una sèrie de drets bàsics, com
ara: dret a l’accés als serveis socials i
culturals, a l’educació, a la sanitat, a l’habitatge, com també a accedir a menjadors socials en el cas de necessitar-ho, i
dret a la seguretat en els espais públics.
Igualment, cal garantir el dret al treball i,
en el cas de no poder-hi accedir, a una
renda mínima que permeti de gaudir
d’una vida digna.
· Drets de convivència: sabem que
existeixen drets per a millorar la convivència entre els diversos col·lectius
que formen la nostra societat. El pilar
fonamental perquè aquests drets es
compleixin és ser respectuós i tolerant
amb l’entorn i els altres. Ningú no en
pot quedar exclòs, i tota la ciutadania
s’ha de sentir protegida per la llei.
També és important el diàleg per a
defensar interessos comuns i, d’aquesta
manera, poder evolucionar com a societat cohesionada i participativa.

Perquè la convivència
sigui possible...

Per tot això, els nois i
noies ens comprometem
a...

Cal ser ciutadans actius perquè el govern
de la ciutat conegui les nostres necessitats i faci que els drets i deures de tothom
es compleixin. Col·lectivament, esdevindrem ciutadans actius si treballem per
conèixer-nos, si ens agrupem en associacions, si col·laborem per a aconseguir
una sèrie de canvis o som solidaris
ajudant els col·lectius més vulnerables
com ara la gent gran, les persones amb
alguna discapacitat o aquelles que es
troben en dificultats.
D’altra banda, podem reclamar els
nostres drets i fer noves propostes a
través de manifestacions, com també
participar en la gestió dels afers públics.
De la mateixa manera, hem de
ser ciutadans actius individualment,
respectant els altres i sent respectats.
Per això hem de conèixer i complir les
normes de convivència, encara que no hi
estiguem d’acord, tenir il·lusió d’escoltar
la gent i saber detectar-ne les necessitats
i ajudar-la amb fets, no amb paraules.
També és important estar ben informats
i fer arribar la nostra veu i propostes de
fàcil realització a l’Ajuntament per tal
de millorar la qualitat de vida de tota la
ciutadania.

· Observar la ciutat i aprendre’n el funcionament, i a conèixer les activitats que
s’hi fan.
· Participar en qüestions públiques i a
aportar-hi noves idees que permetin de
millorar la ciutat.
· Organitzar assemblees, a fer voluntariat, a participar en les associacions de
veïns i en les festes del barri, a prendre
part en les activitats d’altres entitats
com ara cooperatives, ONG, associacions del barri...
· Protestar i queixar-nos quan els drets no
es compleixen.
· Fer servir les xarxes socials per tal que
la informació de l’Ajuntament ens arribi
més fàcilment i per a, paral·lelament,
adreçar les nostres propostes i opinions
als representants polítics.

Són ciutadans actius aquells que
es preocupen per la seva ciutat i
participen en les qüestions que l’afecten.
Considerem, però, que els joves no
disposem de prou mecanismes de
participació, malgrat l’interès creixent
perquè això canviï. Per tant, caldria
conscienciar d’aquest fet la resta de
ciutadans, mitjançant les xarxes socials,
anuncis a la televisió, conferències,
xerrades, activitats, campanyes i reunions
informatives... i divulgar la feina feta dins
el marc de l’audiència pública per tal que
la societat vegi que en som part activa.
Per a ajudar-nos a tenir més pes com
a ciutadans actius, hem elaborat unes
propostes concretes de millora:
Demanem a l’escola que...
Fomenti un ambient positiu dins el consell escolar i garanteixi que s’escoltin les
propostes dels estudiants.
Demanem a l’Ajuntament que...
Potenciï el coneixement dels espais on
els joves podem exercir la nostra participació ciutadana presentant propostes i
suggeriments.
Informi de les accions que duu a
terme respecte al jovent, i que faci ús
de les xarxes socials per a mantenir
una comunicació directa i eficient amb
nosaltres.
Hi hagi un espai propi on els joves
puguem ser escoltats. Una manera
ràpida i eficient d’aconseguir-ho podria
ser a través d’una pàgina de Facebook
específica per als adolescents dins el
web de l’Ajuntament.
Proposem també la creació d’un consell
d’infants i adolescents de la ciutat, un
òrgan de participació juvenil que tingui
com a objectiu esdevenir un espai on
els nois i noies se sentin representats,
independentment de la seva procedència,
cultura, edat, sexe o classe social.

Cada centre educatiu escolliria un
representant, a través d’un procés
democràtic de votació, per tal de
vehicular les propostes del centre. Els
integrants d’aquest òrgan de participació
haurien d’estar matriculats en algun
dels centres d’ensenyament de la ciutat,
públics o concertats.
El consell hauria de tenir un caràcter
dinàmic i participatiu, comunicant a
través de les xarxes socials les activitats
que es duguin a terme. I hauria de ser de
fàcil accés per als nois i noies.
La figura del moderador, representada
per un adult o un monitor jove, podria
ajudar a debatre i consensuar opinions.
Paral·lelament, proposem la creació
d’un espai virtual on tots els nois i noies
es puguin expressar lliurement.
La finalitat principal del consell seria
que aquest òrgan fos respectat i que
l’Ajuntament donés resposta a les
propostes formulades per la ciutadania
més jove.

Conclusions
Per mitjà de l’Audiència Pública hem
après com funcionen els òrgans de
govern de l’Ajuntament de Barcelona i les
diferents maneres d’exercir la democràcia, tant representativa com participativa.
Amb aquest manifest volem que se’ns
escolti com a jovent i estar en igualtat
de condicions que els adults a l’hora de
presentar propostes ciutadanes; que es
tingui en compte la nostra veu i que els
nostres espais de representació siguin
respectats.
Els nois i noies, com a ciutadans
actius, ens comprometem a fer ús dels
mecanismes de participació ciutadana
existents i a continuar fent propostes a
l’Ajuntament per a contribuir a la millora
de la nostra ciutat.

Centres educatius que han participat
en la XX Audiència Pública als nois i
noies de Barcelona:
Sant Andreu: Escola Bon Pastor / Escola
Laia / Institut Joan d’Àustria
Ciutat Vella: Escola Sant Felip Neri /
Escola Pia Sant Antoni / Institut Milà i
Fontanals
Eixample: Escolàpies Llúria / Escola
Ernest Lluch
Sant Martí: CE San Francisco
Horta-Guinardó: CEE Mare de Déu
de Montserrat / Escola Pit-Roig / Escola
Virolai / Escola Rel / Escola Piaget
Gràcia: Escola Paideia / Institut Josep
Serrat i Bonastre / Escola de Vida Montserrat
Sarrià-Sant Gervasi: Escola Augusta
Sants-Montjuïc: Escola Joan Pelegrí
Nois i noies que han participat en la
redacció del document:
Júlia Mirapeix
Jordi Baroja
(Escola Joan Pelegrí)
Arnau Capellades
Víctor Pelegrín
(Escola Sant Felip Neri)
Juan Gutiérrez
Julia López
Raquel Pitarch
(Escola de Vida Montserrat)
Joan Biel García
Ariadna Martínez Fernández
(Escola Augusta)
Eric Martín Velasco
Martí Feliubadaló Borràs
Arnau Barrabés Prat
Inés Aguilar Barberán
(Institut Josep Serrat i Bonastre)

Berta de la Rosa Cosculluela
Sandra Baeta Royo
(Escola Virolai)
La XX Audiència Pública als nois i
noies de Barcelona s’ha fet paral·lelament amb:
La IX Audiència Pública als nois i noies
del districte de Nou Barris, amb la participació de les escoles: Àgora, Elisenda
de Montcada, Victor Català, Cor de
Maria-Sabastida.
La V Audiència Pública als nois i noies
del districte de Sant Andreu, amb la participació dels centres: Príncep de Viana,
Sants Innocents, Gavina, SES Cristòfol
Colom, SES Comas i Solà.
La III Audiència Pública als nois i noies
del districte de les Corts, amb la participació de les escoles: Lavínia, Sant
Ramon Nonat - Sagrat Cor, Santa Teresa
de Lisieux.
La III Audiència Pública als nois i noies
del districte de Sarrià - Sant Gervasi,
amb la participació dels centres: Escola
Projecte, Institut Menéndez y Pelayo,
Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia,
Escola Fàsia.
La I Audiència Pública als nois i noies del
districte de Sant Martí, amb la participació dels instituts: Joan d’Àustria, Barri
Besòs, Salvador Espriu, Front Marítim.
La I Audiència Pública als nois i noies del
districte de Ciutat Vella, amb la participació dels centres: Institut Pau Claris, Escola
Vedruna-Àngels.
Aquesta Audiència Pública ha comptat
amb la col·laboració de l’Espai Jove la
Fontana.
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