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Som joves de diferents escoles del districte de
Sant Andreu: venim de l’Escola Gavina, de l’Escola
L’Esperança, de l’Institut Príncep de Viana, de
l’Institut Martí Pous i de l’Institut-Escola El Til·ler.
Aquest curs hem treballat com és la pau a la
nostra ciutat amb diverses activitats dins i fora del
centre.
Amb l’Audiència Pública tenim l’oportunitat de fer
les nostres propostes per canviar la problemàtica
del nostre districte.

EL NOSTRE
DISTRICTE
Són diferents els aspectes que fan que el districte no sigui segur, però
en destaquem la violència, sobretot a la nit.
Hi ha robatoris. Tot i que generalment un robatori és un acte d’una persona contra una altra, si ens endinsem en aquest problema, veiem que
la gent roba per necessitat i per carència econòmica.
El metro és un espai bastant ambigu pel que fa a seguretat: de dia és
bastant millor que de nit, quan hi podem trobar persones alcoholitzades, entre d’altres.
Un dels problemes que ens afecta directament és el relacionat amb el
gènere. Les noies no ens sentim segures per coses com ara mirades,
comentaris o maneres d’actuar dels homes, tant adults com nois de la
nostra edat. Això no vol dir, però, que els nois no tinguin motius per tenir por, ja que hem observat que a vegades la desconeixença del nostre
entorn també ens fa sentir inseguretat.
A vegades ens hem trobat que hi ha baralles en zones com Baró de Viver, i que passin aquestes coses als barris no ens aporta seguretat.
L’alcoholisme i la gent embriagada no fan sentir segur a ningú.
Uns altres problemes que detectem als nostres barris, encara que no
siguin violència directa, són la contaminació, la brutícia i el fet que les
persones no reciclin.

Què hem après i com ho hem treballat?
Durant tot el que va de curs hem dut a terme activitats dins de l’escola
en assignatures com Valors o Tutoria que ens han ajudat a veure que no
tothom es troba en les mateixes condicions i que hi ha moltes injustícies
al món. A part, en altres assignatures també hem fet activitats relacionades amb el masclisme, i també activitats fora de l’escola amb altres
centres de la ciutat i del districte. En són exemples un taller de rap que
parlava de la pau mundial, jocs relacionats amb les guerres i dinàmiques
on ens posava a prova la confiança.
Però, realment, què és la pau?
Nosaltres la definiríem amb tres paraules: llibertat, respecte i igualtat.
A més, hi ha dos tipus de pau: la positiva i la negativa. La positiva és la
intenció de fer desaparèixer els conflictes, mentre que la negativa és la
manca de conflictes, però no de l’opressió.
Hem après que aquí, a Catalunya i al districte, la violència és present,
encara que no sigui a escala tan massiva com en altres llocs. Els casos
més alarmants en la nostra societat són el masclisme, el sexisme, el racisme i l’homofòbia, sempre tenint en compte que no es pot generalitzar.
Creiem que a través de les xarxes socials podem fer molta feina, sobretot amb els compromisos socials de les persones més conegudes.

PROPOSTES
I COMPROMISOS
Per tal que el nostre districte sigui un espai de pau i convivència, tenim
diverses propostes:

Venda d’armes

Propostes: Informar la ciutadania d’on van els seus impostos i per a què
s’utilitzen, i responsabilitzar-ne els bancs. No participar en cap tipus de
tràfic d’armes o similar, ni directament ni indirectament.
Compromís: Promoure les banques ètiques a través dels mitjans de comunicació.

Prejudicis
Proposta: Que la publicitat i les notícies no ajudin a propagar els prejudicis socials. Proposem que l’Ajuntament organitzi xerrades per acabar
amb els prejudicis. Descentralitzar l’opinió dels mitjans. Tractar la problemàtica de l’assetjament escolar.
Compromís: Ens comprometem a mirar de corregir aquests comportaments en el nostre entorn. Ens comprometem a no jutjar les persones.

Igualtat de gènere
Proposta: Fer xerrades en contra del masclisme per tot el districte a fi
de conscienciar la població. Que als instituts i les escoles es creïn més
espais de conscienciació sobre la violència de gènere.
Establir unes normes de convivència per mitjà de cartells.
Compromís: Ens comprometem a fer que corri la veu sobre l’existència
d’aquestes xerrades amb una actitud participativa.
Ens comprometem a respectar les persones i l’entorn per poder viure
amb tranquil·litat.

CONCLUSIONS
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament i al districte de Sant Andreu per
donar-nos l’oportunitat de reflexionar, opinar i fer propostes sobre un
tema tan important i global com que la nostra ciutat sigui un espai de
pau i convivència. Ens agradaria que escoltéssiu les nostres veus i que
fóssim una part visible de la societat, perquè som el futur i volem viure
en un món millor!
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