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Tenim entre 14 i 16 anys i vivim al districte
o a prop del districte.

QUÈ HEM FET?
QUÈ HEM APRÈS?
Gràcies a les diferents jornades, ens hem conscienciat que hi ha molts
tipus de pau i molts conflictes bèl·lics al món.
Abans pensàvem que només hi havia un tipus de pau, que la pau sempre
era bona, i no sabíem que hi havia una pau que és negativa, la que es
refereix al fet que no hi ha guerra, però tampoc pau real, ja que una part
de la població està oprimida i conforme amb la seva situació.
La pau positiva ajuda a créixer, a avançar com a societat, mentre que
la negativa implica que no hi ha conflicte, però tampoc s’evoluciona, es
dona per fet que tothom està bé, malgrat que aquesta situació no és real.
També hem après que la violència és dolenta, ja que no permet a les
persones ser lliures i fa que se sentin atrapades en un àmbit negatiu.
Hem après tot això a partir de diferents jocs, activitats i lectures de textos.
Per exemple, amb la dinàmica del joc de matar que vam fer a la Marbella
al febrer, ens vam adonar que cadascú mira pels seus interessos. També
vam veure els diferents tipus de violència i vam empatitzar amb les víctimes de les guerres a partir d’un joc de rol.
En un altre joc vam parlar dels drets humans i els tractats que els diferents països poden triar si volen firmar o ratificar o no. Tot això es relaciona amb la violència estructural, una violència invisible que té a veure
amb l’abús de poder, on les persones que en tenen més oprimeixen les
persones del poble i les “manipulen” perquè facin el que aquelles volen,
fent-les creure que és l’opció correcta.
A l’institut vam dur a terme una activitat on havíem de fer un camí amb
papers, però no tothom tenia la mateixa quantitat de papers. Així vam
veure que les persones que en tenien menys s’ajudaven entre elles o bé
robaven. Això es relaciona amb la violència estructural, perquè és injust
que algunes persones en tinguin menys que d’altres.

En una altra activitat vam parlar del nostre barri, dels espais de pau, on
hi ha bon ambient, i dels espais on hi ha discriminació o violència. Amb
això ens vam adonar que el que provoca aquestes situacions negatives
no és el carrer o l’espai, sinó les persones. Hi ha molts tipus de persones
i per això cal buscar la millor forma de convivència, on les persones siguin lliures sense influir en les altres i la seva llibertat.

DIAGNÒSTIC
DEL DISTRICTE
Sant Martí és un districte tranquil, en general no hi ha gaires problemes.
No hi ha llocs perillosos en si (tret de, potser, el Parc del Clot, que és un
dels més conflictius). Tots els barris poden ser segurs, però hi ha persones amb actituds perilloses i espais que poden esdevenir conflictius.
Nosaltres, com a joves, a vegades ens sentim jutjats al carrer per les
nostres aparences. Per exemple, la policia ens atura i ens demana la
documentació pel nostre aspecte físic i com anem vestits, o hi ha gent
gran que ens mira despectivament si som immigrants.
També hi ha episodis concrets de masclisme, tant verbal com físic. Per
com anem vestides les noies, alguns treballadors de les obres ens fan
comentaris i persones del carrer se’ns acosten. Hem vist pel carrer
agressions de gènere amb danys físics d’un home a una dona, o amics
que peguen les seves parelles en algunes ocasions, o veïns que també
tenen baralles domèstiques i on la intervenció policial és complicada.

PROPOSTES
Perquè el districte de Sant Martí sigui un lloc millor, hem elaborat un
seguit de propostes:
· Demanem que es creïn habitatges socials per a famílies monoparentals, perquè així no hagin de destinar gran part del seu sou a un habitatge, i també per reduir els desnonaments, que generen tanta violència.
· Proposem que els bancs inverteixin en projectes socials i no pas en armes;
per tant, demanem que es faci una gran promoció de les banques ètiques.
· Proposem que s’obrin més menjadors socials al districte, perquè
d’aquesta manera totes les famílies necessitades del barri puguin gaudir de tres àpats bàsics al dia.
· Sol·licitem que es promogui més el telèfon d’atenció a la dona i que
se’n faci més difusió, i que es doni molt més suport a l’hora de posar
les denúncies.
· Sol·licitem que es creï una assignatura on es treballin d’arrel les emocions i els temes conflictius.
· Proposem que es facin normatives laborals que protegeixin les dones
quan es quedin embarassades i que no hi hagi la possibilitat de fer-les
fora de la feina per aquest motiu.
· Demanem augmentar la presència de policia al nostre barri, tenint en
compte que no es pot actuar mai amb racisme.
· Demanem suport per als nois i noies que surten d’un centre de menors
i donar-los orientació al llarg de la vida.
També ens comprometem a:
· Denunciar i intervenir quan veiem una agressió masclista o racista al
barri i a no callar i deixar que torni a passar.
· Conscienciar-nos sobre les situacions de violència del barri i promoure’n el coneixement.
· Promoure i conèixer les altres cultures del barri, i així evitarem conflictes entre les persones immigrants.
· Involucrar-nos en la cultura catalana i respectar-la: les persones nouvingudes podem conèixer les tradicions d’aquí i respectar-les, com també les
altres persones fan o haurien de fer amb nosaltres i les nostres tradicions.
· Practicar els esports i les activitats que ofereix el barri.

CONCLUSIÓ
El projecte d’Audiència Pública ens ha servit per conèixer més el nostre
barri i les coses que hi passen. Hem descobert moltes diferències culturals entre nosaltres. Hem vist que hi ha gent que no accepta les persones
que tenen idees diferents.
També hem descobert que hi ha més situacions de pau de les que ens
esperàvem. Tenim ganes de seguir buscant la pau.
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