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Som alumnes del districte de Sants–
Montjuïc. Venim de l’escola Mossèn Jacint
Verdaguer i dels instituts XXV Olimpíada
i Lluís Vives, i us volem explicar què
pensem de la pau i del nostre districte.

EL NOSTRE
DISTRICTE
Si analitzem el nostre districte, veiem que hi ha zones amb més conflictes que d’altres. Per exemple, tenim la zona de Montjuïc, on durant
el dia s’hi està molt còmode, perquè hi ha espais naturals i també el
MNAC, el Palau Sant Jordi, la Font Màgica i altres llocs on podem estar
amb tranquil·litat. En canvi, a la nit, la zona de Montjuïc esdevé perillosa
per a nosaltres. I ho diem perquè hi ha hagut casos de robatoris i baralles, hi ha molta brutícia i poca il·luminació. A més a més, també s’hi han
donat casos de violència animal.
També tenim el carrer Blai, amb moltes baralles i soroll durant tot el dia,
a causa dels vehicles i la festa nocturna. D’altra banda, tenim la biblioteca del mateix carrer, que sí que és un lloc de pau per a nosaltres, ja que
hi ha molts nens i nenes en silenci i hi podem fer els deures sense que
ningú ens molesti.
En els centres educatius trobem discriminació per motius d’origen, sexe
i aparença física. No ens sentim del tot segurs i segures a l’escola, perquè encara que això no ens passi a nosaltres, potser ens pot arribar a
passar a d’aquí a poc temps, i ens agradaria poder sentir seguretat en
el centre sempre. També trobem casos en què, quan algú delata algun
company o companya per algun motiu, la resta no el poden agredir mentre és dins del centre, però quan marxem cap a casa sí que podem tenir
conflictes, perquè no estem sota la protecció del professorat.
Pel que fa al transport, creiem que hi ha massa vehicles al nostre districte i això és negatiu, perquè contaminem molt. L’alternativa al transport
privat és el públic, però en el metro tampoc no sentim seguretat, perquè
hi ha baralles i altres conflictes, com ara insults i diverses il·legalitats.
En el nostre districte, però, també hi trobem persones que ajuden les
altres, és a dir, gent solidària, ja que, per exemple, cedeixen seients a
persones que ho necessiten.

QUÈ HEM
FET?

PROPOSTES
I COMPROMISOS

Al novembre vam anar al poliesportiu La Mar Bella, on ens vam trobar
tots els centres de Barcelona i vam començar el projecte. Aquell dia
vam fer diverses activitats per començar a conèixer més la pau a través
de jocs cooperatius. També vam quedar un dia amb altres alumnes del
mateix districte al poliesportiu municipal La Marina, i mitjançant uns
mapes vam analitzar quines zones tenen més conflictes i quines són
més tranquil·les.

Creiem que el masclisme i el racisme són un problema i, per tant, ens
comprometem a aconsellar els nens i nenes més petits i ajudar-los perquè canviïn la seva visió i el seu pensament. Però alhora demanem a
l’Ajuntament que elabori un projecte on totes les escoles hagin d’organitzar aquest tipus d’activitats entre generacions.

A classe també hem treballat aquest tema: hi hem fet activitats amb cançons escrites amb sensacions pròpies i una activitat anomenada “Creuar
el riu”, que ens va servir per adonar-nos que, si les persones cooperem
i ens ajudem, tothom hi surt guanyant. A part, també vam aprendre que
la riquesa no només es troba als diners, ja que totes les persones tenim
riquesa, sigui en natura o en recursos, i que tothom ha de gaudir dels
mateixos drets, però també hem vist que la situació actual no és així.

També hi ha problemes d’aquest mateix tipus als llocs públics, com els
parcs o el transport públic. Normalment, quan hi ha una majoria se sol
enfrontar amb el grup minoritari. Demanem a l’Ajuntament que controli
més els canals de televisió i YouTube perquè no puguin vendre aquesta
imatge d’aquests grups. A més a més, que s’aconsegueixi igualar els
salaris de totes les persones. A canvi, nosaltres ens comprometem a defensar i intervenir quan veiem aquestes injustícies vers alguna persona.
També ens agradaria que el districte i l’Ajuntament fessin públic si tenen
diners en bancs que inverteixen en armes o no, i nosaltres intentarem
fer-ne difusió i mirar de canviar la visió del nostre entorn. Un altre compromís que volem adquirir és començar a comprar productes de proximitat, per així ajudar les empreses que donen unes condicions millors a
les treballadores i els treballadors.
Per últim, també voldríem demanar al districte i a l’Ajuntament que donin més diners a les biblioteques per comprar ordinadors i organitzar
més activitats per a nosaltres, perquè així més persones hi aniran, ja
que són un lloc tranquil i de pau. A canvi, nosaltres ens comprometem a
participar-hi més sovint.

CONCLUSIÓ
I AGRAÏMENTS
Tot això és la nostra opinió del tema que hem treballat: la pau. Moltes
gràcies per escoltar-nos i esperem que les nostres propostes puguin
servir per ajudar a millorar la convivència a la ciutat de Barcelona i al
nostre districte.
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