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QUÈ HEM 
APRÈS
Hem treballat la representació de la pau i la violència a través de la imat-
ge. Vam arribar a la conclusió que tenim molts símbols per identificar la 
violència, però molt pocs per representar la pau.

A través de jocs com el mata-conills vam poder experimentar una sen-
sació semblant a viure una guerra. Els rols que tenia cada participant 
representaven la importància dels sectors i les infraestructures que es 
veuen afectats per una guerra. Ens vam fixar que aquest joc tenia una 
similitud amb la vida real i que realment no hi ha vencedors ni perdedors, 
sinó que tothom perd i sofreix baixes.

Hem treballat també els llocs i les situacions de pau i violència al nostre 
barri. Un dels problemes que ens preocupen és el dels okupes, perquè a 
vegades es creen situacions de conflicte en la comunitat de veïns. També 
hem reflexionat que les persones que ocupen ho fan perquè no poden 
pagar un lloguer digne, no poden accedir a un lloc de treball i viuen en 
una situació molt difícil i complexa.

Al districte, a la nit, ens trobem amb situacions d’intranquil·litat quan 
tornem a casa soles, i sovint utilitzem el recurs de simular que truquem 
a algú per sentir-nos més segures. Hem reflexionat que la por és una 
sensació que ens manté atentes i inquietes, però hauríem de poder estar 
segures i tranquil·les anant de nit pels barris, i educar la societat per 
sentir-nos segures i poder conviure amb tothom.

Per mitjà dels jocs i les activitats que hem fet a classe, hem pogut apren-
dre els diferents tipus de violència i de pau. Ens ha sorprès que es pu-
guin donar tants casos de violència en la nostra vida quotidiana i sobre-
tot en una ciutat com Barcelona. A vegades no ens adonem de les coses 
si no fem activitats com aquestes. Després d’haver treballat la temàtica 
de Barcelona ciutat de pau, creiem que hi ha pau per absència de guerra, 
però no és una pau absoluta, ja que veiem que a la nostra ciutat es donen 
molts de casos de violència com narcopisos, desigualtat social, racisme, 
desigualtats de gènere... 

Som alumnes del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
i venim del Centre Educatiu Projecte, de l’Institut 
Menéndez y Pelayo, de l’Escola Fàsia-Sarrià, 
de l’Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia i de 
l’Escola Nausica. Durant el curs hem treballat 
diverses activitats on hem reflexionat i analitzat 
les situacions de pau i violència que trobem als 
nostres barris i, per tant, a la ciutat.



Hauríem de treballar per solucionar-ho al més aviat possible en un àm-
bit més local, per tal d’arribar a un àmbit més global i gaudir d’una vida 
digna als nostres barris.

Hem parlat també de pau i violència arreu del món, i hem reflexionat 
que en les guerres hi ha molts interessos econòmics i ganes de poder. 
Les armes són un incentiu per crear situacions de conflicte i tensió en-
tre països. Figures com els bancs, les monarquies i les grans potències 
econòmiques són les que condicionen les vides de la població civil i ani-
quilen poblacions senceres a costa dels seus interessos.

EL NOSTRE 
DISTRICTE
Hi localitzem carrers bruts i poc higiènics que no afavoreixen l’estima i 
l’orgull per la nostra ciutat, i espais comuns tractats de manera desagra-
dable, cosa que redueix el gaudi de tots els veïns i veïnes que passegem 
pel carrer. 

Respecte al racisme, els nostres barris no n’estan exclosos. Observem 
que Sant Gervasi és una zona de baixa immigració i això fa que no hi hagi 
molts conflictes relacionats amb racisme, però sí que es pateixen casos 
reals. Considerem que cal actuar en cada un d’aquests casos. 

Per la gran quantitat d’escoles al nostre entorn i els casos d’assetjament 
escolar evidents, observem que aquest és un problema molt estès al nos-
tre barri. A més, socialment, percebem que s’associen cànons i estereotips 
a la comparació diferencial entre un centre educatiu públic i un de privat. 

Al voltant de les persones sense sostre es crea una atmosfera d’insegu-
retat i de desconfiança on també detectem discriminació. 

Un tema més que volem abordar és el de la violència de gènere. Creiem 
que el nostre districte no n’està exclòs i que cal reforçar la coeducació a 
les escoles i els centres educatius. 

PROPOSTES 
I COMPROMISOS
Després d’analitzar tot això, hem elaborat una sèrie de propostes i com-
promisos dirigits al districte i a l’Ajuntament:

· Que es faci una selecció dels productes que consumim, s’etiquetin i 
se’ns informi del seu origen amb etiquetes grans. Que s’apugin els im-
postos de la roba que prové d’empreses amb explotació.

· Que tots els productes que es venguin al mercat estiguin etiquetats in-
formant de les condicions de treball que hi ha darrere. Nosaltres ens 
comprometem a intentar reduir el consum de productes no ètics. Ens 
comprometem a expandir el missatge i fer-ne difusió a les persones 
properes.

· Intentarem reduir els productes que contenen plàstic i reduir el consum 
dels productes d’un sol ús.

· Demanem que a la ciutat hi hagi anuncis que informin de totes les mar-
ques que falten al respecte a col·lectius o que fan discriminació (per 
exemple, considerem que empreses com ara Beefeater o Barilla són 
homòfobes).

· Demanem que les plataformes musicals informin concretament de 
quines discriminacions fan les cançons (homofòbia, racisme, masclis-
me…). Ens comprometen a intentar no fomentar la fama d’aquestes 
cançons.

· Demanem que hi hagi educació sexual de veritat a les escoles i els ins-
tituts. Que se’ns expliqui des de totes les òptiques, no només focalit-
zant-se en l’heterosexualitat, i que no ens separin sempre en nens i ne-
nes, perquè hi ha més tipus de persones (intersexuals, no binàries…). 
Que sigui una educació que comenci des de la primera infància.

· Demanem que a les escoles hi hagi formació per al professorat i per 
l’alumnat sobre les discriminacions, com afrontar la llibertat d’expres-
sió, temàtiques d’actualitat... Que hi hagi més predisposició per parlar i 
dialogar, i fins i tot més assignatures on tractar aquests temes. 



· Demanem que la televisió i els mitjans públics fomentin tots els es-
ports, no només el futbol, i que els esports no estiguin associats a cap 
gènere en concret. Sabem que darrere hi ha molts diners i és un negoci 
d’empreses en bucle, però ho volem canviar. Dins els esports escolars, 
demanem que els i les àrbitres i comentaristes tractin per igual els es-
ports masculins i femenins.

· Demanem empatia per l’assetjament escolar, que no sigui un tema 
tabú, fer pensar a les persones que el generen, crear espais per a les 
que el pateixen, però també sobretot per a les persones que el fan (que 
creiem que sovint és on recau l’origen del problema), i per a aquelles 
persones que no resulten directament afectades, però que el veuen i 
no fan res al respecte. Les escoles i el professorat han d’estar obligats 
a actuar davant d’aquests casos, hi hauria d’haver algun protocol de 
caràcter obligatori.

CONCLUSIONS 
I AGRAÏMENTS 
Considerem que Barcelona ha de ser una ciutat on la igualtat es practiqui 
en tots els barris i districtes. Reflexionem que una de les causes que crea 
més discriminació és la desigualtat econòmica.

Volem agrair la possibilitat de participar en l’Audiència Pública com una 
forma de reivindicació juvenil i d’expressió d’una nova generació amb 
visió de futur. 

Gràcies a l’Audiència Pública veiem més possible transformar la societat. 
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