2Trip Audi Publica.qxp

12/9/07

14:36

Página 1

XIII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

L'audiència pública als nois i noies de Barcelona és una
f o rma de par ticipació a través de la qual l'alumnat –de
6è de primària, secundària o batxillerat– fa propostes a
l’Administració municipal. D'aquesta manera, la ciutat
dóna veu i par ticipació als ciutadans i ciutadanes més
joves i els permet d’educar-se en la pràctica de la
p a r ticipació cívica.

BARCELONA FUTUR!
Millorant la ciutat defensem la terra:
propostes per actuar davant
el canvi climàtic

Es tracta d'establir uns espais de diàleg i interc a n v i
d'idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer
p ropostes per al demà. Després d'un procés col·lectiu
de reflexió, el jovent presenta les seves conclusions en
una audiència pública presidida per l'alcalde.
Aquesta activitat potencia la par ticipació i enalteix
l’opinió dels nois i noies d’aquestes edats, alhora que
els ajuda a conèixer els seus drets i deures com a
ciutadans i ciutadanes de Barc e l o n a .
B a rcelona ha estat capdavantera a trobar solucions als
reptes que el desenvolupament sostenible planteja a les
ciutats i les persones que hi viuen. Per aquest motiu va
signar la Car ta d'Aalbor g, en el marc de la Primera
Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, el
1994, a par tir de la qual algunes ciutats europees van
engegar el procés de re c e rca d'estratègies que va
conduir al Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat,
signat el juliol del 2002. A més, Barcelona va par t i c i p a r
en la Cimera de la Te rra, celebrada a Rio de Janeiro el
1992, i la de Johannesburg, que va tenir lloc el 2002.
En aquesta línia, Barcelona està desenvolupant accions
i normatives que necessiten la par ticipació de tota la
ciutadania. Moltes escoles han fet seu aquest repte amb
moltes iniciatives pràctiques que, de mica en mica,
estan canviant la vida ciutadana i la manera d'entendre
el progrés econòmic i social i les relacions amb el
n o s t re planeta .

Per a la XIII Audiència Pública als nois i noies de
B a rcelona proposem el debat i l'elaboració de pro p o s t e s
al voltant de les mesures per enfrontar el canvi
climàtic, clarament definit per nombrosos inform e s
científics.

Curs 2007-2008

Informació i inscripcions:

Institut d'Educació
de l'Ajuntament de Barcelona
Plaça d'Espanya, 5 - 08014 Barcelona
Tel. 93 402 36 63
Fax 93 402 36 60
imebatencio@bcn.cat
www.bcn.cat/educacio

La XIII Audiència Pública als nois i noies
de Barcelona es farà paral·lelament
amb la VII Audiència Pública
de Donòstia - Sant Sebastià, i
la IV Audiència Pública de
Rivas Vaciamadrid

Institut d’Educació
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Els objectius
La XIII Audiència té com a objectius principals:
●

●

●

●

●

Que els nois i les noies reflexionin sobre les causes i les
conseqüències previsibles del canvi climàtic i sobre les
seves dimensions local i global.
Cercar l’opinió del jovent sobre les mesures que cal
pre n d re per limitar els efectes del canvi climàtic i conèixer
quines són les seves vivències, percepcions quotidianes i
prioritats al voltant d’aquest tema.
Promoure la responsabilitat dels nois i noies de Barcelona
per a l’adopció de mesures individuals i col·lectives per
combatre el canvi climàtic.
Que el jovent analitzi les mesures que, per afrontar el canvi
climàtic, adopta l’Ajuntament de Barcelona i faci noves
propostes.
Contribuir, a través de la veu dels joves escolars, a formar
la ciutadania per a l’adopció de mesures individuals i
col·lectives per tal d'encarar i contenir el canvi climàtic.

El professorat, durant tot el procés, comptarà amb l'assessorament
tècnic necessari per a la realització de la tasca. Els centres escolars
participants, al llarg d’un procés d’acord col·lectiu, debatran les
idees i propostes per elaborar un manifest final.

Com s’hi participa
El programa d'activitats previstes per preparar la XIII
Audiència Pública és el següent:
1. Sessió informativa per al professorat interessat en el
p rojecte. El dia 27 de setembre de 2007, a les 13 h, a la sala
d’actes de l’Institut d’Educació, (plaça d’Espanya, 5,
Barcelona).
2. Jornada de formació per a docents participants en la XIII
Audiència. En aquesta jornada, en la qual participaran
p rofessionals reconeguts, es donaran elements per iniciar el
t reball de l'audiència a l'aula o a la tutoria i es facilitarà un
dossier de propostes didàctiques. Tindrà lloc el 3 d’octubre de
2007, de 9 a 12 h, a la Sala Omega de CosmoCaixa,
( c a rrer Teodor Roviralta, 47-51, de Barc e l o n a ) .
3. J o rnada de presentació del treball als nois i noies. En aquesta jornada de caràcter lúdic i formatiu, adreçada als grups de
nois i noies implicats en el projecte, es vol que aquests

prenguin consciència de la importància del procés de
participació en una tasca col·lectiva. Tindrà lloc el 8
de novembre de 2007, de 9.30 a 12 h a CosmoCaixa,
(carrer Teodor Roviralta, 47-51).
4. Treball als centres. El personal docent participant
disposarà del bagatge necessari per dur a terme el treball i
comptarà amb l'assessorament puntual que calgui.
5. Trobades intercentres. Debat en el qual els nois i noies
aportaran les conclusions del seu grup i acordaran un únic
document. Tindran lloc els dies 13-12-2007, 6-2-2008 i
27-3-2008, en un lloc per determinar.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (data límit: 28-09-07)
Centre:

Nom i cognoms de la persona docent:

Càrrec:

Etapa educativa:
6. Videoconferència. Hi ha prevista una videoconferència amb
els nois i noies participants en la VII Audiència de Donòstia i
en la IV Audiència de Rivas Vaciamadrid, de 9.30 a 12 h, a
CosmoCaixa, (carrer Teodor Roviralta, 47-51).

Adreça del centre:

7. Redacció provisional del manifest a càrrec d'un grup de
nois i noies assessorats per un especialista. En data i lloc per
concretar.

Codi postal:

Telèfon:

Fax:

8. Petició de l'Audiència al Registre municipal. Amb la
presentació de les instàncies corresponents.

Adreça electrònica:

9. Celebració de l'Audiència. Durant el mes de maig, se
celebrarà l'Audiència al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona, i els nois i noies faran el lliurament del manifest
final a l'alcalde i als regidors i regidores implicats en el tema.

Heu participat en alguna Audiència anterior?

10.Anàlisi de l'activitat i seguiment dels acords presos pel
Consistori. Es recolliran els suggeriments dels participants
pel que fa als temes i les propostes de millora per a properes
audiències.

Sí

No

