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En aquesta IV Audiència Pública als nois i noies del districte
de Sant Andreu hem participat els següents centres educatius:
Escola d’Educació Especial Sants Innocents,
Escola Emili Juncadella i
Institut Príncep de Viana.
Aquest curs repetim dos centres i donem la benvinguda
a l’Escola Emili Juncadella. Sabem que el districte de Sant
Andreu té una ciutadania molt participativa i que ofereix la
possibilitat que els joves puguem donar la nostra opinió, com
ara a través de l’Audiència Pública.
Aprofitant que el tema de l’edició d’enguany és la inclusió i
l’exclusió socials, volem assenyalar que hem observat:
· En molts casos els immigrants pateixen més els efectes de la
crisi i l’augment de l’atur.
· Hi ha un percentatge molt alt de gent que no pot pagar-se el
menjar i que no arriba a final de mes.
· Alguns de nosaltres vivim l’exclusió en primera persona
perquè venim d’altres països o perquè som diferents.
Això evidencia que es donen situacions d’exclusió al districte,
però, d’altra banda, també hem tingut l’oportunitat de
conèixer entitats que treballen per pal·liar aquest fet, com
ara: Monitors sense Fronteres, La Sagrera es Mou, Amizade Junts amb Moçambic, Vols Navas, les quals han participat en
alguna de les activitats que hem fet a la nostra escola i ens
han apropat la seva experiència. Per part de l’Administració,
sabem que des de Serveis Socials s’ofereixen serveis
adreçats a la ciutadania en risc d’exclusió.

QUÈ HEM TREBALLAT? QUÈ HEM APRÈS?
Hem treballat el concepte de l’exclusió centrant-nos en els
aspectes negatius o dolents que es donen en la nostra societat
i que provoquen desigualtat. Quan una persona es veu privada
dels drets socials, la resta de la societat es queda sense la seva
aportació i les seves opinions.
L’exclusió no depèn només d’una persona, sinó de tots
nosaltres, quan tractem malament algú o el deixem de costat per
ser diferent.
Hem treballat també el concepte de la inclusió centrant-nos en els aspectes positius
o bons que es donen en la nostra societat i que faciliten oportunitats i recursos per a
poder participar. La inclusió és acceptar una persona tal com és, generar sentiments
d’alegria i felicitat. Permet sentir-se estimat i acceptat dins d’un grup social.
La inclusió depèn de tots nosaltres. Hem de pensar en això quan ens relacionem
amb els amics, quan utilitzem les xarxes socials, quan estem en família...
Hem pogut analitzar quins murs són visibles i quins són invisibles, i com aquests
murs no permeten la igualtat de drets. Aixequem murs quan ens enfadem i els
enderroquem quan tornem a ser amics. Els murs separen, però si els tirem a terra,
estarem junts!
Finalment, també hem après què vol dir participar, que no és sinó ajudar la gent
manifestant alhora la nostra opinió. Creiem que la participació més interessant és
la que té com a objectiu la inclusió. Tothom té dret a participar en qualsevol espai
perquè tots i totes som ciutat i ciutadania.

COM HO HEM TREBALLAT?
Hem fet moltes dinàmiques participatives que ens han permès
debatre en grups i arribar a punts en comú amb el grup classe.
D’altra banda, hem rebut visites de diferents entitats del districte
que ens han explicat quina feina fan i també ens ha vingut a
veure la síndica de greuges.
Ens ha agradat la jornada intercentres compartida amb totes les
escoles, en la qual hem pogut conèixer l’Espai Jove Garcilaso,
quines activitats s’hi fan i com podem participar-hi, a més de transmetre les nostres
propostes a través d’un rap, amb l’ajuda del Club de la Escucha de la Trinitat Vella o la
Bella Trinitat, com ells l’anomenen. Durant aquesta jornada hem treballat en grups en
què, a partir de diferents dinàmiques, també ens hem divertit amb jocs pensats per a
reflexionar sobre el tema com ara el twistter o el trivial; hem trencat murs fent exercicis
amb el nostre cos (percussió corporal, autodefensa i Harlem Shake), i hem vist un
exemple de com es pot treballar la inclusió a través del lleure.

QUÈ DEMANEM AL DISTRICTE DE SANT ANDREU?
Pel que fa a la manca de recursos econòmics:
· Prioritzar la inversió dels diners de l’Ajuntament. Primer de tot, cal ajudar la gent que
més ho necessita, mentre que altres despeses poden esperar en temps de crisi.
· Reduir el preu del transport públic.
· Equilibrar els sous, fent que s’abaixi el sou que cobren els més rics i que s’apugin
els més precaris. A més, creiem que s’hauria de valorar si tota la gent que té un lloc
de treball fix realment val per a la feina que està fent. Igualment, pensem que els
polítics i els futbolistes d’elit cobren massa diners.
· Crear una cooperativa amb la finalitat de recollir els excedents d’aliments o de roba i
repartir-los entre la gent necessitada.
· Invertir més en menjadors socials.
· Potenciar el bescanvi gratuït de recursos i de serveis, sense necessitat de diners, és a
dir, fer serveis a canvi d’altres serveis.
Pel que fa a l’àmbit laboral:
· Impulsar campanyes de voluntariat per tal que facin xarxa.
· Oferir més cursos de formació professional.
· Invertir en les empreses locals que estan a punt de tancar.
· Crear més llocs de treball reduint les jornades.

Pel que fa a l’habitatge:
· Pressionar perquè es rebaixin els preus del lloguer i s’ampliïn els terminis de
pagament, i perquè els bancs no tinguin pisos buits.
· Construir més pisos de protecció oficial.
· Assignar pisos buits per sorteig.
· Condicionar les fàbriques abandonades als nostres barris per tal de poder allotjar-hi
persones sense sostre.
· Destinar els edificis que han quedat a mig construir a serveis socials.
· Oferir pisos tutelats a persones amb discapacitat intel·lectual en què puguin viure
amb els amics i amb monitors que les ajudin.
Pel que fa a la salut:
Amb relació a la gent gran...
· Organitzar més activitats per a la gent gran.
· Establir una xarxa de col·laboració entre la gent gran i els aturats.
· Oferir ajudes per a poder pagar els medicaments.
· Promoure campanyes per tal que els joves ens animem a estar amb la gent gran i a
ajudar-la.
Amb relació a les persones amb discapacitat...
· Eliminar les barreres arquitectòniques als carrers i als edificis públics.
Pel que fa a l’educació i la cultura:
· Promoure activitats més engrescadores i gratuïtes; algunes les podríem preparar
nosaltres. Demanem al districte que aquestes activitats parin una especial atenció als
nois i noies amb dificultats intel·lectuals.
· Difondre més el que es fa al districte a través de les xarxes socials.
· Que ens permetin fer voluntariat.

A QUÈ ENS COMPROMETEM?
Ens comprometem a participar en l’Audiència Pública als nois i noies del districte
de Sant Andreu i en la comissió de seguiment, i a portar a terme els compromisos i
acords adoptats amb la Regidoria.
També ens comprometem a:
· Acceptar-nos els uns als altres tal com som.
· Col·laborar de diferents maneres: des de portar menjar al banc d’aliments fins a
organitzar campanyes de recollida de llibres o roba.
· Ajudar quan trobem algú amb dificultats.
· Fer manualitats i vendre-les per a recaptar diners i donar-los a alguna associació que
treballi per les persones més desfavorides de la societat.
· Gastar només els diners que siguin realment necessaris.
· Respectar les normes establertes per tal que la convivència sigui positiva.
· Fer front als problemes i no esperar que algú altre ens els resolgui.
· Relacionar-nos amb els altres partint de valors positius i solidaris com la confiança,
l’amistat, l’empatia i l’esperança.
Com ho podem fer?
Per exemple, quan algú és nou a l’escola i està sol al pati perquè
ningú no vol jugar amb ell, ajudar-lo i fer que se senti acomboiat.
Acompanyar-lo a la classe i seure al seu costat. Tractar-lo amb
respecte i mirar de fer coses que li agradin.
Podem ajudar-nos entre nosaltres, dins i fora de l’institut. Podem
ajudar l’altra gent. Per a això, cal ser valents!
Agraïm al regidor del districte, Sr. Raimond Blasi, que ens hagi donat l’oportunitat de
parlar de totes aquestes qüestions, que ens hagi escoltat i que s’hagi compromès a
donar resposta a aquelles demandes que estiguin al seu abast.
“Sols, anem més de pressa; junts, més lluny.”
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