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LA SÍNDICA PARTICIPA PER PRIMER COP A 

L’AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A ESCOLARS DE 

BARCELONA 

  
Maria Assumpció Vilà ha visitat diferents centres de la ciutat per donar a conèixer la 

missió i el funcionament de la institució   

 

L’audiència pública és una forma de participació a través de la qual l’alumnat fa 

propostes a l’Ajuntament, en aquesta ocasió per a aconseguir una ciutat més 

educadora i inclusiva 

 

El 6 de maig, en un acte al Saló de Cent, els nois i noies lliuraran el manifest amb 

les conclusions a l’alcalde 

 

L’oficina de la síndica de greuges de Barcelona participa aquest any per primer cop en el 

projecte Audiència pública als nois i noies, que arriba a la seva 19ena edició. L’audiència 

pública és una forma de participació a través de la qual l’alumnat de 6è de primària, ESO, 

batxillerat i educació especial fa propostes a l’Ajuntament. Aquest any, els escolars 

aporten idees per aconseguir una ciutat més educadora i inclusiva. 

 

Durant el curs, la síndica Maria Assumpció Vilà s’ha trobat –o es trobarà-- amb alumnes 

de cinc escoles públiques de Barcelona (el CEIP Emili Juncadella, l’Institut Joan d’Àustria, 

l’escola d’educació especial Mare de Déu de Montserrat, l’escola d’educació especial Rel i 

l’escola Mercè Rodoreda), amb l’objectiu de donar a conèixer la figura de la defensora 

dels ciutadans i permetre que els alumnes interroguin a Vilà sobre el funcionament i la 

missió de la institució, que no es altra que la defensa dels drets de la ciutadania davant 

l’Ajuntament. La crisi, els problemes socials i d’habitatge i les multes de trànsit han centrat 

bona part de les preguntes dels joves. 

 

En aquesta edició, l’audiència pública busca que els infants i adolescents reflexionin i 

debatin sobre les accions per assolir una Barcelona més inclusiva i solidària, i coneguin 

l’Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva, l’administració municipal i el conjunt 
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d’entitats, associacions i organitzacions que hi prenen part. També es pretén que, com a 

ciutadans i ciutadanes, els alumnes acceptin compromisos i participin a fer suggeriments 

a la ciutadania i a l’Ajuntament. 

 

Al llarg de tot el curs, els alumnes participants preparen els treballs en les seves escoles, 

a través de diferents propostes educatives, després els posaran en comú amb la idea que 

finalment s’elabori un únic document amb les conclusions i es redacti un manifest que es 

presentarà a l’alcalde, Xavier Trias. L’acte tindrà lloc el 6 de maig al Saló de Cent de 

l’Ajuntament. Allí, els alumnes lliuraran el manifest a l’alcalde. A l’acte també es previst 

que hi assisteixi la síndica. 
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