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Nou barris en lluita 

1. Introducció 

Sou periodistes del diari digital La Veu de Nou barris. Voleu fer un reportatge que doni a conèixer els problemes que 
pateix la gent de Nou barris i les reivindicacions de la Ciutadania. Atès el format digital del diari, el reportatge 
inclourà text, imatges i vídeos. Donareu difusió al vostre reportatge mitjançant les xarxes socials. Finalment, 
publicareu un resum del vostre reportatge a la Viquipèdia, dintre de l’entrada “Nou barris”. 

2. Procés 

Per a poder confeccionar el reportatge fareu 4 activitats.  La informació l'heu de buscar tots 4 alhora, però el 
responsable d'una actuació serà qui prendrà la iniciativa, i qui organitzarà la cerca. Es tracte d'un treball en grup 
cooperatiu. 

2.1. Activitat 1: El Manifest de Nou barris 

Les reivindicacions dels col·lectius de ciutadans de Nou barris han quedat recollides en un manifest que porta per 
títol Nou Barris cabrejada diu prou! La primera cosa que heu de fer és analitzar aquest manifest i posar-lo en relació, 
d’una banda, amb els diversos factors que formen l’anomenada “crisi econòmica” actual i, de l’altra banda, amb les 
reivindicacions d’altres moviments ciutadans d’arreu de l’Estat. El punt de vista de la vostra anàlisi seran els Drets 
Humans. 

Recursos: 

 Web de Nou barris cabrejada:  http://9bcabrejada.blogspot.com.es/ 

 Llibreta d’Educació per a la Ciutadania de 3r d’ESO. Unitats 1 i 2. 

http://9bcabrejada.blogspot.com.es/


2.2. Activitat 2: Les reivindicacions de Nou barris als mitjans 

Reviseu la premsa i altres mitjans per fer un resum de les accions que han realitzat el col·lectius de ciutadans de Nou 
barris per defensar les seves reivindicacions. Seleccioneu les accions amb més repercussió, les més nombroses pel 
que fa a la participació o les més originals. 

Recursos: 

 Web de Nou barris cabrejada:  http://9bcabrejada.blogspot.com.es/ 

 Web El País: http://elpais.com/ 

 Web El Periódico: http://www.elperiodico.cat/ca/ 

 Web La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/index.html 

 Web BTV: http://www.btv.cat/ 

 Web TV3: http://www.tv3.cat/directes/TV3 

 Web Cuatro: http://www.cuatro.com/ 

 Web TVE: http://www.rtve.es/television/ 

 Youtube: http://www.youtube.com/ 

 Vimeo: https://vimeo.com/ 

2.3. Activitat 3: Entrevista 

Contacteu amb algunes de les persones que coordinen l’agrupació de col·lectius ciutadans de Nou barris cabrejada 
(mail, telèfon, Twitter — @9bCabrejada—, etc.). Feu una o més entrevistes, que prèviament haureu preparat, i 
graveu-les en vídeo. Després editeu el vídeo com a part del vostre reportatge. 

 Web de Nou barris cabrejada:  http://9bcabrejada.blogspot.com.es/ 

 Edició de vídeo amb Windows Live Movie Maker: http://filosofia.mirbal.net/guia-movie-maker 

2.4. Activitat 4: Redacció, publicació i difusió 

Redacteu el vostre reportatge i publiqueu-lo mitjançant les eines de Wikispaces. El reportatge el presentareu 
públicament i n’incloureu un resum a la Viquipèdia. En fareu difusió mitjançant les xarxes socials (Facebook, Twitter). 

 Llibreta d’Educació Eticocívica 4t ESO. Unitats 1 i 2. 

 El reportatge periodístic: http://www.xtec.cat/~fmota/segon%20batx/periodi.htm 

 El reportatge periodístic: http://www.alabart.net/HarryPotter/generes.htm 

 Edició a Wikispaces: http://www.xtec.cat/~msegue/wiki.htm 

 Edició a Wikispaces: http://wiki.matadejonc.cat/mediawiki/Tutorial_b%C3%A0sic_de_MediaWiki 

 Edició a la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_es_modifica_una_p%C3%A0gina 

3. Conclusions 

Què tal això de fer de periodistes?  

Segur que se heu trobat informació que val la pena donar a conèixer, heu aprés a redactar i a expressar-vos amb 
correcció, i heu intentat ser convincents. Com ha anat la difusió a les xarxes socials? Heu tingut molts “likes” a 
Facebook?  

És possible que hagueu pensat en algun moment que podríeu contribuir a les accions dels col·lectius de Nou barris. I 
perquè no intentar-ho? Qui sap? Potser amb aquesta iniciativa contribuireu a aconseguir algun petit canvi al nostre 
barri, si mes no en la consciència dels nostres companys de l’institut. Però els petits canvis són poderosos!! 
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