Aquí us presentem el manifest que els infants de les 11 escoles participants a
l’activitat educativa del Pregó de la Laia hem transmès al Consistori durant l’acte La
Veu dels Infants a Barcelona.

A cop d’ull
Els infants hem anat pels carrers dels nostres barris i, ben atents, hem buscat l’oferta
cultural que hi ha disponible. Una de les primeres coses que ens hem trobat és que la
distribució és molt desigual.
Hi ha barris amb una oferta àmplia, variada i propera a tota la ciutadania, i d’altres
amb una oferta cultural insuficient i allunyada, que cal agafar diversos transport
públics per poder‐hi arribar.
Com a cosa positiva hem vist que, en conjunt, l’oferta és variada i abundant, per a
tothom, i que sovint promou la participació de la gent. Però d’altra banda trobem
que a vegades la cultura és massa cara, i la preferiríem gratuïta o a preus més
assequibles. També creiem que els horaris haurien de ser més amples.
A la majoria dels barris tenim a l’abast biblioteques, centres cívics i culturals i sales
on gaudir de diferents espectacles com la dansa i el teatre. En d’altres trobem a faltar
cinemes, museus, sales d’exposicions o zones esportives.
El que sí que hi ha arreu són entitats de cultura popular i tradicional, com geganters,
castellers, corals o colles de diables, on, a més d’assistir‐hi com a espectadors, podem
formar‐ne part activament.
Una activitat que sovint trobem a faltar als nostres barris són circs. Tant per anar‐hi
com a espectadors com per aprendre malabars, equilibrisme, màgia o a fer de
pallassos, i esdevenir així creadors.

De tot cor
Un cop vista tota l’oferta cultural que ens trobem al barri, ens hem imaginat quin
seria el nostre somni de una ciutat millor.
Pensem que, per a poder‐ne gaudir completament, el que de veritat ens agradaria, la
nostra ciutat ideal, seria un lloc on:
‐ Hi hagués més equipaments per poder assistir a espectacles culturals, i alhora
espais de creació, fent així tant d’espectadors com de creadors.
o Una possible idea seria obrir les escoles els caps de setmana per a usos
lúdics i culturals.
‐ On es promogués la cultura de carrer, els espectacles a l’aire lliure, el joc als
parcs, amb activitats per a infants i famílies.
‐ On hi haguessin uns horaris més assequibles per als infants, especialment de
cap de setmana.
‐ On s’oferissin tallers per als infants de temes variats, per poder esdevenir
creadors: de ceràmica, pintura, dibuix de còmics, música rock, màgia, circ...
‐ On hi haguessin més festes i fires culturals per conèixer les tradicions del
nostre barri i aprendre dels més grans.
‐ On es donessin ajuts econòmics als grups i entitats que organitzen activitats
culturals, i així els preus d’aquestes fossin més assequibles.
‐ On hi hagués més varietat en l’oferta cultural al nostre barris, amb ludoteques,
concerts i ball per als infants, circ... tot a una distància assequible.

Un cop de mà
Però no us penseu que demanem per demanar, ja que nosaltres, els infants, ens
comprometem també a ajudar a acostar la cultura a la ciutadania.
Això ho farem de diferents maneres:
‐ Participarem en les activitats i en farem promoció. Per exemple, posarem
fotos al web de l’escola de les sortides que fem per tal d’engrescar la gent a
anar‐hi i farem arribar‐ne informació a la família, els amics i els veïns per
animar‐los a participar també d’aquestes activitats i compartir‐les així amb
ells.
‐ Crearem nosaltres mateixos cultura, fent murals a l’escola, organitzant obres
de teatre o balls, mantenint tradicions i implicantnos en colles castelleres, de
diables o d’altres, i participant en les festes populars del nostre barri.
‐ Serem respectuosos amb els espais, els materials i les persones quan assistim
a activitats culturals; per exemple, mantindrem silenci quan gaudim d’un
espectacle o una exposició.
‐ Jugarem i ampliarem el repertori de jocs que coneixem, tant tradicionals com
modern, tant d’aquí com d’arreu del món.
‐ Ens interessarem en les activitats culturals que es facin en altres barris que
tenim a prop.

En veu alta
Necessitem que l’ajuntament s’hi impliqui i ens ajudi a posar la cultura a l’abast de
tothom.
‐ Cal que l’oferta cultural arribi a tots els barris, que sigui propera i no calgui
anar a altres barris per trobar museus, teatres, cinemes...
‐ Les activitats han de tenir preus baixos i assequibles a tothom.
‐ Es necessita més i millor promoció de totes les activitats culturals que es
poden fer o es fan a la ciutat de Barcelona.
‐ Els espais on es fan les activitats culturals han de ser accessibles per a tothom:
qui va en cadira de rodes, qui porta un cotxet, qui no hi veu...
‐ S’ha de treure la cultura al carrer, amb escultures, circ, músics de carrer, rutes
culturals pel barri, cercaviles, gegants, castells, concerts, cinema al carrer...
‐ Voldríem que s’obrissin més espais culturals, i aprofitar més les biblioteques
per fer‐hi activitats.
‐ Ens agradaria que músics, actors, pallassos, mags, colles de cultura popular...
vinguessin a l’escola i ens ensenyessin, per a poder ser nosaltres mateixos els
creadors de cultura.
‐ I per acabar, voldríem que hi hagi més diversitat d’ofertes culturals, adaptades
a tothom, especialment als infants i les famílies.

