MANIFEST dels INFANTS
del districte de l’EIXAMPLE
dins del programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia
8 d’abril de 2016 a la Seu del Districte de l'Eixample
Il·lustríssimes autoritats del Districte de l’Eixample, companys i companyes.
El projecte del Pregó dels Infants ens ha permès conèixer una mica més la ciutat de Barcelona i el nostres
barris, analitzar-ne la seva realitat i fer propostes per millorar-la.
Abans de llegir el manifest que hem redactat volem agrair als i les nostres governants la seva aposta per
aquest projecte que respecta el nostre dret a poder participar en el desenvolupament de la ciutat. A més a
més, també volem mostrar la nostra gratitud a la Seu del Districte de l’Eixample i la Casa Elizalde per obrir-nos
les seves portes i permetre que ens acostem a la realitat política del nostre entorn per expressar les nostres
idees i opinions amb la convicció que seran escoltades atentament.
Els nens i nenes de l’escola IPSI hem treballat el dret a la participació i la seva vinculació amb la tecnologia,
la solidaritat, el lleure i la llibertat d’expressió, del ser i del fer. Això ens ha ajudat a créixer com a persones i
acadèmicament.
Hem anat pels carrers del nostre barri ben atents, descobrint tot allò que podia tenir a veure amb les
maneres com participem a la ciutat, i sobretot, a l’Eixample!
Ens hem adonat que per passar-ho bé, moltes persones van a parcs a passejar els seus gossos i a jugar. A
vegades hi ha tanta gent al parc que no “hi caben bé”, o altres cops, els parcs tenen molts carrers propers
que fan que sigui perillós jugar-hi i que s’olori el fum dels cotxes des de dins del parc.
Hem pensat que ens agradaria que hi hagués més espais per poder passejar als gossos i on no hi hagués fum
ni vehicles propers. Si hi hagués zones que fossin molt grans i amb molta vegetació estaríem molt contents i
contentes!
Per ajudar a que això fos possible, nosaltres ens comprometem a:
- Plantar arbres a les zones que marqui l’Ajuntament quan ens ho demani
- Respectar les zones verdes i la seva vegetació: mantenir els parcs nets, respectar les plantes i les zones que
no es puguin trepitjar, recollir les caques dels gossos, respectar a totes les persones que hi hagi, no cridar...
També hem observat que hi ha moltes persones que no es troben bé i que hi ha malalties que de moment no
es poden curar. Pensem que estaria bé fer donacions als hospitals per a que pugessin investigar com curar
les malalties i atendre a qui no pot anar a l’hospital.
Per aconseguir-ho, es podria fer una “minibotigueta” per recaptar molts diners.
Nosaltres hi aniríem a comprar galetes, hi portaríem joguines i roba per vendre, o fins hi tot... organitzaríem
una festa i ens faríem samarretes!
Mirant els nostres carrers, hem vist que hi ha cotxes que fan molt de fum i contaminen molt l’aire. Hem rumiat
que seria molt interessant que hi haguessin cotxes que funcionessin amb suc de llimona per a que no
embrutessin l’aire de la ciutat ni dels seus barris.
Per ajudar a que funcionessin d’aquesta manera, podríem plantar un hort de llimoners a totes les escoles i així
tindríem llimones per tot el món. A més a més, si plantem llimoners, hi hauria més arbres ajudant a netejar el
fum dels cotxes que encara no funcionessin amb aquest sistema.
Per acabar, dir-vos que ens agradaria molt poder donar la nostra opinió i que ens féssiu cas. La nostra idea
per fer això possible és trobar-nos un cop al mes i dir-vos tot allò que opinem i que pensem. Així, també
podríem saber què penseu vosaltres i els motius pels que el Districte pren les seves decisions.
El nostre compromís en cas que fos possible és respectar totes les opinions i posar-nos tots i totes d’acord per
fer un barri millor.
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Moltes gràcies per escoltar-nos tan atentament. Ens il·lusiona pensar que algunes de les nostres propostes les
portareu a debat en els plens i intentareu posar-les en marxa.
Ens acomiadem amb ganes de treballar plegats ja que estem segurs i segures que això farà que la nostra
ciutat sigui dels millor llocs on podrem viure. Som el futur de la ciutat!
Adéu i fins ben aviat!

Els nens i nenes de l’escola IPSI

