MANIFEST dels INFANTS
del districte de GRÀCIA
dins del programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia
12 d’abril de 2016 a la Seu del Districte de Gràcia
Il·lustríssimes autoritats de l'Ajuntament de Barcelona, companys i companyes.
El projecte del Pregó dels Infants ens ha permès conèixer una mica més la ciutat de Barcelona i els nostres
barris, analitzar la seva realitat i fer propostes per millorar-la.
Abans de llegir el manifest que hem redactat, volem agrair als 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 al Districte de Gràcia i al Centre Cívic la Sedeta 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.
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 diferents
maneres de participar a la ciutat i, sobretot, a Gràcia!
Començarem aquest manifest parlant de la tecnologia. Mirant els nostres carrers, hem vist que hi ha molts
cotxes que fan molt de fum i contaminen molt l’aire. Creiem que cal donar facilitats a l’ús de la bicicleta i dels
cotxes elèctrics per no contaminar tant.
D’altra banda, a l’escola treballem molt amb els ordinadors i Internet, i pensem que tot el barri ha de tenir un
servei de wifi gratuït i que funcioni molt bé.
A més, ens hem adonat que hi ha nens i nenes de Barcelona que no tenen ordinador. Nosaltres pensem que
n’haurien de tenir per poder fer les seves feines de cada dia, aprendre moltes coses del món i, de mica en
mica, saber tot el que cal.
Ens agradaria tenir més cobertura per comunicar-nos millor i poder fer servir més aplicacions. Si ho aconseguim, tindrem cura que hi hagi aplicacions per a tothom i ensenyarem als que no les sàpiguen fer servir com
nosaltres.
Els nens i nenes voldríem uns iPads a les escoles per poder fer les classes més divertides: dictats amb el Word,
jocs de matemàtiques, veure vídeos dels temes de medi... o per fer activitats que ara no podem fer: gravar un
vídeo, gravar-nos parlant en anglès...
Ens agradaria que hi hagués videoconsoles a les escoles, però per jugar a jocs educatius.
Tot i que tots els “invents” tecnològics necessiten electricitat per funcionar, ens comprometem a no malgastar-ne.
D’altra banda, hem estat pensant el que es fa des de la ciutat de Barcelona i al barri de Gràcia per la solidaritat.
Ens hem adonat que els ciutadans i ciutadanes som persones generoses amb els més necessitats. Fem campanyes solidàries per ajudar a tothom: als més grans, als més petits, als més necessitats i també a les persones malaltes.
Ara ens toca acollir els immigrants i refugiats per ajudar-los a viure millor. Marxen dels seus països perquè
estan molt necessitats, es troben enmig d’una guerra i busquen un futur millor.
Hem d’ajudar a tot el món perquè així estarem ben feliços i contents. Ajudem “ben fort” a tots els que ho necessiten. Nosaltres tenim l’oportunitat de fer que tots els que no es troben en una bona situació puguin tenir
esperança!
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En sortir de l’escola, els nens i les nenes de Gràcia mengem el berenar i després anem a jugar, a les places
del voltant: plaça de les Dones del 36, plaça del Diamant, plaça de la Virreina i totes aquelles places que
queden a prop.
Voldríem que fossin netes per berenar tranquils, que hi posessin més cadires, lavabos portàtils, algú encarregat de la farmaciola i que posessin terra tou. Nosaltres també faríem per conservar-ho tot.
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Pel que fa als jocs, voldríem matalassos per saltar i fer tombarelles i per practicar xilenes. I... posats a demanar, si
pot ser: més porteries, alguns gronxadors i una tirolina.
Si féssiu realitat aquestes propostes, nosaltres hi posaríem les ganes de passar-ho bé i el desig de millorar uns
espais que són de tots.
Passejant pels nostres carrers ens hem adonat que Gràcia és un barri gris. Volem més parcs amb zones verdes per
poder jugar amb els amics. També se’ns ha acudit que hi podríeu posar piscines de pilotes, castells inflables, sorrals i, fins i tot, pistes d’esquí.
Els cuidaríem i hi saltaríem plegats amb altres nens i nenes del barri. Nosaltres ens preocuparíem que estigués net,
no robaríem i ho mimaríem tot.
Estem mot contents i contentes que escolteu la nostra veu, ja que creiem que és molt important poder dir tot el
que pensem sempre que no faci mal a ningú. Ens doneu l’oportunitat d’expressar-nos, fer propostes, preguntar tot
allò que necessitem saber i dir com ens agradaria que fossin les coses.
Tots i totes hem de poder dir el que volem i ningú no ens pot negar la llibertat d’expressió. Hem de ser tal i com
som, i no deixar que ens canviïn mai. També tenim la llibertat de poder fer el que volem sempre que no faci mal a
ningú altre. Expressem-nos ben fort!
És tan important que siguem com som i que puguem expressar-nos cantant i ballant... Per fer-ho, necessitem
parcs i sales.
Ens comprometem a respectar totes les instal·lacions, els parcs, les zones d’esbarjo... i totes les persones que hi
siguin. Ho cuidarem, i així tots junts ho passarem bé.
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 sabem que això farà que la nostra ciutat sigui dels millors
llocs on podem viure. Som el futur de la ciutat!
Gràcies per la vostra atenció. Adéu i fins ben aviat!

Els nens i nenes de les escoles:
Vedruna-Gràcia
Sant Josep-Teresianes
Reina Violant-Comas i Solà
Jesuïtes de Gràcia-Col·legi Kostka

