MANIFEST dels INFANTS
del districte d’HORTA-GUINARDÓ
dins del programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia
26 d’abril de 2016 a la Seu del Districte d’Horta-Guinardó
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 d'Horta-Guinardó per obrir-nos les
seves portes i permetre que ens acostem a la realitat política més propera per expressar les nostres
idees i opinions, amb la convicció que seran escoltades atentament.
Al llarg del curs 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 com nosaltres, les nostres famílies, els veïns i les veïnes participem a la ciutat i,
sobretot, a Horta-Guinardó!
A continuació us exposarem algunes de les reflexions i propostes que tenim en relació amb alguns
d’aquests temes.
Començarem aquest manifest parlant de la llibertat d'expressió, del ser i del fer.
Algunes vegades ens sembla que els adults no ens escolteu encara que nosaltres sabem que tenim
raó. Us entenem. A vegades no escollim el millor moment per dir les coses, però hem pensat una
solució.
Us cantarem cançons i amb bones paraules us explicarem tot el que tenim a la ment. També ho
podrem fer així amb els nostres pares i mares i segur que aconseguirem la seva atenció i que ens
escoltin.
Si parlem de la solidaritat a la ciutat, no podem passar per alt el tema dels refugiats. Hem vist a la
televisió que n'hi ha molts i ens hem quedat glaçats.
Els hem de donar tota la nostra ajuda perquè a poc a poc pugui remuntar la seva situació. Nosaltres
volem ajudar-los en tot, acollir-los amb el cor. Volem donar-los el nostre caliu.
Quan hem estat rumiant sobre aspectes lligats a la tecnologia, ens hem adonat que els cotxes
contaminen molt i que això fa que tots els veïns i veïnes acabem respirant aire dolent. Creiem que
tenir cotxes elèctrics no estaria gens malament.
Com que aquests cotxes són molt silenciosos, pensem que haurien de fer una mica de soroll perquè
no fessin mal a les persones cegues.
Quan hem pensat en aquestes persones que no hi veuen bé, ens hem adonat que val la pena que
ens comprometem a acompanyar-les quan els faci falta i així aconseguirem que el món sigui millor i
diferent.
Fixant-nos en tots els aspectes que veiem als nostres barris, ens hem adonat que, perquè els parcs
de la nostra ciutat estiguin ben cuidats i no els falti alegria, podríem prendre consciència que cal
cuidar-los, respectar les seves instal·lacions i les seves plantes i no tirar-hi escombraries.
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Nosaltres ens podríem convertir en guàrdies dels parcs per tal d'ajudar a tothom a aprendre a
respectar-los.
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!
Adéu i fins ben aviat!

Els nens i nenes de les escoles
Mare de Déu de Montserrat,
Coves d’en Cimany i Virolai

