MANIFEST dels INFANTS
del districte de NOU BARRIS
dins del programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia
6 d’abril de 2016 a la Seu del Districte de Nou Barris
Il·lustríssimes autoritats del Districte de Nou Barris, companys i companyes.
El projecte del Pregó dels Infants ens ha permès a tots els nens i nenes que hi hem participat conèixer indrets
de la nostra ciutat, analitzar-ne la seva realitat i fer propostes per millorar-la.
Abans de llegir el nostre manifest volem però, agrair als nostres governants que hagin mantingut aquest
projecte que respecta el nostre dret a poder participar en el desenvolupament de Barcelona, malgrat ser
encara nois i noies. A més a més, també volem mostrar la nostra gratitud perquè aquesta Seu de l'Ajuntament
de nou Barris hagi obert les seves portes per acollir-nos i així ens permeti apropar-nos a la realitat política del
nostre entorn i a la vegada, expressar les nostres idees i opinions amb la creença que seran escoltades
atentament.
Per últim, ens agradaria comentar-vos que aquest projecte, a més d' ajudar-nos a créixer com a persones
també ens ha ajudat a créixer acadèmicament, ja que hem llegit i comprés molts documents reals i
funcionals. A més, hem planificat i valorat escrits de molts tipus (ressenyes, invitacions, cartells, guies de la
ciutat, notícies...). A la vegada, també ens ha permès aprendre a buscar informació o a navegar per la
pàgina web de l' Ajuntament, entre moltes altres coses.
Per acabar aquesta introducció, volem recordar-vos que el manifest girarà entorn a quatre eixos: la
llibertat d'expressió, de ser i de fer; el lleure, la tecnologia i la solidaritat. Nosaltres, en aquesta Seu som els
representants de molts altres nens i nenes d'altres barris de Barcelona i l'únic que hem fet ha sigut reelaborar
totes les seves propostes per adaptar-les a la realitat que coneixem del Districte de Nou Barris.

LES NOSTRES OPINIONS SÓN IMPORTANTS
Els infants de Barcelona volem expressar-nos lliurement i conversar amb els barcelonins i barcelonines.
Volem dir el que pensem i oferir les propostes que tenim per millorar el districte de Nou Barris. Nosaltres no
tenim por d’expressar la nostra opinió perquè tenim dret a dir el que volem. Estimem el nostre barri i per això
volem que sigui el millor.
Finalment, volem cridar ben alt perquè tothom s' assabenti que tenim molta il·lusió i esperança. Per tant,
desitgem més pau i més paraules, no tantes baralles.

Tots junts hem decidit que nosaltres pararem bé l’orella o millor dit, escoltarem activament a la
gent per saber que opina. Sabem de bon grat, que ser escoltat és l' inici d'una bona
comunicació. Lluitem per aconseguir-ho!

RECORDEU QUE ENS AGRADA JUGAR I DIVERTIR-NOS.
Volem riure i jugar amb els nostres amics per poder passar-ho bé. Necessitem practicar-ho per seguir sent
nens, i per créixer de forma sana i equilibrada. Per aconseguir-ho a Nou Barris calen més ludoteques, pistes
poliesportives i llocs on poder jugar i practicar esport de forma lliure, creativa, social i segura .
També volem monitors i monitores perquè ens ensenyin a cantar, ballar, jugar i compartir amb germanor.
Plegats, als casals, espais, ludoteques, caus,... Podrem compartir vivències, relacionar-nos, gaudir de la
natura, a més de repartir infinites rialles.
Així mateix, a Nou Barris també són essencials més espais verds; arbres per respirar i flors per fer bonic i
donar-nos alegria. Ho demanem per poder-nos relaxar i passar el dia en família o amics. Us recordem que
més zones verdes ens poden aportar natura, harmonia, tranquil·litat i unió al nostre barri.
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Per conservar aquestes zones verdes és important parlar dels transports. Volem que la gent vagi més en
bicicleta i tinguin un carril per on poder circular. Volem recordar-vos que en el nostre barri hi ha molt poques
estacions de Bicing i estan mal comunicades. A nosaltres, els ciutadans de Nou Barris, que paguem els
mateixos impostos, també ens agradaria poder gaudir d' aquest servei i així descongestionar de cotxes els
carrers del Districte.
També ens agradaria que des del Consell Municipal conserveu els camins escolars que tenim al districte.
Volem camins més segurs per tenir autonomia i també us demanaríem que contempleu la possibilitat de lligar
aquests itineraris, no només amb les escoles, sinó també amb els poliesportius i parcs infantils més usats.
A més, tots sabem que els cotxes contaminen massa i nosaltres volem respirar millor. Volem més
transports públics i amb més freqüència. Aquests no contaminen tant i fan que la gent no hagi
d’utilitzar transports privats. A més, ajuden a superar aquest desnivell en què es troben els nostres
barris propers a la muntanya. Hi ha massa gent gran i infants que necessitem autobusos
per pujar fins a casa, l'escola, al casal o al parc.
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Nosaltres som conscients que si tenim els millors transports podrem ajudar a no contaminar de cap manera la
nostra ciutat. Una altra iniciativa que ens sembla interessant per Nou Barris és augmentar les estacions de càrrega
pels cotxes elèctrics. Això possibilitaria una ciutat sense fum, trànsit i contaminació.

En definitiva, no oblidem agafar transports nets i així farem de Nou Barris un lloc més bo i millor.
Estalviar contaminació, serà el millor per la nostra ciutat!
Aprofitant aquesta oportunitat també ens agradaria parlar dels parcs infantils dels nostres carrers i places. Volem
més tobogans, gronxadors i llocs on poder jugar. A més a més, volem places on poder quedar amb seguretat
amb els amics i amigues i així evitar quedar-nos al sofà veient la televisió o jugant amb maquinetes. Per altra
banda, desitgem que l’Ajuntament cuidi aquestes places, parcs i llocs de reunió i d'il·lusions. Demanem que els
arreglin, que posin fonts per poder beure quan estem cansats i suats, i que dissenyin i instal·lin jocs bonics i segurs,
que fomentin la imaginació i sociabilitat. Som canalla i necessitem divertir-nos i jugar en colla.

Volem parcs, jardins, equipaments en bon estat, per tant, ens comprometem a no llençar la brossa al
terra, no fer guixades o malmetre el mobiliari urbà. Nosaltres ens hi comprometen, i vosaltres?

ENS AGRADEN LES PANTALLES PER QUELCOM MÉS QUE PER JUGAR-HI.
Els nens i nenes de Nou Barris hem de tenir les mateixes oportunitats que la resta d'infants barcelonins. Avui en dia
necessitem Internet per adaptar-nos al món que ens envolta, això ens permetrà aprendre més de la diversitat i la
diferència, divertir-nos i ser més respectuosos.
A més, ens diuen que les noves tecnologies ens fan més intel·ligents i ens permetent obtenir molta informació
per créixer. Molts dels infants de Nou Barris encara no tenim ordinador a casa i hem de recórrer a locutoris i
biblioteques per accedir-ne a un. Per tant, som conscients que tots els nens i nenes del nostre Districte
necessitem computadores i així poder tenir les mateixes condicions. Ah, i també volem wifi gratis a la nostra
ciutat per tal d' orientar-nos, comunicar-nos i fins i tot, per què no, jugar.

Siusplau, necessitem més ordinadors i wifi a més ludoteques, casals, biblioteques i altres espais on
nosaltres poguem entrar!

SIGUEM SOLIDARIS AMB ELS CIUTADANS DE NOU BARRIS.
Al Districte la violència amb els infants no la podem tolerar gens. L’agressivitat només provoca ira, odi i ràbia i fa
que la gent no es comuniqui com a persones. Volem apartar-nos de tot això i tenir una població alegre,
tranquil·la i col·laboradora.
Som consciets que avui en dia a Barcelona hi ha molta gent que té mancances: caldrien bancs d’aliments,
albergs socials, hospitals per curar i fins i tot poder fer recaptes per poder ajudar econòmicament a la gent.
Per altra banda, els ciutadans de Nou Barris volem ajudar els refugiats que es queden a les portes de Barcelona.
Ens agradaria que tota aquesta gent tingués on viure tranquil·lament, lluny de la guerra que hi ha a casa seva.
Sabem que la nostra ciutat fa campanyes solidàries per ajudar-los, però això no sempre és suficient. Nosaltres,
els infants, volem acollir-los i ajudar-los a integrar-se al Districte, a les nostres classes, patis, places...
Per acabar, no volem oblidar que molts dels nostres companys i companyes d'escola i de barri no tenen on anar
en el temps de vacances. Són infants que tenen famílies amb pocs recursos econòmics i per tant, no tenen diners
per pagar casals i colònies. Per aquest fet, us demanaríem que els tingueu en compte i planifiqueu a l' agenda
de la ciutat activitats econòmiques, gratuïtes i becades per a tots nosaltres.

Junts ho podem aconseguir! No ens oblideu!
Moltes gràcies per escoltar-nos tan atentament. Ens il·lusiona pensar que algunes de les nostres propostes les
portareu a debat en els plenaris i intentareu posar-les en marxa.
Per a que puguin recordar-se de nosaltres, els delegats de la classe dels Craks de l’Escola Prosperitat, els fan
entrega d’un dibuix de la façana de l’Ajuntament, com a símbol del compromís amb aquesta institució tan
important pels barcelonins i barcelonines.
Per finalitzar, ens acomiadem pensant que aquí no s'acaba el projecte, sinó que és l'inici de noves relacions
entre l' Ajuntament i nosaltres. Som el futur de la ciutat!
Adéu i fins ben aviat.

Els nens i nenes de les escoles
Prosperitat, Aiguamarina i Mercè Rodoreda

