MANIFEST dels INFANTS
del districte de SANT MARTÍ
dins del programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia
13 d’abril de 2016 a la Seu del Districte de Sant Martí
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 a la seu del Districte de Sant Martí 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.
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 Sant Martí!
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 tecnologia. Ens hem adonat que totes les persones estarien molt contentes si es
poguessin connectar a Internet de manera ràpida i lliure.
Pensem que tot el barri ha de tenir un servei de wifi gratuït i que funcioni molt bé per buscar informacions sobre activitats variades de Barcelona i el seu entorn. A més, també ens podríem baixar molts jocs divertits! Si aconseguissin que això passés,
cuidaríem de fer-ne sempre un molt bon ús.
Preparant el Pregó dels Infants, vam parlar de la pobresa que veiem als carrers del nostre barri: al parc i la Llacuna del Poblenou, una part del Districte de Sant Martí de la nostra ciutat.
Quan vam estudiar els districtes que hi ha a Barcelona ens vam adonar que eren molts i que l’Ajuntament tenia molta feina
per ajudar els ciutadans i ciutadanes perquè tot rutllés.
Pensant que al cap d’uns dies aniríem a visitar la seu del nostre Districte, i quan hem vist que Sant Martí el formen barris molt
diferents, ens hem preguntat si a tots els barris de Barcelona la pobresa està al carrer.
Hem pensat que ara que al nostre Districte hi ha tants solars per edificar, l’Ajuntament hauria de fer cases on la gent que ara
no té feina pogués viure un temps fins que en trobin.
També proposem que l’Ajuntament doni un salari mínim a les persones pobres mentre no trobin feina. La societat sap que a la
gent no li agrada que la mantinguin, que el que volen les persones és treballar. Hem pensat que l’Ajuntament hauria de contractar aquesta gent aturada per fer les feines de la comunitat.
Ja que l’Ajuntament està fent tantes obres als nostres carrers, per exemple a la plaça de les Glòries, per què no obliga les
empreses contractades que un 10% dels treballadors siguin persones aturades del barri on es construeix?
Al llarg del procés que hem seguit amb el Pregó dels Infants de la Festa Major d’Hivern hem entès que voleu que participem
com a nens i nenes perquè aprenguem coses per quan siguem grans.
Hem estudiat els deu districtes, sabem que som al Districte de Sant Martí, que és molt gran i que hi ha el parc del Fòrum.
Ens agradaria que la nostra ciutat estigués neta, sense contaminació. Volem que tingui espais verds, que en siguem responsables i que en tinguem cura.
Nosaltres tenim la Ciutadella molt a prop de l’escola, però també ens agrada la platja i hem pensat de fer-vos una proposta
per fer canvis en el Parc del Fòrum perquè els qui hi visquin a prop, en puguin gaudir. (Aquí intentarem posar la imatge a la
pantalla de projecció)
Estaríem molt contents si acceptéssiu la proposta i, des de l’Ajuntament, la féssiu realitat. El parc del Fòrum està molt millor
que abans de l’exposició, però creiem que hi falta ombra, arbres, espais més verds, bancs, gespa i moltes flors!
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.
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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:
La Sagrera
Antoni Brusi

