Manifest dels infants del districte DE L’EIXAMPLE
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia - 19 de març del 2018

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 els nostres barris,
analitzar la seva realitat i fer propostes per a millorar-la. Gràcies a això hem pogut fer un recull dels jocs i els espais on
ens agrada jugar als nens i a les nenes del districte de l’Eixample.
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 els assumptes de la ciutat.
A més a més, també volem mostrar la nostra gratitud al Districte de l’Eixample per obrir-nos les seves portes i permetre
expressar les nostres idees i opinions, amb la convicció que seran escoltades.
Hem treballat sobre els jocs i els espais on poder jugar i divertir-nos. Per elaborar el manifest, hem hagut de fixar-nos
bé en com juguem, a què juguem, on juguem… Això ens ha ajudat a adonar-nos que hi ha coses que voldríem millorar.
Els parcs ens agraden amb molta gespa, sorrals, arbres i plantes. També amb camps per jugar a esports i bancs i fonts
per quan ens aturem.
Hem vist que no tenim molt espai per jugar perquè sempre estan molt plens. A més, estan pensats per a infants més
petits i no per a nens i nenes grans. A l’Eixample sempre ens passa que els parcs acaben quedant petits per totes les
persones que anem a jugar-hi.
No ens agrada que allà on hi ha taules de ping pong no hi tinguem un servei de préstec de pales i pilotes. Els parcs, a
més, es podrien millorar i fer més divertits si també hi poséssiu alguna tirolina, cordes, tobogans, i zones de joc per
als infants més grans. Jugar amb la mare i el pare és una de les coses que més ens diverteix, i a vegades és complicat
perquè no sabem on ho podem fer.
Una altra cosa que ens preocupa és que no sabem on anar quan tenim ganes d’anar al lavabo. Falten més lavabos
gratuïts perquè no haguem de córrer a casa quan tot just acabem d’arribar.
Volem que l’Eixample sigui un districte millor i creiem que això serà possible si aprofiteu espais buits i abandonats per
crear noves zones de joc. Cada carrer podria tenir el seu espai de joc.
Pensant en quines altres coses creiem que haurien de canviar, creiem que els gossos no haurien de tenir accés als
parcs dels nens i nenes, però que s’haurien de crear parcs per a ells i els seus acompanyats. Hi podríeu posar, a més,
màquines dispensadores de bosses per poder recollir les deixalles dels animals, i fonts per a gossos. Seria fantàstic! I
així, tindríem els nostres parcs més nets i els nostres gossos un espai per córrer i divertir-se!
Nosaltres ens comprometem a seguir jugant i vetllant per tal que els espais i parcs del nostre barri, districte i ciutat
estiguin ben cuidats.
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, ja que sabem que això farà que la nostra ciutat sigui un espai més segur i
divertit!
Fins ben aviat!
Els nens i nenes de l’escola IPSI

