Manifest dels infants del districte DE NOU BARRIS
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia - 21 de març del 2018
Il·lustríssimes autoritats de districte de Nou Barris, 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 Nou Barris.
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 Nou Barris 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.
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.
El joc és una activitat que fem per divertir-nos, sovint amb els amics i amigues, i volem que tots els infants de Nou
Barris puguin gaudir dels espais de la ciutat, del carrer i dels parcs.
Els parcs del nostre districte són espaiosos però poc aprofitats. Volem més tobogans per jugar, tirolines, gronxadors de
cistella pels infants més petits, taules de ping pong, rocòdroms, etc.
Alguns dels parcs i places on volem que es facin aquest canvis són, entre altres, la Plaça Verda de la Prosperitat, la
Plaça Àngel Pestanya, la Plaça Harry Walker i la Plaça de Nou Barris.
No ens agrada gens la falta de civisme de la ciutadania, embruten parcs i places, trenquen allò que és de tothom,
no recullen els excrements dels seus animals, ... Volem un barri on les persones siguin respectuoses amb les altres
persones.
Tots aquests desperfectes que es produeixen triguen molt en ser arreglats, fent que els espais on juguem siguin més
insegurs i que no ens ho passem tan bé. Un material més resistent i tanques als parcs ajudarien a que juguéssim sense
perill.
Pensant en la nostra salut hem vist que entre Via Julia i Via Favència hi ha molta contaminació. Proposem plantar més
arbres en aquella zona i limitar el tràfic per a que s’utilitzi més la bicicleta al nostre districte.
Finalment, volem donar-vos les gràcies per haver escoltat tot allò que ens preocupa de veritat. I volem insistir en que
els nostres espais de Barcelona, Nou Barris i Verdum siguin adequats per jugar!
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 Prosperitat i Aiguamarina

