Manifest dels infants del districte DE SANT ANDREU
dins del programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del 12 de març del 2018 del Districte de Sant Andreu
Il·lustríssimes autoritats del districte de Sant Andreu, 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 Sant Andreu.
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 Sant Andreu 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.
Hem treballat sobre els jocs, 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 comentar per tal que es poguessin
millorar.
A nosaltres ens agraden molt els parcs, donat que són espais de trobada i esbarjo, però no tots estan equipats amb les estructures
necessàries o, a vegades, n’hi ha que tenen alguna estructura malmesa que caldria reparar.
Us demanem poder accedir a més camps de futbol, d’handbol, de bàsquet, de volei... tots ells públics, on poder anar a jugar a pilota
sense haver de molestar a ningú.
Al Parc de Can Fabra necessitaríem tanques per a que les pilotes no marxessin, i alguna cistella i/o camp petit de futbol. A la plaça
Orfila i a la Rambla en canvi, voldríem un parc infantil per jugar, amb taula de ping-pong, i sobretot que tallin el tràfic per no córrer perill.
A més, tot i que hi ha escoles que obren els patis els caps de setmana, no són suficients per a que puguem gaudir del nostre temps
lliure, necessitem més zones per a córrer, fer esport i divertir-nos.
També ens agradaria passar les tardes a biblioteques i ludoteques públiques. Són llocs alternatius als parcs que ens ajuden a divertirnos d’una altra manera, però molt i molt necessaris per a nosaltres. Creiem que s’haurien de mantenir i potenciar més aquests espais.
Som conscients que a la ciutat de Barcelona hi ha molt de tràfic de vehicles, i creiem que és un aspecte negatiu, tant per la
contaminació com pel perill que això suposa. Creiem necessari que als nostres carrers hi hagi més carrils bici i que a alguns carrers es
reguli el tràfic i hi posin espais de joc, amb taules i bancs per a la gent. Els carrers han de ser cada vegada més per a la gent i menys
per als vehicles.
L’educació en el lleure és un aspecte sobre el que també hem parlat, concretament sobre els esplais i els caus. Creiem que són molt
importants per al creixement personal, però no reben ni els diners ni els suport necessari per part de l’Ajuntament ni del Govern. Som
molts els infants que hi anem els caps de setmana. Els monitors i les monitores són persones voluntàries i molts d’aquests esplais
i caus es queden sense relleu i desapareixen. A més, els edificis o llocs on ens reunim, moltes vegades necessitarien renovar-se o
modificar-se, però per manca de diners, no ho poden fer. Si us plau, doneu-los més suport per a que segueixin endavant!
Finalment, volem explicar que a l’escola Turó Blau no és possible jugar els dies que plou o neva. Tenim una escola petita, bonica i
bufona. Tenim una d’aquelles escoles que tot infant voldria tenir. Una escola familiar i molt acollidora. Tenim arbres, patis, i joguines
per jugar. Tenim uns mestres i unes mestres que ens estimen i que tenen moltes ganes d’acompanyar-nos i d’ajudar-nos a aprendre...
Però no tenim on poder jugar o fer exercici els dies que plou o neva. La mestra d’Educació Física s’ha d’inventar les classes al
menjador (els dies que no hi ha ningú més), a les classes o a qualsevol espai no adequat per realitzar educació física perquè no tenim
una zona prou àmplia i coberta. Portem molts anys que hem de fer els patis a les aules, i, després de tantes hores seguides, ens aniria
bé, poder anar a estirar una mica les cametes, donar una volteta i tornar.
Ja són 75 anys que fa que l’escola no disposa d’un espai ampli cobert, i, any rere any, tant els diferents Equips Directius, com els
membres que han anat passant per l’AFA, com els diferents mestres, han demanat que se’ls escoltés. Sabem que l’Ajuntament ens pot
ajudar perquè això que tant necessitem i que tants anys fa que l’escola demana, es pugui fer realitat.
Nosaltres ens comprometem a seguir jugant i vetllant per tal que els nostres espais, parcs, joguines… del nostre barri, del nostre
districte, de la nostra ciutat… estiguin ben cuidades.
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!
A reveure! Fins ben aviat! Esperem que la propera vegada que ens veiem sigui per a dir-nos que buscaran una solució per als nostres
patis.
Els nens i nenes de l’escola Turó Blau i de l’escola FEDAC Sant Andreu.

