Manifest dels infants del districte de Gràcia
dins del programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia 7 de març de 2018 a la Biblioteca Jaume Fuster
Il·lustríssimes autoritats del districte de Gràcia, companys i companyes:
El projecte del Pregó dels Infants ens ha permès analitzar a fons tots els aspectes relacionats amb la manera com gaudim el nostre temps de lleure.
Gràcies a això hem pogut fer un recull de tots els jocs que ens agraden als nens i a les nenes del districte de Gràcia.
Com que som molt participatius i participatives i volem ajudar en la mesura que puguem a millorar la ciutat, ens hem fixat en els nostres barris per
poder fer propostes que ens permetin, no només a nosaltres, sinó a tothom, gaudir de l’espai públic i fer ús del nostre dret a l’esbarjo, al joc i a participar
en les activitats artístiques i culturals.
Estem segurs i segures que, gràcies a aquestes millores, els espais del nostre barri estaran novament plens de convivència, d’amistat i de somriures.
Abans de llegir el manifest que hem redactat, volem agrair als i les nostres governants la seva aposta per aquest projecte que respecta el nostre dret a
participar en els temes actuals de la ciutat.
També volem mostrar la nostra gratitud a la Biblioteca Jaume Fuster per obrir-nos les seves portes. Gràcies per permetre que ens apropem al vostre
entorn per expressar les nostres idees i opinions, que estem segurs i segures que seran escoltades atentament.
Com que considerem que Barcelona és una ciutat molt juganera, volem ser com ella, sortir als carrers i recuperar-los perquè tothom hi pugui jugar
lliurement, lluny dels cotxes i la contaminació i a prop de la diversió.
Per començar el manifest, als i les alumnes de les escoles Rius i Taulet i Jesuïtes de Gràcia – Col·legi Kostka ens agradaria parlar dels parcs del nostre
districte, on passem tants moments divertits al llarg de l’any.
Normalment hi anem a la tarda i, a part de jugar, aprofitem per berenar. Hi trobem a faltar més papereres de reciclatge per contribuir a la sostenibilitat
del nostre planeta.
Tot fent una passejada, ens hem fixat que els jardins de l’avinguda Vallcarca no tenen cap font per beure aigua, i en necessitem per poder hidratar-nos
bé mentre fem activitats.
També hem trobat que a la plaça de les Dones del 36 falta alguna porteria o alguna silueta que la simuli, per poder jugar a esports com per exemple el
futbol.
Al costat d’aquesta biblioteca tenim el parc infantil de la plaça Lesseps, on juguem quan sortim de l’escola. No ens agrada que hi hagi tants cotxes i
tanta contaminació pel voltant: voldríem que es regulés una mica el trànsit perquè no hi passessin tants vehicles. A més, ens agradaria que estigués una
mica més net per gaudir al cent per cent de l’estona de joc.
De les coses que tenim en aquest parc per passar-hi l’estona i divertir-nos, trobem a faltar algun gronxador més, ja que només n’hi ha un i sempre té
molta cua, i una tirolina com les que hi ha en d’altres parcs faria d’aquest un dels més divertits del districte!
Hi ha zones on no hi ha gairebé cap parc, com al carrer de França, que el que està més a prop és el parc de la plaça Sanllehy, que té atraccions
inadequades. És per això que us demanem si podríeu fer una zona per jugar-hi i no haver d’anar tan lluny de casa.
Per acabar de parlar dels parcs, ens agradaria molt que reviséssiu els gronxadors i els tobogans, ja que n’hem trobat alguns en mal estat i podríem
prendre mal.
Voltant pels carrers de Gràcia, hem trobat a faltar més biblioteques i ludoteques on puguem anar a llegir, fer tallers de manualitats, jugar amb
ordinadors i tauletes o passar l’estona jugant a jocs de taula. Són espais necessaris per a nosaltres que ens ajuden a aprendre coses noves i a divertirnos de maneres diferents.
Ens hem fixat que al nostre districte hi ha moltes persones que tenen gossos i falten molts espais perquè puguin córrer i jugar, i també calen més
pipicans. Si n’hi hagués més, els nostres carrers no estarien tan bruts.
Pensant en els nostres patis a les escoles, hem vist que hi ha pocs bancs per seure i que no tenim taules de ping-pong. Volem jugar a altres esports que
no siguin el futbol o el bàsquet.
Volem proposar també a l’Ajuntament que la ciutat tingui més vehicles elèctrics de transport públic, com a mètode per reduir els cotxes i així poder
creuar els carrers i anar a l’escola d’una manera més segura.
Per acabar, voldríem dir-vos que els espais públics de Gràcia estan plens de pintades lletges o poc adequades. Seria genial si les poguéssiu revisar i
netejar per deixar les parets ben boniques!
Moltíssimes gràcies per escoltar-nos tan atentament, per la vostra atenció i pel temps que ens heu concedit per fer-vos arribar els nostres
suggeriments. Ens il·lusiona pensar que algunes de les nostres propostes les portareu a debat als plens i intentareu posar-les en marxa.
Ens acomiadem amb ganes de treballar conjuntament, ja que estem segurs i segures que això farà que la nostra ciutat sigui un espai on puguem jugar
feliçment, amb tranquil·litat i seguretat.
Fins ben aviat!!
Els nens i les nenes de les escoles Rius i Taulet i Jesuïtes de Gràcia – Col·legi Kostka

