
El Manifest

Les nenes, nens, joves, famílies, serveis, entitats, educadores, monitores, 
veïns i veïnes del Raval estem fartes de la situació en la qual es troba el barri.

Les condicions higièniques de les places i carrers on juguem són insalubres. 
Hi ha gent dormint, consumint drogues o alcohol... Estem cansades de 
trobar-nos caques de gossos i humanes, xeringues, preservatius, cartrons, 
mobles i objectes personals abandonats.

Ha arribat el punt que no ens sentim segures als carrers del barri per on 
passem cada dia ni als parcs on sortim a jugar. En nombroses ocasions hem 
hagut de marxar dels parcs per baralles, que posen en perill els espais 
públics que haurien de ser espais segurs per totes i tots.

Volem caminar tranquil•les i tranquils pels carrers, volem jugar sense por a 
rebre un cop d’algú desconegut o de punxar-nos amb alguna xeringa, 
sense evitar caure al terra ple de brutícia i excrements, volem un barri segur 
i net.

Fa temps que les entitats i serveis del barri ens queixem i truquem als ser-
veis encarregats: serveis de neteja, veïnatge, sala de venopunció, policia i 
fins i tot als bombers per incendis espontanis.

La situació ha arribat als mitjans de comunicació arrel d’un incident a una 
escola del districtes, on un infant es va punxar una xeringa que va trobar al 
pati de l’escola. Creiem que no s’està tenint en compte la perillositat a la 
qual ens trobem exposades dia a dia, i, conseqüentment, no es posen me-
sures per evitar-ho i protegir-nos. Es fan actuacions esporàdiques, però 
caldria fer un abordatge més contundent i continuat.

No podem més amb aquesta situació i exigim la implicació de tots els ser-
veis necessaris per posar remei a l’estat del barri. Tenim el mateix dret que 
altres infants, joves i professionals d’altres barris, on sí que preval la segure-
tat i la neteja dels espais públics.

Adhereix-te a casaldelsinfants.org/signa-manifest


