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Bon dia a tothom. Primer de tot voldríem agrair la presència de tots els nostres companys i 

companyes, dels regidors i regidores de l’Ajuntament i de l’Alcalde de la ciutat i també la 

persona que ha vingut de l’UNICEF. Gràcies per venir i escoltar-nos. També volem aprofitar per 

agrair a tots i totes que treballen perquè Manresa sigui una ciutat amiga dels infants: mestres, 

polítics, pares i mares, avis i àvies, monitors, i tantes persones que segur que ens descuidem, 

gràcies per la ciutat que tenim. 

Com a nens i nenes que vivim a Manresa, volem dir-vos que som igual d’importants que els 

adults i necessitem que tots els infants estiguem cuidats i se’ns escolti.  

Nosaltres pensem que Manresa és una ciutat que pensa amb els infants però ens agradaria 

poder explicar aquelles coses que té la ciutat pensada per nosaltres i que ens agraden molt i 

també aquelles coses de la ciutat que entre tots i totes podríem millorar per tenir una ciutat 

més amiga de tothom. 

 

Ens agrada poder anar sols a l’escola i per la ciutat, tot i que hi ha alguns carrers ens fan més 

respecte. Ens sentim segurs quan sortim de l’escola perquè hi ha policies que controlen el 

trànsit i vetllen per la nostra seguretat. Manresa és una ciutat segura per nosaltres i els cotxes 

ens respecten força. Si anant pel carrer sol necessites alguna cosa, sempre hi ha algú que 

t’ajuda.  

 

Els parcs han d’estar nets i sense escombraries i que hi hagi espais pels més petits i pels que ja 

som una mica més grans, ens agrada que a la ciutat es facin activitats per totes les edats. Al 

Parc de l’Agulla ens sentim lliures. 

 

A Manresa es fan moltes activitats pels infants, per exemple el Campi qui Jugui tot i que ara no 

hi caben tantes coses hi ha l’espai de fora amb activitats noves que ens agrada molt. Les 

colònies esportives també ens agraden molt. També tenim moltes activitats culturals tant 

durant el curs com a l’estiu.  

 

Per Manresa sempre hi ha gent, ens agrada veure la gent que somrigui i que hi hagi música pel 

carrer, això ens fa més feliços a tots. 

 

Potser les voreres haurien de ser més amples i que hi hagi més carril bici, que fos una ciutat no 

tant pensada pels cotxes. Així no hi hauria tants accidents ni tanta contaminació. Les persones 

grans, de vegades, no ens escolten i s’hauria de respectar les nostres opinions.  No ens agrada 

sentir la frase: “ets massa petit”.  

 

Els grans van molt de pressa i nosaltres anem més tranquils. Algunes vegades la gent no mira i 

no ens veu. Això fa que a vegades ens atropellin amb els cotxets de nens petits.  

 



Entre tots hauríem de cuidar més els autobusos, hauríem de deixar de menjar xuxes i pipes 

perquè estiguessin més nets. No s’haurien de fer pintades que embruten la ciutat, ens agraden 

els dibuixos que fan la ciutat més bonica. 

 

Nosaltres com a infants de la ciutat també podem fer coses perquè Manresa sigui millor: 

aprendre a no barallar-nos i compartir; que els infants més grans ensenyin als més petits: per 

exemple a llegir; deixar jugar a tothom, encara que siguem diferents; no llençar coses a terra 

com fan els grans; acabar-nos tot el menjar; no cridar tant i escoltar més; tractar bé a les 

persones grans i als més petits; acompanyar a nens i nenes malalts perquè no estiguin sols; 

donar roba i joguines...  

 

És important que la Ciutat de Manresa tingui aquest títol de Ciutat Amiga de la Infància perquè 

fa que tots els habitants de Manresa siguem responsables de tenir una ciutat millor per a 

tothom. Estem orgullosos que Manresa  faci coses pels nens i nenes i, ara que té aquest títol, 

que no pari i no s’oblidi de nosaltres. S’han fet moltes coses però s’han de continuar fent-ne 

més. Com a nens i nenes, nosaltres també ens comprometem a complir els nostres deures i a 

reclamar els nostres drets. 

 

I ara descobrirem una placa on queda constància del pacte de Manresa amb els nens i nenes 

de la ciutat.  

 

 

 

 

 

 


