
   Manifest de la manifestació dels esports del Raval

18 de març de 18:30 a 20:00
a la Plaça de Vicenç

Martorell

• Els joves del TEB i també  del 
Raval, han decidit fer una 
manifestació per que hi hagin 
camps per jugar i per ser feliç en 
el barri.

• També  hi han d'haver lavabos en 
els camps, si els nens volen fer pipi, el que fan al carrer per que no hi ha lavabos en 
els camps. Si no tenim lavabos al costats dels camps de futbol on farem pipi en el 
mig del partit ?Si l'Ajuntament no vol fer lavabos o vestidors en Sant Rafael, llavors 
que obrin l'escola Cintra per que els jugadors vagin als lavabos i que tinguem una 
aula fent de vestidor. Si no hi ha vestidors a Sant Rafael no hi ha jugadors al barri.

• En els camps de futbol no hi han seients per la gent que venen a mirar el partit.

• No hi ha camps de criquet en el barri per això els nens juguen al Raval.

• Volem uns camps de Criquet i Futbol per jugar, si juguem a les places la policia fa 
una multa i ens treu les pilotes i les pales. Si juguem al carrer es perquè no tenim 
camps.

• Alguns volen fonts d'aigua en els camps de futbols perquè els jugadors puguin beure 
aigua, es important beure aigua per salut.

• La proposta de la pista de Cintra  per fer un camp de criquet esta bé, però el camp es 
molt petit  per fer un partit. 

• La pista de basquet de Folch i Torres esta bé, pro sempre juguen els grans i no deixen
jugar els més petits.

• La plaça de Folch i Torres algunes vegades els balancins estan trencats, s'han 
d'arreglar i la gent ha de respectar.


