DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2019-2020
Biblioteca Jaume Fuster, 19 del març de 2020
Estimada Cristina Carrera, consellera d’Educació i Cultura de Gràcia,
Aquest any, amb el Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia hem pogut reflexionar sobre la mobilitat a la nostra ciutat.
Hem parlat de com ens movem per Barcelona, del camí que fem cada dia per anar a l’escola i també de com ens sentim quan
passegem pel barri.
Gràcies a això, hem pogut treballar a classe diverses propostes que pensem que ajudarien a tenir un barri més sostenible. Volem
poder passejar tranquil·lament i veure com hi ha menys cotxes, menys soroll i que entre tots i totes cuidem el planeta i la nostra ciutat.
Us volem donar les gràcies per escoltar-nos avui, per explicar-nos quines coses s’han pogut fer i quines no de les que l’any
passat us vam proposar els nostres companys i companyes i per respondre les nostres preguntes.
Ara us llegirem el decàleg que hem treballat els nens i nenes de les escoles Rius i Taulet, Josep Maria de Sagarra i Sadako, on us
proposem 10 temes sobre els que hem estat debatent:
Zones verdes:
Volem zones verdes que siguin més amples per jugar i divertir-nos, amb plantes i arbres i que estiguin cuidades. Sovint tenen molta
brutícia . Nosaltres ens comprometem a no embrutar, a no fer malbé les plantes i cuidar-les anat algun cop al mes a netejar possibles
residus que tiri la gent.
Aparcaments:
Que hi hagi més aparcaments gratuïts al voltant de l’escola i nosaltres ens comprometem a utilizar-los només quan les famílies ens
estiguin deixant o recollint i que tots i totes els ciutadans i ciutadanes tinguin un aparcament fixe per cada llar familiar
Passos de vianants:
Més passos de vianants, que tots tinguin semàfors i que els semàfors estiguin en bon estat i que durin més quan les calçades són
amples. Nosaltres ens comprometem a respectar la indicació dels semàfors sempre, a anar menys en cotxe i creuar només pels passos
de vianants
Carrils bici:
Volem que posin més carrils bici perquè tots i totes puguem anar en bicicleta o patinet segurs i segures. Ens agradaria que els carrils
bici fossin més amples i que hi haguessin més estacions de Bicing. Així nosaltres aniríem menys en cotxe i hi hauria menys soroll i
contaminació. Ens
Espais per jugar:
Volem més espais perquè els nens i nenes juguem. Es podrien posar tanques en alguns carrers perquè puguem jugar a pilota i passarnos-ho bé sense que els cotxes ens molestin. Fins i tot, els diumenges es podria tallar la circulació d’alguns carrers. També volem més
jocs als parcs i nosaltres ens comprometem a respectar-los i a no quedar-nos a casa jugant amb la tablet o el mòbil i fer més esport amb
la família i els amics i amigues.
Voreres:
Volem que les voreres siguin més amples per poder passejar tranquil·lament. Es podrien posar valles per separar la vorera de la
carretera per poder caminar sense preocupar-nos pels cotxes. A més, volem més papereres i contenidors per a mantenir net el carrer.
Camins escolars:
Ens agradaria que els camins escolars estiguessin millor senyalitzats i que fossin menys perillosos. Nosaltres ens comprometem a anar
caminant a l’escola. També demanem que la Ronda de Dalt quedi tapada i així podrem caminar sense soroll i amb menys contaminació i
serà més agradable.
Transport públic:
Volem que el transport públic sigui més barat o gratuït per a la gent que l’ha d’agafar cada dia. A més, volem que siguin autobusos
elèctrics perquè no contaminin i que hi hagi moltes línies perquè ningú hagi de caminar molt fins trobar una parada.
Cotxes:
Volem que cada casa tingui una plaça de pàrquing per a controlar quants cotxes té la gent i també tenir un lloc assegurat per aparcar que
sigui gratuït perquè al barri és molt difícil aparcar. També volem que sigui més fàcil comprar cotxes elèctrics perquè és molt important
reduir la contaminació i el soroll.
Qualitat de l’aire:
Un dels problemes del barri és que tenim la Ronda de Dalt molt a prop i això fa que tinguem molta contaminació i soroll. Ens agradaria
que es tapés la Ronda de Dalt per respirar un aire millor i també que es donessin ajudes a la gent per tenir cotxes elèctrics o pel transport
públic. Creiem que serien les millors mesures per a tenir un barri net i agradable per a tothom.
Estem molt contents i contentes d’haver pogut venir aquí. Esperem que amb aquestes idees fem entre tots i totes que el districte
de Gràcia tingui una mobilitat sostenible i fem que Barcelona sigui la millor ciutat del món!
També aprofitem per convidar-vos a que vingueu a la nostra escola per poder parlar amb la resta de companys i companyes
sobre les nostres propostes i que ens pugueu dir quines tirareu endavant i quines no i per què.
Si no podeu venir, també ens podeu escriure o els hi podeu explicar als i les alumnes del pròxim curs, us sembla?
Moltes gràcies de nou i fins molt aviat!
Els nens i nenes de les escoles
Rius i Taulet, Josep Maria de Sagarra i Sadako

