DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2019-2020
Seu del Districte d’Horta-Guinardó, 26 del març de 2020
Estimats consellers Sergi Perea i Pablo Ramos,
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 Els Pins, Mare de Déu de
Montserrat i Mas Casanovas on us proposem diferents propostes que hem estat debatent així com
compromisos que nosaltres assumim per fer-nos responsables dels canvis que es facin per millorar la mobilitat
als nostres barris.
1. El nostre barri està molt brut i creiem que hi ha
carrers que es netegen més que d’altres. Ens
agradaria molt que totes les voreres estiguessin
netes i nosaltres ens comprometem a no llençar
papers a terra i a fer-les servir per caminar quan
hem d’anar d’un lloc a un altre.
2. Volem que hi hagi més vehicles elèctrics
per no contaminar tant i que no hi hagi tant
soroll. Nosaltres intentarem fer-lo servir i així
millorar la qualitat de l’aire del barri. També ens
comprometem a fer menys soroll quan juguem
al carrer si també es controla el soroll en alguns
establiments del barri.
3. Ens agradaria molt que hi haguessin més zones
verdes. Volem que hi hagi plantes i animals i
nosaltres ens comprometem a cuidar-los.
4. A més, ens agradaria també que hi haguessin
més parcs i places per trobar-nos amb els amics
i amigues i poder jugar al carrer. Nosaltres
vigilaríem que no es fes res malbé i ho cuidaríem
molt. També creiem que hi hauria d’haver més
vigilància als parcs perquè hi passen coses
dolentes com que s’enverinen gats i gossos.

6. Hi ha alguns carrers que no tenen pas de vianants i
a nosaltres i a la gent gran ens fa por creuar perquè
és perillós. Ens agradaria que es posessin semàfors
i passos de vianants a tots els carrers perquè seria
més inclusiu i podríem anar sols i soles caminant.
7. També creiem que s’ha de millorar el Camí Escolar i posar
més senyals perquè així tots els nens i nenes del barri
sabríem quins carrers són més fàcils per a nosaltres i
no tindríem por de caminar sols i soles pel carrer.
Fins i tot, estaria bé que alguns carrers prop de les
8. escoles com el carrer Mas Casanovas siguessin
només per vianants o es tanquessin pels cotxes
durant les hores que entrem i sortim de l’escola.
Creiem que això facilitaria que els nens i nenes
anéssim caminant a l’escola sense tenir por.
Ens agrada molt anar amb transport públic i
9. creiem que tothom l’hauria de fer servir més. Volem
que hi hagi més línies i que hi hagi més seients
a les parades perquè la gent es pugui esperar
tranquil·lament. També creiem que les portes del
metro haurien d’estar obertes més estona i que tot
el transport hauria d’estar pensat per les persones
amb mobilitat reduïda.

5. Ens agradaria que als parcs hi haguessin més jocs
Una de les coses que creiem que és molt important
per nens i nenes més grans, i que hi es posessin
10. és reciclar. Nosaltres ens comprometem a no
més poliesportius al barri perquè poguéssim fer
embrutar el carrer ni les vies del metro. També
més esport.
ens agradaria molt que es donessin premis a les
persones que reciclen com fan a Alemanya perquè
així la gent ho fes més.
Estem molt contents i contentes d’haver pogut venir aquí. Esperem que amb aquestes idees fem entre tots i
totes que el districte d’Horta-Guinardó 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
Els Pins, Mare de Déu de Montserrat i Mas Casanovas

