DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE LES CORTS
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2019-2020
Seu del Districte de Les Corts, 17 del març de 2020
Estimats regidor Xavier Marcé i conseller Jordi Guillén,
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 l’Escola Solc. Ho hem preparat a
través de propostes i també d’aquelles coses a què nosaltres ens comprometem per fer una ciutat i un
districte més sostenibles:
1. Ens agradaria que es plantin més arbres per poder
respirar millor i nosaltres ens comprometem a
respectar-los i cuidar-los.

6. Ens agradaria que hi hagués més carrils bus i
menys places de pàrquing i nosaltres així no
anirem tant en cotxe per la ciutat.

2. Volem més carrils bici per anar segurs i segures
i així nosaltres utilitzarem més la bicicleta per
moure’ns per la ciutat.

7. Volem més línies de bus, metro i tren perquè
la gent que li costa caminar no hagi de moure’s
fins arribar a les parades i així tothom faria
servir més el transport i menys el cotxe.

3. Volem més estacions de Bicing en les zones que
hi ha més cotxes i així la gent es mourà de manera
més sostenible per la ciutat.
4. Ens agradaria que el transport públic fos més
barat o gratis i així tots i totes l’utilitzarem més
sovint.

8. Les places d’aparcament per les motos s’haurien
de substituir per llocs on deixar les bicis i
patinets i així podrem fer servir més aquest
transport sostenible.
9. Volem més contenidors i papereres prop de
l’escola i nosaltres ens comprometem a fer-los
servir i no embrutar el carrer.

5. Volem que les voreres siguin més amples per
passejar tranquil·lament i nosaltres ens
comprometem a mantenir-les netes i a caminar 10. També ens agradaria que hi hagués menys soroll
a la ciutat i que el transport públic fos elèctric i
més sovint per la ciutat.
nosaltres el faríem servir més.
Estem molt contents i contentes d’haver pogut venir aquí. Esperem que amb aquestes idees fem entre
tots i totes que el districte de Les Corts 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 l’escola Solc

