DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2019-2020
Seu del Districte, 23 del març de 2020
Estimada regidora Margarita Marí-Klose,
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 Aiguamarina, Mercè Rodoreda i
Prosperitat, 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. Ens agraden molt els parcs que tenim al voltant
de la nostra escola perquè ens agrada molt jugar
amb els nostres amics i amigues. Ens agradaria
que hi posessin més bancs i jocs diferents per a
que tothom pogués passar-hi estona i nosaltres
ens comprometem a cuidar les estructures i
mantenir-los nets.
2. Nosaltres volem anar a tot arreu en transport
públic però creiem que els bitllets haurien de ser
més barats o gratuïts per a la gent que el necessita
cada dia. També creiem que els autobusos haurien
de passar més sovint en les hores d’entrada i
sortida de l’escola i la feina.
3. Volem anar caminant a l’escola perquè ens agrada
molt passejar pel barri però volem sentir-nos
segurs i segures. Creiem que s’hauria d’assenyalar
millor el Camí Escolar i posar més passos de
vianants i semàfors a les zones properes a l’escola.
4. La bicicleta i el patinet són alternatives molt útils
per millorar la mobilitat al barri. Volem que hi hagi
més carrils bici i que es posin més aparcaments
perquè puguem deixar-les al carrer.
5. També volem que es reguli la circulació dels
patinets elèctrics perquè a vegades van molt de
pressa per la vorera o el carril bici i és perillós.

6. Creiem que tots els semàfors del barri haurien de
tenir senyalització acústica perquè la gent que no
hi sent bé pugui saber quan creuar. També caldria
posar-hi rampes per la gent que va amb cadira de
rodes i així assegurar que el carrer és accessible
per a tothom.
7. Volem que els nostres carrers estiguin nets i per
això demanem més contenidors de reciclatge
i papereres. També creiem que podrien posar
més multes a la gent que embruta el carrer i
conscienciar a les persones de l’important que és
cuidar el que tenim.
8. Volem més zones verdes al barri i promoure
edificis sostenibles i ecològics per millorar la
qualitat de l’aire i de vida a la ciutat del futur.
Necessitem que es plantin més arbres perquè són
el pulmó de Barcelona
9. Ens agradaria regular el trànsit en algunes zones
del barri per tal que hi hagués menys soroll i
menys contaminació.
10. També ens agradaria que en algunes zones de
barri es pogués aparcar el cotxe de manera fàcil i
gratuïta ja que a vegades el necessitem per marxar
de Barcelona i és molt complicat trobar un lloc on
deixar-lo.

Estem molt contents i contentes d’haver pogut venir aquí. Esperem que amb aquestes idees fem entre tots i
totes que el districte de Nou Barris 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
Aiguamarina, Mercè Rodoreda i Prosperitat

