DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2019-2020
Teatre de Sarrià, 18 del març de 2020
Estimada Cèlia Martínez, consellera d’Educació,
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 Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia,
Nausica i Projecte. 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. En agradaria que hi hagués passos per vianants i
ens comprometem a fer ús d’ells i anar a l’escola
caminant. També volem que hi hagi més rampes
i ascensors per la gent amb mobilitat reduïda
i nosaltres ens comprometem a ajudar-les si
necessiten ajuda.
2. Ens comprometem a no creuar en vermell si els
semàfors s’estan més estona amb verd per les
persones ja que a vegades és molt poca i la gent
que camina lentament no pot travessar. També
volem que tots els semàfors tinguin soroll per a les
persones cegues
3. Volem més zones peatonals prop de les escoles i
parcs per a poder jugar. Creiem que els carrers es
podrien tallar més sovint i nosaltres passaríem
més temps fora de casa i jugaríem a pilota amb els
nostres amics i amigues.
4. Necessitem més zones verdes i parcs per millorar
la qualitat de l’aire i que posin més fonts per beure
aigua.

6. També ens comprometem a fer servir més el
transport públic però necessitem que hi hagi més
línies que arribin a Sarrià i un reforç del servei en
hora punta. Ens agradaria molt que les parades
estiguessin prop de l’escola i també que el preu
fos més barat perquè tothom el pogués utilitzar. Al
metro i autobús, ens comprometem a deixar seure
a les persones grans, embarassades i gent que ho
necessiti
7. Ens agrada molt anar en bicicleta però necessitem
que hi hagi més carrils bici, especialment prop de
l’escola. Volem anar segurs i segures per la ciutat i ens
comprometem a respectar les normes de circulació
8. Una altra cosa que ens agradaria és que hi
haguessin més botigues de proximitat i de menjar
a granel. Creiem que és molt important comprar
a llocs que no ens facin utilitzar plàstic i a més
afavorir el comerç local.
9. Un dels temes que ens preocupa és el soroll.
Nosaltres ens comprometem a fer menys soroll al
carrer i a classe però volem més cotxes elèctrics i
per això creiem que és important tenir més punts
de càrrega a les benzineres.

5. Volem que torni la figura de l’agent escolar que ens
ajuda a anar sols de casa a l’escola i nosaltres ens
comprometem a ser conscients dels riscos que té
circular pel carrer i a fer cas de les normes. A més, 10. Ens agradaria que les voreres estiguessin més netes
els cartells del Camí Escolar s’haurien de veure
i per això calen més contenidors de reciclatge i no
més i les voreres haurien de ser més amples
només de rebuig. Nosaltres ens comprometem a no
llençar papers al terra i recollir la nostra brutícia.

Estem molt contents i contentes d’haver pogut venir aquí. Esperem que amb aquestes idees fem entre tots i
totes que el districte de Sarrià-Sant Gervasi 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
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, Projecte i Nausica

