DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2019-2020
Seu del Districte de Sant Martí, 3 d’abril de 2020
Estimats regidor David Escudé i conseller Jordi Martín,
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 Concepción Arenal i Dovella, on us
proposem 10 temes sobre els que hem estat debatent:
1. Volem voreres més amples al nostre barri perquè
en alguns carrers són molt estretes o millorar la
seguretat entre la carretera i les voreres posant
més valles. Ens comprometem a caminar per les
voreres quan siguin més amples i no anar per la
calçada.

6. Volem que es posin papereres i contenidors a cada
cantonada dels carrers del nostre barri, sobretot a
les zones on hi ha molta gent. Creiem que haurien
de ser papereres amb tapa per quan fa molt de
vent. Nosaltres ens comprometem a llençar les
deixalles i a no fer-les malbé.

2. Proposem que hi ha hagin més zones verdes al
Besòs, amb plantes i elements de la natura o, fins
i tot, horts urbans. Nosaltres ens comprometem
a cuidar aquests espais i la natura que en forma
part, sense embrutar-la i respectant-la.

7. Ens agradaria que no hi ha hagi tanta acumulació
de cotxes per les rondes i els carrers de Sant
Martí perquè perjudiquen el medi ambient. Ens
comprometem a utilitzar el transport públic per
anar a la nostra escola.

3. Volem parades de Bicing prop de l’escola i
bicicletes també per nens i nenes de la nostra
edat. Ens comprometem a deixar les bicis a la seva
parada i a utilitzar més aquest mitjà de transport
respectant les normes de circulació.

8. Proposem que el metro i l’autobús tinguin més
línies perquè ens puguin portar a tot arreu de la
ciutat. Nosaltres ens comprometem a utilitzar-lo
més i fer servir menys el cotxe per anar d’un lloc a
un altre.

4. Proposem que al barri Besòs hi ha hagi un pas
de vianant a cada lloc de creuament amb el seu
semàfor. Ens comprometem a respectar el pas
de vianants i no creuar pel mig del carrer ni jugar
mentre atravessem la calçada.

9. Volem més espais per jugar, amb gronxadors i espais
esportius o placetes per a poder estar amb els
nostres amics i amigues al carrer i no quedar-nos a
casa. Ens comprometem a respectar i mantenir en
bon estat el material i no embrutar l’espai.

5. Volem més espais gratuïts a la Rambla Prim per
poder aparcar els vehicles al carrer, ja que hi ha
molta zona blava. Ens comprometem a que la
nostra família aparquin al lloc que correspongui i
no deixi els vehicles en un lloc inadequat.

10. Volem que el Camí Escolar estigui millor
senyalitzat perquè així podrem anar caminant sols
i soles a l’escola sense perill. Ens comprometem
a caminar respectant els semàfors i els passos de
vianants.

Estem molt contents i contentes d’haver pogut venir aquí. Esperem que amb aquestes idees fem entre tots i
totes que el districte de Sant Martí 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 Concepción Arenal i Dovella

