DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2021-2022
Mas Guinardó, 28 de març de 2022

Estimat Sr. Pablo Ramos,
Aquest any, amb el Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia hem pogut reflexionar sobre el dret a rebre una alimentació
sana i sostenible que tenim tots els infants. Aquests últims mesos hem parlat dels aliments de temporada i de proximitat, i de
com respectar el medi ambient.
Gràcies a la feina i a les activitats tan divertides que hem estat fent, hem après moltes coses que no sabíem i que ens ajudaran a
millorar la nostra alimentació i a demanar que els nostres drets es respectin.
Una alimentació sana i sostenible és imprescindible per poder créixer bé, cuidar-nos i respectar el nostre entorn. Treballar sobre
aquest tema ens ha permès entendre com podem mantenir una dieta equilibrada, conèixer més aliments, saber d’on provenen,
opinar i decidir per nosaltres mateixos i mateixes.
Amb la feina que hem fet a classe, ens hem adonat que no tots els infants tenen accés a una alimentació sana i de qualitat, i
estem decidits i decidides a ajudar a canviar aquesta situació! Per això hem pensat unes quantes idees i propostes que ens
agradaria que treballéssiu des del districte per garantir el dret a l’alimentació sana i sostenible de tots els infants. Volem
continuar aprenent i sobretot volem cuidar-nos nosaltres i el nostre planeta.
Us volem donar les gràcies per escoltar-nos avui i per respondre les nostres preguntes.
Ara us llegirem el decàleg que hem treballat els nens i nenes de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, Els Pins, Piaget i Rel. És un
recull de propostes per defensar els drets dels infants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volem menjar aliments que es produeixen a prop.
Volem saber de quin lloc o país venen els aliments.
Volem menjar de forma saludable i variada per estar forts i amb energia.
Volem que es redueixin els aliments amb greixos saturats i sucres afegits.
Volem seguir una alimentació sostenible i obtenir productes de proximitat i temporada per tenir cura del medi ambient.
Volem saber més dels aliments que mengem, ja que alguns no els coneixem.
Volem consumir aliments que ajudin a la sostenibilitat del planeta.
Volem que se’ns tingui més en compte i col·laborar en la tria d’aliments i menús que ens toca menjar.
Volem que es vigili amb el malbaratament del menjar, ja que hem de ser conscients que hi ha gent que passa gana.
Volem saber la importància de cada cosa que mengem.

I nosaltres ens comprometem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A menjar a poc a poc, una quantitat adequada, ni molt ni poc i amb una bona postura.
A tastar aquells aliments que no coneixem.
A menjar una mica de tot.
A no menjar aliments poc saludables.
A comprar a les petites botigues del barri o al mercat.
A fixar-nos en la informació nutricional del producte, a les etiquetes.
A buscar aliments de Km 0, quan anem a comprar.
A ajudar tant al súper com a l’hora de col·locar la compra a casa.
A comprar el que realment necessitem.
A parlar amb els pares del que menjarem a casa.

Esperem que aquestes idees us ajudin a pensar en propostes perquè al districte d’Horta - Guinardó es respectin sempre els
drets dels infants. I que així fem que Barcelona sigui la millor ciutat del món!
Nosaltres ens acomiadem i us deixem tots aquests deures, però l’any que ve tornarem a trobar-nos i ens agradarà molt saber
quines d’aquestes idees heu pogut tirar endavant i quines no, i també per què.
Moltes gràcies de nou i fins molt aviat!
Els nens i nenes de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, Els Pins, Piaget i Rel

