DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2021-2022
Centre Cívic Les Basses, 18 de març de 2022
Estimat Sr. Francesc Xavier Marcè Carol,
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 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 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 mantenir una dieta equilibrada, conèixer més aliments, saber d’on provenen, poder
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 treballeu 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 a nosaltres i al 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 Marta Mata, Mercè Rodoreda i Prosperitat. És un recull
de propostes per defensar els drets dels infants:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volem que es limiti el consum de begudes ensucrades.
Volem que tots els infants puguin fer 5 àpats equilibrats diàriament.
Volem que tots els infants puguin menjar de tot i amb productes de proximitat i de temporada.
Volem que es redueixin els preus dels aliments bàsics.
Volem que hi hagi més varietat de menjar halal.
Volem que no es comprin productes d’altres països perquè l’avió contamina molt.
Volem que no es posin tants productes químics al menjar.
Volem que es disminueixi la utilització de l’aigua a grans escales. Estalviar aigua.
Volem que hi hagi més varietat en el menú escolar.
Volem que les etiquetes dels aliments tinguin més informació.

Ens comprometem a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A mirar de beure refrescos baixos en sucre.
A menjar sense pressa, asseguts i mastegant bé.
A tastar nous aliments i no abusar dels industrials i comprar més sovint als mercats municipals.
A no jugar amb els estris de la taula i les cadires.
A menjar també aquelles coses que no ens agraden tant però són sanes i sostenibles.
A provar de cultivar els aliments que mengem i comprar i menjar productes de proximitat i de temporada.
A observar bé quins productes porten els aliments i comprar-ne els que porten menys o no porten productes químics.
A menjar menys carns vermelles i processades.
A no deixar res al plat quan toqui verdura.
A provar aliments nous encara que ens sembli que no ens agraden.

Esperem que aquestes idees us ajudin a pensar en propostes perquè al districte de Nou Barris 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 Marta Mata, Mercè Rodoreda i Prosperitat

