DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2021-2022
Espai Bota, 21 de març de 2022
Estimada Sra. Lucía Martín González,
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 les escoles Doctor Ferran i Clua i Turó Blau. És un recull de
propostes per defensar els drets dels infants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volem estar ben informats per saber per què un aliment no és saludable.
Volem que es potenciïn els mercats o les botigues petites del barri.
Volem adquirir els productes d’empreses del nostre entorn proper i tenir accés aliments de km 0.
Volem que tots els infants puguin fer els cinc àpats del dia (desdejuni, esmorzar, dinar, berenar i sopar) en condicions.
Volem que estigui indicada, de manera més visual i clara, la procedència de tots els productes que es venen al supermercat.
Volem tenir a l’abast més informació i fer més activitats sobre l’alimentació sostenible i saludable, amb raonaments que
ens ajudin a entendre-la.
Volem tenir més implicació en el procés de cuina del menjador escolar, com per exemple poder escollir els aliments abans
de cuinar i poder triar opcions saludables que ens agradin més.
Volem tenir més poder i capacitat d’acció en la nostra alimentació i ens agradaria oferir un conjunt de receptes i propostes
d’aliments que siguin saludables a través d’un programa de televisió de receptes saludables i creatives, per exemple.
Volem que, en la nostra educació, s’hi inclogui la temàtica d’hàbits saludables, i que ens ensenyin al llarg de tota la primària
a aprendre a menjar bé i a cuidar-nos.
Volem que no es malbarati o es llenci tant de menjar.

Ens comprometem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A llegir i mostrar interès per aprendre i saber què podem menjar i què no.
A comprar en mercats o botigues petites del barri.
A col·laborar a fer la llista de la compra i acompanyar la família a comprar.
A triar aliments variats, alguns de dolços i molt menjar saludable.
A fixar-nos-hi bé i preferir menjar que no vingui de lluny.
A participar i mostrar interès. A aplicar els nous aprenentatges en la nostra alimentació.
A escollir varietat i a esforçar-nos a menjar tot el plat. També a esforçar-nos a menjar tot i que no ens acabin d’agradar les
opcions que hi ha.
8. A provar altres aliments i receptes més saludables
9. A estudiar i aprofitar tota la informació que ens arribi per aprendre i per cuidar-nos des de petits.
10. A planificar els nostres àpats per no llençar el menjar, o a guardar-lo per més tard, quan tinguem gana.
Esperem que aquestes idees us ajudin a pensar en propostes perquè al districte de Sant Andreu 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 Doctor Ferran i Clua i Turó Blau

