DECÀLEG DELS INFANTS DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2021-2022
Seu del districte, 23 de març de 2022

Estimada Sra. Carolina López García,
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 Pau Vila. És un recull de propostes per defensar els
drets dels infants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volem poder comprar a prop de casa tot tipus de menjar sa que ens vingui de gust.
Volem tenir espais a l’aire lliure on poder menjar sense contaminació.
Volem que a vegades ens deixin menjar coses no tan saludables.
Volem menjar aliments que sabem què són.
Volem poder opinar sobre la nostra alimentació i que se’ns escolti.
Volem que a l’escola no ens posin en un mateix àpat tantes verdures i que variïn més
Volem que es redueixi l’envasament de plàstic en els aliments.
Volem que es redueixin els preus dels productes ecològics.
Volem que hi hagi una alimentació variada i saludable en els menjadors escolars.
Volem que no es malbarati tant de menjar i es creïn tants residus.

Ens comprometem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A menjar més fruita i verdura.
A no escollir sempre el mateix, a variar d’aliments.
A menjar coses diferents que ens posin al plat.
A menjar també coses saludables.
A preguntar sobre els aliments que mengem.
A donar la nostra opinió sobre els plats que mengem.
A menjar de tot.
A comprar amb bosses de tela o productes a granel.
A reduir el consum de dolços o processats.
A no llençar el menjar i a reciclar.

Esperem que aquestes idees us ajudin a pensar en propostes perquè al districte de Sants-Montjuïc 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 Pau Vila

