
Decàleg dels infants del districte de Nou Barris 

Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia del curs 2020-2021 

Seu del districte, 26 de març de 2021 

Estimats Sr. Francesc Xavier Marcè Carol i Sra. Sheila Guerra, 

Aquest any tan especial, amb el Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia hem pogut reflexionar 

sobre els drets dels infants en temps de pandèmia. Hem parlat de com hem viscut el confinament i del 

retorn a les aules, de tot allò que hem après durant aquest temps i de quines coses caldria fer perquè 

els nostres drets es respectin.  

Gràcies a la feina que hem fet, ens hem adonat que no sempre s’han respectat prou els nostres drets i 

per això us fem algunes propostes perquè això no torni a passar. Volem continuar jugant i aprenent, i 

sobretot volem vèncer aquest virus entre totes i tots.  

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 Marta Mata i Mercè 

Rodoreda. És un recull de propostes per defensar els drets dels infants: 

1. Volem que ens escoltin i ens preguntin la nostra opinió. 
 

2. Volem tenir accés a la informació d’internet des de casa i que tothom tingui ordinadors. 
 

3. Volem anar al parc, al cinema i al teatre, que no els tornin a tancar. 
 

4. Volem que les notícies siguin certes, que ens diguin la veritat i que no només ens parlin del 
covid. 
 

5. Volem poder anar de colònies i d’excursió. 
 

6. Volem tenir més lloc als hospitals, més recursos i més personal sanitari.  
 

7. Volem que els nostres pares i mares tinguin més temps lliure i rebre el seu amor quan més ho 
necessitem. Ens comprometem a fer el dia a dia més fàcil.  
 

8. Volem que les classes siguin sempre presencials i, si no és així, organitzar-nos millor i saber 
com seran les classes virtuals. 
 

9. Volem més seguretat al voltant de l’escola i dels parcs per poder jugar tranquils i sense 
brutícia.  
 

10. Volem mascaretes gratis ja que les hem de portar sempre. 



 

I nosaltres ens comprometem: 

• A opinar sobre les coses i dir el que pensem amb sentit. 

• A portar la mascareta i respectar sempre la distància. 

• A cuidar dels ordinadors i dispositius que ens deixi l’escola. 

• A portar un estil de vida saludable i a no anar als hospitals si no és una emergència. 

• A fer el dia a dia a casa més fàcil. 

• A planificar les tasques i posar atenció per fer-les el millor possible. 

• A respectar l’entorn i seguir les indicacions als espais que utilitzem. 

• A fer un ús responsable de les mascaretes i canviar-les quan toca. 

 

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 les escoles Marta Mata i Mercè Rodoreda 


