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Treball de camp




Una prospecció
sobre el terreny
per valorar la
situació.
En grups es va
sortir al Park a
fotografiar allò que
els agradava i allò
que no els agradava
trobar-hi.

Cada escola un Decàleg




Redacció de consells
per tenir cura del
Park, procurant
positivitzar les frases
emprades.
Cada escola recull els
diferents punts en deu
fulles per l’arbre de
compromisos.

Cercant el consens


Quatre representants de
cadascuna de les sis escoles
que elaboraven el DECàLEG:
Montseny, Turó del Cargol,
Reina Elisenda, Virolai, Sant
Estanislau de Kostka i
Baldiri Reixac, es van reunir
en aquest darrer centre
per consensuar el decàleg
definitiu i es va fer un
mural amb els deu punts
escollits.

Acte institucional


La presentació del díptic
es va fer durant un acte
institucional a l’Espai Jove
La Fontana, presidit pel
regidor del Districte, en
el qual es va vestir un
arbre simbòlic amb totes
les fulles amb els
diferents decàlegs de les
escoles participants,
amenitzat per música
instrumental oferta per
escolars d’aquests
centres.

1. Per tenir un Park net del qual Barcelona se’n senti orgullosa , fem servir les
papereres per llençar-hi els papers, xiclets, cigarretes o qualsevol altra deixalla.
Siguem responsables dels nostres residus.
2. Si dibuixem graffitis als bancs o fem dibuixos als arbres i a les plantes, estem
malmetent l’obra de Gaudí, i això no ho volem.
3. Tinguem molta cura de la zona monumental del Park per poder gaudir de les obres
de Gaudí. Si t’enfiles a les escultures i a les obres d’art, estàs contribuint al seu
deteriorament.
4. Està molt bé passejar pel Park sense soroll; així tots podrem gaudir del seu
ambient.
5. Quan tinguem alguna necessitat fisiològica, cal utilitzar els WC públics o els dels
establiments.
6. Volem gaudir dels jardins del Park. Evitem malmetre les plantes, els arbres, les
flors i trepitjar la gespa si els rètols del Park ho diuen.
7. Volem conservar el mobiliari urbà i el dels jocs dels espais infantils. Procurem
mantenir-los en bon estat per gaudir del seu ús.
8. Demanem permís quan vulguem fer una foto a alguna persona.
9. Siguem amables amb la gent que visita el Park.
10. Estiguem orgullosos que la gent de diferents cultures, races i religions admiri
l'obra d'un arquitecte català.

Un Decàleg per a tothom
-

Esperem que es pugui editar el
nostre Decàleg en diferents llengües
i en grans lones penjades en
cadascuna de les entrades del Park
perquè els visitants puguin tenir-lo
present i ser-ne uns bons usuaris.
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