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Som els/les alumnes delegats de les aules de 4t de Primària de l’Escola Auró: La Inés, 
La Cloe, La Denisse i l’Oriol. 
 
L’Escola Auró és una escola pública d’Infantil i Primària de l’Esquerra de l’Eixample. 
Estem en un edifici de 6 plantes al Carrer Mallorca 106 entre Urgell i Borrell. Estem 
per tant en una zona de la ciutat on hi ha molts cotxes, molt soroll, molta 
contaminació i poc verd. És per aquest motiu que, dins el Projecte que ens 
comprometem a  treballar en els propers 3 anys, es parla d’enjardinament dels espais 
i de la millora de l’entorn de l’escola. 
 
A la nostra escola i dins les activitats del Camí Amic, el curs passat vam treballar 
l’entorn escolar. El camí Amic és un projecte de barri en el que participem les escoles 
i instituts, l’Ajuntament, les AAVV de l’Esquerra i de Sant Antoni, els botiguers,  
Golferichs i el parc de Joan Miró. 
 
Pel juny, quatre alumnes de 6è de l’Auró, conjuntament amb els representants de les 
altres escoles i instituts del barri va realitzar la visita a la seu del Districte. Allà van ser 
rebuts pels tècnics de Districte a qui es va fer arribar les demandes que havien sorgit 
a les escoles. Aquestes demandes es van recollir a partir d’enquestes fetes a les 
famílies. El resultat majoritari va ser: la demanda  d’ampliació de la vorera de davant 
de l’edifici, la millora dels indicadors lluminosos, més zones verdes, reduir el soroll i la 
contaminació… entre d’altres. 
 
Després de diverses reunions amb l’administració, seguim reivindicant l’ampliació de 
la vorera per millorar les entrades i sortides de la nostra escola. És per això que el dia 
22 de setembre (dia sense cotxes) el lema de l’Auró va ser: “AMPLIEM ESPAIS”. 
Aquell dia es van fer un seguit d’activitats al carrer per reivindicar aquesta ampliació i 
enjardinament  per fer les entrades i sortides més agradables per a tothom. Com que 
no passaven cotxes pel carrer de Mallorca (se suposa que la gent havia d’anar en 
autobús, en metro, en bicicleta o caminant) vam fer uns tallers a la carretera. Per 
exemple: hi havia un taller de saltar a corda. També vam fer un taller de pilotes de 
malabars, un de contes i un circuït. Vam pintar el terra de la vorera amb guixos i vam 
jugar amb el paracaigudes i les pilotes. Ens ho vam passar molt bé  i podíem aprofitar 
tot aquell espai per divertir-nos. 
 



 
Davant de l’escola ens sentíem segurs, estàvem encantats de que no hi hagués soroll 
i hi havia molt espai... vam poder anar lliures pels diferents tallers, no hi havia perill 
perquè era el nostre carrer, el de tots nosaltres: FANTÀSTIC!!!  
 
Com serà el nostre carrer en el futur? 
 
 


