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Como cada mañá, Roi érguese, dúchase, 
vístese, fai a cama, almorza, lava os dentes, 
prepara as cousas e vai para a escola. 







Roi ten 8 anos, é de estatura media, ten o pelo negro 
e a pel branca e a súa prenda favorita é un xersei de 
raias. É moi alegre, amable e un pouco traste.





Todos os días vai á escola a pé canda Miguel, o seu veciño.
Miguel é alto, loiro, moreno de pel e leva sempre unha chaqueta 
de coiro negra e azul.



pipiiii!! piiii i! pipii!!



Aquela mañá, cando saíron á rúa sentiron 
algo raro: os autobuses estaban parados 

todo o tempo na estrada e os coches 
pitaban anoxados.





Cando ían cruzar o paso de peóns que hai a pé da súa 
casa, notaron que ao mirar para o semáforo, este esvaecíase 
lentamente. E as raias do chan tamén desaparecían!
Non podían cruzar a rúa! Como ían chegar ao colexio?



Continuaron pola beirarrúa ata o seguinte semáforo, 
pero a situación era a mesma. 

Miraron arredor e viron que os sinais de trá�co botaban 
a andar e marchaban! 







Seguíronos ata a Alameda e descubriron que 
os sinais fuxiran porque estaban fartos de 
que os vehículos e os peóns non lles �xesen 
caso: a xente cruzaba en vermello e os 
coches saltaban os sinais de velocidade e os 
pasos de peóns.



Así llo contou o sinal de STOP da porta do seu colexio 
(recoñecérono no medio dos outros porque o pintaran 
de moitas cores: vermello, laranxa, azul, violeta...)





Detrás dos sinais estaban os semáforos e as raias dos 
pasos de peóns, pero tamén as aves e as árbores, porque 
os coches contaminaban o aire e non se sentían a gusto.





Un peto falou con eles para encargarlles unha misión: facer 
que as persoas respecten os sinais de trá�co e os coches 
contaminen menos.

Roi e Miguel aceptaron preocupados e puxéronse de contado 
a pensar como podían facer.

Podían...
... poñer pancartas nos avións, nas árbores e nas farolas...
... tapar as árbores cunha carpa...
... poñerlles tapóns aos tubos de escape dos coches...
... facer que as árbores buscasen un novo fogar...







Pero axiña caeron na conta de que nada diso podían facer eles sós, así 
que convocaron a todos os rapaces e rapazas de Compostela para 
buscar solucións.

E despois xuntáronas todas no Decálogo de ideas para a cidade e 
repartírono por toda Compostela.





Pouco a pouco a situación 
fíxose normal e os sinais, os 
semáforos e os pasos de peóns 
volveron ao seu sitio.



Pero aínda queda moito por facer, 
así que emprega e difunde o

Decálogo de ideas
para a cidade
das nenas e nenos de Compostela!



1 Respectar os sinais de tráfico e dar exemplo

2 Ir á escola a pé en grupo

3 Ou en bici, así tamén facemos exercicio

4 Dicirlles aos pais e nais que fagan quendas para
levarnos ao cole no coche

5 Convencelos de que piten só cando é necesario

6 Falar cos responsables para que os autobuses
sexan de balde

7 Consumir menos para que haxa menos lixo

8 Tirar o lixo nos colectores e papeleiras

9 Levarse ben e non pelexar

10 Axudarse entre todos e todas
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