El Pregó dels Infants a les
Festes de Santa Eulàlia
Excel· lentíssimes autoritats de la Ciutat de Barcelona, ciutadanes i ciutadans. Avui s’inicien les Festes
de Santa Eulàlia, símbol de solidaritat, de justícia, de generositat i sobretot de la defensa dels drets de
totes les persones siguin d’on siguin. Per això em trobo aquí acompanyant els infants, veritables protagonistes d’aquest acte. Ells han escrit aquest pregó i tot seguit el proclamaran en veu ben alta i clara.
Un munt d’escoles, treballant nit i dia, han preparat aquest pregó. Els equips han compartit idees, projectes i compromisos per atendre els refugiats i refugiades, perquè troben que el que passa és una
gran barbaritat.
Comencem per dir que hi ha persones que s’ho passen molt malament
Els mitjans ens anuncien
que hi ha gent sense llar,
malalts i amb molta gana.
Senyors, són els refugiats!
En els països d’origen
no poden viure tranquils,
els persegueixen i maltracten,
per això acaben fugint.
Són molts els refugiats
que no tenen on anar
han deixat la seva terra
fugint d’aquesta guerra.
Pel camí tots han deixat
molts amics i familiars.
Troben fronteres al pas
tenen por i estan gelats.
Els refugiats no tenen roba
els falta aigua i menjar,
una llar ben calentona,
i poder-se comunicar.

2017
L’Ajuntament de
Barcelona
agraeix la participació
a totes les escoles:

Els infants de Barcelona tenim
propostes de millora.

Estem decidits a acollir i
jugarem amb tothom que arribi aquí

Alcaldessa i president
hem d’atendre els refugiats!

Ciutadans de Barcelona
ajudem els refugiats.
És injust que nosaltres tinguem de tot
i ells no puguin ni fer un mos.

No volem reixes als camps!
Obrim fronteres i fora barreres!
Volem que visquin lliures
i no allà dins tancats.
Que tots els països es posin d’acord,
que no vagin amb pasteres,
que vagin amb avions
i amb transport per carretera.
I si fem un vaixell
perquè vinguin des del mar?
Barcelona és i serà
una ciutat on puguin anar.
Que tinguin una bona casa,
on hi hagi molt menjar.
I si es posen malalts
que al metge puguin anar.
Les persones refugiades
necessiten bona sanitat
amb metgesses i infermeres
i també uns quants cirurgians.
Que els polítics ens escoltin,
que no es tapin més els ulls,
que els drets de tothom respectin,
i construïm un camí junts.
Si ho resolessin tot parlant
i no ho fessin matant,
reunint els representants,
no existirien els refugiats.

Virolai
La Sagrera
Prosperitat
Escola Projecte
Vedruna-Gràcia
Us deixem amb les
Mercè Rodoreda
paraules del Pregó de Festa Major
Escola Voramar
de Josep M. Sala-Valladaura, poeta
Escola Turó Blau
que ha escrit per a petits i grans...
Rel Educació Especial
Bandes, Orquestres, Cremats, Envelats,
Gegants i firetes: Gresca Xalest
Escola Frederic Mistral
De la bruixa Maduixa
Mare de Déu de Montserrat
VISCA LA FESTA!!
Jesuïtes Gràcia-Col· legi Kostka
Institució Pedagògica Sant Isidor

Els refugiats arriben
molt cansats a la ciutat
quina gana, quina gana,
compartim el nostre dinar.
El menjar és imprescindible
per poder estar forts i sans.
Participeu a la campanya,
tothom a col· laborar!
Mil somriures aconseguirem,
sereu benvinguts aquí!
Compartirem les nostres joguines
i el millor pati per jugar.
Tots els rebrem, tots els rebrem,
sumem esforços per a la solució.
Tenim raó, tenim raó,
hem d’acollir-los sense por.
Nosaltres no ens rendim
i ho seguirem intentant:
volem que qualsevol refugiat
pugui trobar FELICITAT!

I abans de tancar aquest pregó,
volem donar les gràcies als i les mestres que han acompanyat els infants,
per les aules i per la xarxa, en el
procés d’escriptura de les paraules
llegides i a tothom que avui ha
vingut a escoltar-les.

