EL PREGÓ DELS INFANTS A LES
FESTES DE SANTA EULÀLIA
Curs 2014-2015

L’alumnat del primer equip afirma
que perquè puguem conviure en
pau i seguretat, cal que ens tinguem
respecte i no atemptem contra la
llibertat dels altres.
Els nens i les nenes de la ciutat
volem viure amb seguretat.
Per poder a l’escola anar
molts tenim el camí escolar.
Les botigues amigues
ens donen tranquil·litat,
quan tenim un problema
amb elles podem comptar.

EL PREGÓ DELS

INFANTS

Ara ve allò més estimat per la
quitxalla. Què farien si no poguessin
jugar? No aprendrien, ni tindrien
amics ni amigues, ni estarien sans i
gairebé segur que no creixerien! Els
nens i les nenes han de poder jugar a
casa, a l’escola i al parc!

SANTA EULÀLIA

La ciutat que coneixem
té molts parcs i jardinets,
perquè puguem jugar
i, en família, passejar.

A LES FESTES DE

2015

Excel·lentíssimes autoritats de la ciutat de
Barcelona, ciutadans i ciutadanes. Avui
s’inicien les festes de Santa Eulàlia,
copatrona de la ciutat a la qual
dediquem la festa major d’Hivern.

Tothom té dret a moure’s per la ciutat,
amb civisme i seguretat.
Amb bus elèctric podem viatjar
i així poc contaminar.
Si veiem un infant petit
l’ajudem i el fem feliç,
si veiem una persona gran
la deixem seure al banc.

Santa Eulàlia va ser una nena màrtir
i la seva llegenda ens serveix com
a contraexemple per explicar la
necessitat de promoure i defensar
els drets humans i, en concret,
els drets dels infants, així com la
necessitat que s’impliquin amb el
bon funcionament de la nostra
ciutat essent-ne coresponsables.

Els infants de la ciutat
alt:
cridem fort, cridem ben
una gran família serem
rem!
si amb il·lusió hi col·labo

Per això estic tan satisfeta,
perquè fa 25 anys de la
Convenció dels Drets dels
Infants i perquè ara em
trobo aquí acompanyant
aquesta mainada, veritables
protagonistes
d’aquest
acte com a responsables de
l’autoria del pregó, que tot
seguit passaran a llegir.

Tot seguit un altre equip ens explica
que Barcelona ofereix moltes
possibilitats perquè els infants de
la ciutat puguin créixer estimant la
cultura i el saber, tot desenvolupant
el seu talent.
Els infants de Barcelona
tenim dret d’anar a l’escola.
Amb cultura i educació
farem un món millor.

El pregó té cinc parts. Cada part
l’ha elaborada un equip format
per més d’una escola que,
gràcies al meu blog, ha arribat
a grans acords. Cada equip, ja ho
veureu, inspirat en la cançó “Tots
els nens del meu carrer” de Josep
M. Espinàs, explica drets i deures
perquè Barcelona sigui una gran
família, on tothom pugui viure!

L’escola i la família
ens acompanyen als museus,
amb transport o potser a peu
ben contents ens trobareu.
Barcelona sempre atenta
per fer la gent contenta.
Cultures i tradicions
conviuen amb les cançons.
Oh! Mira l’Ajuntament
que fa coses per a la gent.
Parcs, mercats, exposicions,
museus, concerts i relacions.

Els infants de la ciutat
alt:
cridem fort, cridem ben
una gran família serem
rem!
si amb il·lusió hi col·labo

Ara toca a l’equip que reafirma que
cal tenir cura de la nostra ciutat
per gaudir d’una vida saludable,
tot respectant el nostre entorn i la
natura.
Els infants tenim el dret
de tenir-ho tot ben net.
El que tothom hauria de fer
és reciclar i viure bé.
Barcelona ens ofereix
recollida, recollida.
Barcelona ens ofereix
reciclar en els punts verds.
Si la roba no ens va bé,
a algú o altre la donarem.
Si no contaminem,
més forts i sans creixerem.
Tothom vol col·laborar-hi,
fins i tot el parvulari:
que el pati quedi ben net
i a viatjar amb patinet!

Els infants de la ciutat
alt:
cridem fort, cridem ben
una gran família serem
rem!
si amb il·lusió hi col·labo

Comencem amb el pregó?

L’Agència pels Drets Civils i la No Discriminació (Regidoria de Dona i
Drets Civils), agraeix la participació de les escoles del curs 2014-2015:

AIGUAMARINA
BARRUFET
JESUÏTES DE GRÀCIA
ESCOLA KOSTKA

PAIDEIA

ANTONI BRUSI
ESPECIALITZADA
LA SAGRERA

Avui anirem a gaudir
del nou parc i del jardí.
Si respectem bé les normes
ens ho passarem bomba.
Als infants de la ciutat
ens agraden els tobogans
i sortim a investigar
els parcs on ens agrada jugar.
Volem espais per ser lliures,
moltes platges i somriures.
Volem jocs sense baralles,
gatzara i endevinalles.

Els infants de la ciutat
alt:
cridem fort, cridem ben
una gran família serem
rem!
si amb il·lusió hi col·labo

Per acabar, l’últim equip assegura
que tenim dret a la salut i a tenir
una alimentació adequada, per això,
cal sobretot cuidar-se. Així fan una
recomanació que no pot ser millor:
cal que tothom estigui en forma a
Barcelona!
L’esport és saludable,
divertit i agradable!
Comença amb un bon batut
que va bé per a la salut!
A la nostra gran ciutat
Els nens i les nenes creixem sans.
I també hi ha hospitals
per curar-nos tots els mals.
Si descansem bé
bon esport podem fer.
Corre, balla, salta i dansa
que l’esport ja no cansa.
Els infants d’arreu del món,
tenim dret a ser feliços.
Els infants d’arreu del món
tenim dret a ser com som.

Els infants de la ciutat
alt:
cridem fort, cridem ben
una gran família serem
!
rem
si amb il·lusió hi col·labo
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I abans de cloure aquest pregó, que inicia les festes de Santa Eulàlia, volem fer un agraïment als i les
mestres que heu acompanyat a aquests infants en tot el procés d’aprenentatge que ha suposat escriure
aquest pregó.
El tanquem, doncs,
dient ben fort i amb il·lusió:

VISCA LA FESTA MAJOR!

