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 i de defensa dels drets i de la justícia. 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.
El pregó té 4 parts. A cada part hi ha participat un munt d’escoles que han treballat sense parar, nit i dia. Han compartit idees i
compromisos, han intercanviat i completat les estrofes i ara expliquen tot el que han vist i el que somnien, per fer més amable
cada dia la ciutat que més estimen.

Comencem per dir que
encara que som infants
les nostres opinions són
importants:
Les persones volem expressar-nos,
i comunicar-nos amb la gent.
És factible relacionar-nos
molt més plàcidament.
Paraules, més!
Baralles, menys!
Complim bé els somnis
de la nostra gent.
La nostra opinió volem expressar
i la de tothom volem escoltar.
Expressem-nos amb llibertat
i que ningú ens faci callar.

2016
L’Ajuntament de
Barcelona
agraeix la participació
a totes les escoles:

Tothom sap que el
que més ens agrada
és jugar, passejar, fer
esport i divertir-nos.
Tenim grans somnis
per fer una ciutat cada
dia més amiga del
lleure:
Convertim l’espai del Fòrum
en parc verd mirant al mar!
Per anar-hi amb les amigues,
la família i els germans.
Sentir les onades,
jugar o descansar,
fer bones passejades
per l’entorn natural.

Expressa’t ben fort!
Estima ben fort!
I diguin el que diguin
no tinguis por,
expressa’t ben fort!

En sortir de l’escola
em prenc el meu berenar.
i després vaig a jugar
pels parcs de la ciutat.

Els adults no sempre escolten
però creiem que tenim raó:
tenim idees i imaginació
per construir un barri millor.

Volem parcs!
volem alegria!
Volem parcs,
que no siguin maltractats!

Volem fonts i jardins,
batalles de globus als matins
I als teatres que aplaudeixin
fins i tot els ratolins.

Volem uns matalassos
per poder-hi anar a jugar.
per poder fer tombarelles
i no parar de saltar!

Ser com som és important!
Necessitem cantar i ballar.
Necessitem parcs i sales
per poder-nos expressar.

Volem jugar,
volem saltar,
per divertir-nos
sense parar!

Cantarem molt,
ballarem molt,
i amb germanor
ho passarem millor.

A tots els parcs que trobem,
necessitem més gronxadors.
Per a tothom més carrils bici
Per fer un bon exercici.

A tots nosaltres, els infants
ens agradaria jugar plegats
al parc i a la plaça
al carrer i a la terrassa.

Papers a terra
no llençarem.
Així ben net
en gaudirem!

Que ens deixin parlar!
Que ens deixin jugar!
Nosaltres
aprendrem a respectar.

I abans de tancar aquest pregó, volem

Ara, volem dir ben alt
que ens agraden molt
les pantalles, els robots
i totes les andròmines
que tenen moviment,
música, llum i color:
Tots els nens de Barcelona
volem tenir un ordinador.
Farem feines a diari
i aprendrem coses del món.
Ho buscarem,
ho parlarem;
i de mica en mica
ho trobarem.
Wifi gratis en els barris
per buscar informacions.
Ciutat amb tecnologia?
Wifi! i estem al dia!
Usuari,
contrasenya;
i ja et connectes
des del carrer.
Les aportacions de la tecnologia
són molt intel·ligents;
ens fan aprendre i ens ajuden
amb els seus nous invents.
Aviat
ho sabrem tot
i de mica en mica
serem millors.
El cotxe contamina
i respirem l'aire dolent.
Volem cotxes elèctrics
Per viure feliçment.

Però de què serviria tenir
una ciutat amb parcs i
tecnologia si no s’hi
pogués viure bé? Volem
que a Barcelona tothom
tingui casa, menjar i
companyia:
A la televisió hem vist molts refugiats
i nosaltres ens hem quedat glaçats.
Ens agradaria que tota aquesta gent
tingués on dormir calent.
Vine aquí,
juga amb mi;
serem molt feliços,
i menjarem pastissos.
Molta gent ve a la ciutat
d'allà on no hi ha llibertat.
Ajuntem les nostres mans
i ajudem els immigrants
Mercats, recaptes,
roba i menjar.
Barcelona té de tot
ha de saber col·laborar.
Tants pobres com veiem
quan sortim del mercat,
pensem quina cosa fer
per què no els falti el menjar ?
Bancs d’aliments,
albergs socials,
són petites accions,
d’un món millor.
Donar diners als hospitals
per curar les malalties.
Fer una mini botigueta
per recaptar molts dinerons.

Agafa la bici, agafa el bus
i molt menys contaminaràs.
Puja al metro, puja al tramvia
i contaminació estalvia.

Compra joguines!
menja galetes!
i també fes unes samarretes!

Volem un cotxe que funcioni
amb suc de llimona,
i així no contamini
la ciutat de Barcelona.

La violència amb els infants
és terrible i no és normal.
Somiem amb éssers lliures,
satisfets i ben emparats.

Espavilem,
espavilem,
per viure al món
més bé i millor.

Els defensarem,
els protegirem
i si fa falta
a la justícia anirem.

donar les gràcies als mestres que han
Virolai
acompanyat els infants, per les aules i per la xarxa, en el
procés d’escriptura de les paraules llegides i a tothom que
La Sagrera
avui ha vingut a escoltar-les.
Prosperitat
Us deixem amb les paraules de Pregó de Festa Major de
Antoni Brusi
Josep M. Sala-Valladaura, poeta que ha escrit per a
Aiguamarina
petits i grans...
Escola Projecte
Bandes,
Vedruna-Gràcia
Orquestres,
Cremats,
Mercè Rodoreda
Envelats,
Gegants i firetes:
Coves d'en Cimany
Gresca Xalesta
Institució Montserrat
De bruixa maduixa
Sant Josep-Teresianes
Reina Violant-Comas i Solà
Visca la festa!
Mare de Déu de Montserrat
Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka
Institució Pedagògica Sant Isidor
Mare de Déu del Roser-Les Planes
elpregodelsinfants.cat

Barcelona és generosa
amb qui més ho necessita.
Fa campanyes solidàries
i ajuda a anar endavant:
A la gent gran,
als més petits,
als pobres i
també als malalts.
Senyorets i senyoretes
ajudeu tot el món,
per així poder estar
més feliços i contents.
Ajuda ben fort!
ajuda molt, molt!
que ho necessiten,
ajuda ben fort!

