Agraïments
Excel·lentíssimes
autoritats de la
Ciutat de Barcelona, ciutadans i ciutadanes. Avui
s’inicien les
festes de la Laia,
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 com a
autors del pregó, que tot
seguit passaran a llegir.

A peu de
carrer
Hem anat pel carrer, amb els ulls
oberts com unes taronges, hem
girat en rodó i ens hem fixat en tot
el que tenim a l’alçada dels nostres
ulls: façanes, parets, persianes,
cotxes aparcats A PEU DE CARRER...I
ens hem adonat de moltes coses...
Les fonts de Barcelona
ens refresquen els estius.
Hi bevem bona estona
i hi curem les cicatrius.
Com poden ser de boniques les botigues.
Però de vegades semblen avorrides
Amb dibuixos i colors divertits
farien els aparadors més bonics.
Ens agrada molt la pedra
i les cases totes blanques,
però si hi feu ratlles o taques
mireu que siguin ben maques.
Fent el pregó ens hem adonat
de les coses tan boniques
que tenim al nostre abast,
i, també, de tot allò
que es podria millorar.
Nosaltres sols demanem
-ei, si pot ser-:
Un xic més de fonts
i un bastant menys d’entrebancs.
Un molt de botigues maques
i un munt d’entrades amb rampes.
Un res de brut
i un tot de net.
Un gens d’enganxines,
uns bons rètols ben bonics,
I un poc de llaminadures
per fer un munt d’entremaliadures

Allarga
Vistes
Tot voltant per la ciutat, hem
aixecat els ulls ben enlaire i hem
girat en rodó; ens hem trobat que
som ALLARGA VISTES i la nostra
mirada arriba més enllà. Hi ha
terrats, cartells i rètols de publicitat
en la línia de l’horitzó i tantes altres
coses en què mai ens havíem fixat.
Ens agraden els edificis antics,
perquè reconstruïts són molt més bonics.
Les parets restaurades, les parets
en bon estat, són més belles, del
terra fins al terrat!
Les façanes volem estar arreglades,
per cridar l’atenció de les mirades.
Ens sentim mig despullades,
oh! com n’estem d’enfadades!
Ben fort volem cridar
que bells vestits ens han de posar!
Senyors de l’Ajuntament:
les antenes de Barcelona
fan mal a les persones.
Ho han de tenir en ment.
Sis antenes en una casa,
cosa que sol passar,
molesten massa!
No es podria arreglar?
Nosaltres sols demanem
-ei, si pot ser-:
Un poc de blau,
un pic de sol,
un tros de cel
i un pam de llum!
Pocs edificis trencats,
alguns ben decorats,
molts de renovats
I tots ben conservats.
Un munt de vestits nous,
gens de fils descabdellats,
poc de cables penjats,
i molt menys d’antenes poblat.

Paisatges
propers
Ens hem adonat, i molt!, que la
ciutat està plena de racons per
passejar, jugar, prendre el sol o
l’ombra. Places, parcs, passatges o
avingudes amb zones de vianants
que formen aquests
PAISATGES PROPERS.
Mirant els espais, els infants de
Barcelona proposem cosa bona...
Pel barri hem sortit,
arbres i flors hem vist.
Pel carrer hem passejat,
moltes fulles hem trepitjat.
Les voreres estan en mal estat
no són pròpies de la nostra ciutat.
Demanem voreres amb paviment
per caminar tranquil·lament.
I no volem excrements de gos
que deixen el terra fastigós.

Busquem, amb moltes ganes,
un lloc on poder jugar,
i no és pas gaire fàcil
de poder-lo trobar.
Així, al nostre alcalde
Bé li podem demanar!
Nosaltres sols demanem
-ei, si pot ser-:
Una pila de parcs
i un grapat de plantes.
Un munt de voreres amples
i un grapat de bancs.
Un xic d’ordre al carrer
i molt tros d’espai lliure.
Un força de tobogans,
un bastant de porteries,
un molt de cistelles,
i un, qui sap el què, de verd brillant!
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El Pregó de

Amb
els ulls
tancats
La ciutat, a més de mirar-la, l’hem
sentit, l’hem escoltat, l’hem olorat
profundament. Quan hem estat al
carrer AMB ELS ULLS TANCATS hem
trobat una gran varietat d’elements
que donen un caire diferent: flors,
persones, cotxes, animals... Barcelona és un gran eixam de sons i olors
particulars que ens han fet pensar...
Molt ben atents hem escoltat
veus, cotxes i miols de gat.
I nosaltres també olorem
aromes que l’ambient desprèn.
Olors agradables volem
per a una ciutat que ens sorprèn.
Obres, obres i més obres,
i tants carrers tallats!
Obres, poques en volem,
així tant de soroll no sentirem!
Els semàfors de la ciutat
milloren la nostra seguretat.
El piii-piii ha de sonar
perquè tothom pugui passar.
Aquest so és tan pesat
com els gossos que borden a la ciutat.
El desig de tots els vailets
és que soni com els ocellets.
Nosaltres sols demanem
-ei, si pot ser-:
Un grapat d’aromes frescos
i un molt d’aire menys contaminat.
Un bri de silenci
i un bocí de tranquil·litat.
Un tros menys d’obres sorolloses
i un munt de millores a la ciutat.
Un molt de semàfors acústics
i un xic menys de clàxons i mals de cap.

Bandes, orquestres,
cremats, envelats,
gegants i firetes:
Gresca Xalesta
de bruixa maduixa,
Visca la festa!

L’Institut d’Educació, la Regidoria de
Drets Civils i l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona, agraeixen
la participació de les escoles:
CEIP Àgora
CEE Mare de Déu de Montserrat
Col·legi Paideia
CEIP Pit Roig
Escola Projecte
CEIP Prosperitat
Escola Sant Felip Neri
Escola Sants Innocents
Escola Virolai
Escola Voramar
Amb l’assessorament literari de
Montserrat Fons Esteve
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