Les famílies sense sostre
podem acollir.
I, per perdonar les hipoteques,
moltes firmes recollir.
Ajuntament, el que volem
és un pis digne per a la gent.
Ajudeu-nos, nostre govern
que més feina necessitem.
Participem, participem,
que Barcelona millorarem!

C

ur

s2

Ara arriba l’hora d’explicar
que si Barcelona funciona és
perquè tots hi participem!
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Arregleu tots els parcs,
volem jugar en llocs agradables.
Falten jocs per grans i petits
i que siguin ben bonics!

El transport públic i la
mobilitat ecològica és
un altre aspecte a millorar:
El fum de Barcelona no ens agrada
gens,
ens costa respirar si l’aire no esta net.
El soroll, tampoc no ens agrada gens,
no ens deixa dormir i molesta a la
gent.

Comencem pels que volen
netejar l’aire de Barcelona:
L’aire de Barcelona
més net el volem.
Amb arbres, flors i plantes
ho aconseguirem.
Els balcons plens de flors
ben bonics, ben bonics!
I amb l’aigua de la pluja
les flors regarem.
Demanem, ajuntament,
el dia de les flors.
Demanem, ajuntament,
un aire ben net i un bon ambient!

Hi ha qui troba que de serveis
al ciutadà en falten principalment per a fer esport.
Fem esports amb esforç
per divertir-nos i estar sans.
Però quan l’escola tanca,
a on podem entrenar?
Volem poliesportius
ben grans i ben bonics.
Volem poliesportius
oberts i gratuïts.
Tothom podrà fer esport
veureu que divertit!
L’ajuntament ajudarà
i no s’haurà de pagar.

Un cartell penjarem
pel transport públic fer campió.
Si al web el voleu mirar,
allà trobareu la informació.
Fem força Barcelona!
Fem força els ciutadans!
Si ningú no t’embruta,
ben polida seràs.

Demanem que els transports,
no siguin cars, baixin els preus!
També volem que n’hi hagi més,
per a més llocs posar-hi els peus!

Si tots junts col·laborem
Barcelona estarà més neta.
Si tots junts no embrutem
el nostre somni complirem.

I ... sí, senyora! Més d’un dels
infant s’adona que tots convivim als carrers de Barcelona:

Un altre tema que preocupa
són els espais verds de la
ciutat:
Hem vist uns espais verds
que s’han de millorar.
Haurem de vigilar
perquè estiguin polits.
Que els parcs de Barcelona
siguin per somiar,
divertir-se, compartir
i també descansar!

La gent de Barcelona
sap molt bé el que vol.
Volem una ciutat
pensada per a tothom.
La ciutat és casa nostra
i volem decidir:
com serà la nostra vida
a dins i a fora al jardí.
Volem que l’ajuntament
ens escolti atentament.
Volem arreglar la ciutat
per viure-hi amb comoditat.

Barcelona ben neta,
així es com et volem:
fem fora les caquetes
dels parcs i dels carrers.

Els carrers estan bruts
i els hem de netejar.
Volem caminar
sense ensopegar.
Hem de ser més responsables,
netejar i no embrutar.
Separem papers i brossa,
tot apunt per reciclar.
Senyor alcalde,
volem els carrers ben nets!
Si vigilem, ho aconseguirem,
perquè Barcelona estimem.

També els infants han pensat
com volen la seva escola, ja
que hi passem molta estona
cada dia:

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

Quan acabi de berenar,
molts esports faré.
Els pares al “cole” van,
rus, xinès i català aprendran.
L’alumnat de la ciutat
juguem i compartim
llibres en bon estat
i llengües diferents.
Alcalde, et demanem:
dinerons, calerons,
per a totes les escoles
i prou de barracons!
Participem, participem,
que Barcelona millorarem!

Us deixem amb les paraules de
Pregó de Festa Major de
Josep M. Sala-Valladaura, poeta
que ha escrit per a petits i grans...
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La nostra ciutat
és molt bonica,
però està una mica trista,
per la brutícia!
Veïns, companys,
ajudeu-nos!
Fora llaunes! Fora papers!
Fora soroll i fora brossa!
Parlarem, proposarem
i a l’alcalde demanarem:
més neteja, més serveis
i, així, tot estarà ben net.
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La crisi econòmica també
preocupa als nostres infants.
Veuen necessitats i problemes
de diners, però tenen propostes per solucionar-ho:
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Això de la crisi és massa,
a la gent li falta casa.
No tenen ni per menjar
això s’ha d’acabar.

L’Institut d’Educació, la Regidoria de Dona i Drets Civils, l’Institut de Cultura i
el Comissionat de Participación ciutadana i associacionisme
de l’Ajuntament de Barcelona, agraeixen la participació de les escoles:

Ara toca parlar als qui vetllen
per una Barcelona ecològica i
saludable:

I per acabar presentem la
preocupació constant pels
nostres carrers de la ciutat
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