EL PREGÓO DELS INFANTS
A LES FESTES DE
SANTA EULALIA 2019
Barcelona ESCOLTA els infants
Excel·lentíssimes autoritats de la ciutat de Barcelona, ciutadanes i ciutadans.
Avui celebrem les festes d’hivern de Barcelona i homenatgem a la nostra Santa Eulàlia,
defensora dels que avui són aquí presents, els infants de la nostra ciutat!
Ells han escrit aquest pregó i tot seguit el proclamaran en veu ben alta i clara.
Un munt d’escoles, treballant nit i dia, ha preparat aquests versos.
Els equips han compartit descobertes i compromisos per fer sentir la seva opinió a casa,
a l’escola i a la ciutat. Estan ben decidits a participar per avançar sense parar.

Per començar, diuen que volen prendre
part en les decisions familiars perquè,
amb la seva col·laboració, estan segurs
que tot sortirà millor!
Rentar plats, endreçar i cuinar.
Com ens podem organitzar?
Si tots junts fem un equip
ho podem aconseguir!
A casa m’haig de fer
el llit cada matí;
perquè vull descansar bé
i perquè així ho hem decidit.
La llista de la compra pensem
i entre tots les bosses portem.
Amb euros vaig a comprar
i en el canvi m’he de fixar.
Ajudo a escollir la roba,
per demà i demà passat.
I sempre estic a punt
d’opinar sobre el que vull.

la nostra veu va ser escoltada
i hem aconseguit jocs per a tots.
Podem escollir el projecte,
o a la classe un nom posar.
Si diem la nostra opinió
sempre podem millorar.
Un reglament positiu vam fer,
que ens va animar a passar-ho bé.
Per després fer suggeriments,
a la bústia dels pensaments.
Si vols participar
hi ha un mural de decisions.
Au! ves cap a la bústia
i podràs fer aportacions!
Decidim i acordem,
i molt bé ens ho passem.
Ajudant-nos i aprenent,
cadascú és diferent.

Mestres i alumnes les festes celebrem
amb respecte, ajuda i participació.
Ens divertim i molt bé ens ho passem,
ballant i cantant cançons, amb emoció!

Volem que la gent s’impliqui
i netegi el carrer si el seu gos fa pipi.
Respectem els veïns i no fem soroll
no a tothom li agrada el rock and roll.

A l’escola sense por
farem una reunió;
per les idees escoltar
i amb acords poder votar.

Volem una ciutat sense contaminació,
per poder viure millor.
Si tothom anés amb bicicleta,
la ciutat estaria més neta.

L’assemblea és perfecta,
quan es parla i hi ha respecte.
Argumentem pensaments,
surten idees de les ments.

A peu, amb bici o amb patinet
podem arribar a tot arreu.
Espais sense cotxes volem
i la contaminació de sobre ens treure’m.

Tots junts podem fer molt,
si expressem la nostra opinió.
Si tots bons companys som,
millorarem el nostre entorn.

Ens agrada anar pel carrer
mirar, badar, jugar
i passejar tranquil·lament
entremig de molta gent.

A l’escola fem amics
per passar-nos-ho millor;
per això estem contra el bullying
i el coratge ens fa ser forts!

Necessitem molta participació!
I fer dels nostres patis
Un bonic i gegant barri!

Les nostres veus s’han d’escoltar
per l’escola millorar.
Segur que entre tots i totes
sortiran un munt d’idees bones.
A tot arreu, amb diversió,
podem conviure molt millor.
Participar i ajudar
és la manera de millorar.
Amb la nostra opinió,
farem una bona acció:
fer-nos escoltar
per l’escola i el món canviar!

A les reunions familiars,
escolto i deixo parlar,
per decidir, entre tots,
què volem planificar.

I mentre els infants van creixent,
a l’escola van aprenent com s’ha
de participar. Ho han parlat i debatut
i, ara, tots saben molt bé què és el que
cal fer.

Aconseguir bon “rotllo” familiar,
que ens faci sentir que hi formem part,
és el que més desitgem
i per això ho pregonem!

A l’escola tot “mola”,
si no vas a la teva bola.
Decidir pot ser divertit,
si ho fem tots units.

Ara bé, no tot comença i s’acaba a casa i
a l’escola! Els nostres infants, amb ulls
ben vius i orelles dretes, han mirat el
lloc on viuen i ben aviat han imaginat
com voldrien aquesta ciutat. Per això,
acaben aquest pregó declamant amb
veu sonora les seves il·lusions i molts
dels seus desitjos.

L’assemblea es pot usar
per idees expressar.
La clau és participar,
amb respecte i amistat.

Proposem que al nostre barri
hi hagi més zones de joc,
per a què tots els nens i nenes
participem en un munt de jocs.

A l’escola, la veu dels infants es té en
compte i ells veuen amb satisfacció
com compte la seva opinió!
A principis de trimestre
vam escollir delegats.
Alguns nens van presentar-se
i vam votar tots plegats.
Després de fer campanya
amb propostes i recompte de vots,

Farem de Barcelona una ciutat molt millor,
per viure-hi en pau, estimació
i amb molta participació!

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.
Us deixem amb les paraules de Pregó
de Festa Major de Josep M. Sala-Valladaura, poeta que ha escrit per a
petits i grans...
Bandes,
orquestres,
cremats,
envelats,
gegants i firetes:
gresca xalesta
de bruixa maduixa.
Visca la festa!

L’Ajuntament de Barcelona agraeix la col·laboració a totes les escoles participants:
Escola Solc l Nausica l Projecte l Dovella l Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia l Rius i Taulet l Josep Maria de Sagarra l
Els Pins l Mare de Déu de Montserrat l Aiguamarina l Prosperitat l Mercè Rodoreda l Turó Blau l FEDAC Sant Andreu l
El Sagrer l Voramar l Concepció Arenal l La Sagrera.

