EL PREGÓ DELS INFANTS
A LES FESTES DE
SANTA EULÀLIA 2020
moguem-nos a barcelona
respectant el medi ambient
Excel·lentíssimes autoritats de la Ciutat de Barcelona, ciutadanes i ciutadans.
Avui s’inicien les festes de Santa Eulàlia, símbol de solidaritat, de justícia,
de generositat i sobretot de la defensa dels drets de totes les persones i
molt especialment dels que avui són aquí presents, els infants de la nostra ciutat.
Ells i elles han escrit aquest pregó i tot seguit el proclamaran en veu ben alta i clara.

Un munt d’escoles, treballant nit i
dia, hem preparat aquest pregó.
Hem compartit idees, somnis i
compromisos sobre la sostenibilitat i
comencen per dir ben fort:

Nenes i nens de Barcelona estem
d’acord que la bicicleta és un invent,
molt convenient! Amb un peu a cada
pedal s’arriba lluny i sense gens
de fum!

Hem de vigilar
de no contaminar.
Fora els fums de Barcelona!
Verda i neta és més molona!

Si no vols contaminar
amb bicicleta has d’anar
Fes servir el carril bici,
i no t’oblidis del casc.

Per la ciutat vaig passejant,
pocs arbres vaig trobant.
L’aire és força contaminant
quan estic al parc jugant.

Per anar a l’escola prefereixo
caminar que contaminar.
Jo vaig en bicicleta
i deixo ben net el planeta.

Per la ciutat m’agradaria caminar
i aire net respirar
tothom ha de ser molt conscient
i millorar el medi ambient.

El millor que pots fer,
és anar a peu o en bici pel carrer.
Però per arribar a la nostra escola
el carril bici no ens diu hola!

La nostra escola ens agrada
però Barcelona està contaminada
hi ha massa sorolls, cotxes,
motos i camions!

Més carrils! i Bicing per a infants
volem en moltes quantitats.
El que somiem per la ciutat
és una bona mobilitat.

Cotxes i motos que fan fum,
a Barcelona n’hi ha un munt!
En perill la Terra està.
Au va! prou de contaminar!

No siguis marraneta
I neteja una miqueta
Per fer bonic el planeta,
Vés en bicicleta!!!!!

Si no ens posem les piles
la Terra per les parets s’enfila.
Els ocells ara poden volar
Però, potser demà, no podran respirar
No volem fàbriques amb fum
perquè de món només n’hi ha un.
Ja estem cansats de contaminar
és l’hora de canviar!!!
En aquest planeta
hi ha massa fum,
volem una ciutat neta
o al final farà BUM!

També ens hem fixat que per un món
més sostenible necessitem reciclar,
reduir i reutilitzar. Des d’aquí volem
demanar un esforç per reciclar i
deixar de contaminar!

Per millorar la sostenibilitat, els infants
de Barcelona fem propostes de millora:
Entre tots i totes hem pensat,
i algunes solucions hem trobat.
Canviem carreteres per voreres
i les nostres maneres.
De nosaltres depèn allò que volem!
Que hi hagi menys cotxes per tota
la ciutat
i així col·laborar tots amb la
sostenibilitat.
Més arbres, plantes i parcs volem
i per la nostra ciutat i barri
tot això demanem.

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.

Al nostre barri hi ha algunes
zones verdes,
que per jugar ens van de perles!.
Els infants volem zones verdes
en bon estat,
i horts urbans per poder plantar.
Volem voreres més amples
i, per tot arreu, més rampes,
per poder tenir una ciutat
on moure’s sigui fàcil de veritat.
Pel carrer volem anar
i aire pur respirar
Per anar a l’escola o treballar
el cotxe hem d’evitar.
Camins escolars ens han de posar
per poder anar a l’escola amb seguretat,
tranquil·lament pel carrer caminar
i passejar per la nostra ciutat.

Reciclant on correspon
tots farem un bé al món.
Si aquest món contaminem
perdrem tot el que estimem.

Per estar més protegits quan caminem,
les voreres amples demanem.
Per poder caminar tranquil
I no patir cap perill.

Moltes vegades no hem reutilitzat
i això es pot millorar.
Nosaltres a casa podem reciclar
per tenir una bona ciutat.

Estem contaminant la terra i el mar
i el transport públic està molt car.
No és just que passi això
i ho volem explicar al pregó.

Hem de despertar i el món millorar
reutilitzar, reduir i reciclar sense parar.
Si no és una ocasió especial
fer servir plàstic no cal.

No ens toqueu la T-10
abaixeu si us plau el preu!

Si vols tenir un món fantàstic,
no hauràs de consumir plàstic.
Si la brossa vols eliminar,
Correctament hauràs de reciclar.

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.

No volem més contaminació,
anar caminant és molt millor.
Pel canvi climàtic haurem de lluitar,
per això el transport públic haurem
d’utilitzar.

Visca la festa!

L’Ajuntament de Barcelona agraeix
la col·laboració a totes les escoles
participants:
Escola Josep Maria de Sagarra
Escola Rius i Taulet
l Escola Sadako
l Escola Especialitzada Mare de Déu
de Montserrat
l Escola Mas Casanovas
l Escola Els Pins
l Escola Solc
l Escola Prosperitat
l Escola Aiguamarina
l Escola Mercè Rodoreda
l Escola El Sagrer
l Escola Doctor Ferran i Clua
l Escola Ramon Llull
l Escola Ignasi Iglesias
l Escola Turó Blau
l Escola Concepció Arenal
l Escola Dovella
l Escola Frederic Mistral-Tècninc Eulàlia
l Escola Nausica
l Escola Projecte
l
l

