EL PREGÓ DELS INFANTS A LES
FESTES DE SANTA EULÀLIA 2021
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 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. No ha estat gens
fàcil perquè aquest maleït virus ja fa temps
que ens fa la murga, i mireu què pensem i
sentim del temps que ens vam quedar sense
escola, sense jocs a l’aire lliure i sense gaires
companyies...
Durant aquest llarg confinament
se’ns ha obert el cor i la ment.
Tot i que no va ser un bon moment,
hem aprés a treballar virtualment.
Els deures virtuals
ens portaven molt de treball.
Menjava molt
i feia poc esport.
Quan confinada vaig estar,
el dret d’anar a l’escola es va saltar.
Aquests tres mesos els he odiat,
tot el món antinatural.
A casa confinats,
fent videotrucades
sense parar!
Trèiem el cap pels terrats
perquè estàvem confinats.
Vam aprendre a fer magdalenes
Per passar les nostres penes!
L’escola buida estava,
i jo a casa estudiava.
Les professores feines proposaven,
que a nosaltres ens encantaven!
El confinament no ha estat tan avorrit,
perquè hem jugat i ens hem divertit.
Al confinament no hem pogut veure als
nostres amics,
però gràcies a les videotrucades ens
hem vist.
Vam estar confinats mirant per la finestra,
i veiem la gent que portava mascareta.
Uf! Com ens hem de veure...
Amb les ganes que tinc de poder-me-la
treure.
Quan vam iniciar la quarantena,
vam veure passar a casa la primavera.
I quan cap al març ja ens arribi la propera,
els pètals de les flors ens recordaran el que era.
Per sort va començar un nou curs i corrent,
corrent, cap a l’escola falta gent! Ara les
classes són diferents però nosaltres seguim
ben contents i amb tots els miraments!
El rellotge ha sonat
i content m’he despertat,
Avui m’he emocionat,
l’escola ha començat!
Tantes hores per omplir,
sense poder sortir.
Ara que l’escola ha començat,
amb un somriure hem tornat.

Durant el confinament,
abraçades i petons virtualment.
Ara de nou junts estem
i contra la covid lluitem.
La mascareta hem de portar,
i a casa ens hem de quedar,
però a l’escola hi podem anar
i això feliços ens fa estar.
Si amb mascareta he d’anar
Gairebé no puc ni respirar!
Abans de dinar les mans m’he de rentar
perquè sinó em puc infectar.
En aquesta pandèmia
les mascaretes ens hem posat
i ens rentem sovint les mans
per seguir tots ben sans.
Si amb la mestra vull parlar
al Zoom m’he de connectar.
Al carrer puc sortir,
però amb la mascareta m’he de cobrir.
Molt estrany va ser el Nadal,
però vam tenir regals.
Mascareta vam portar,
fins i tot els tres Reis Mags.
Juguem sense tocar-nos,
Intentant no contagiar-nos.
Ens fem petons amb les mirades
i amb el cor fem abraçades.
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!
Reciclant on correspon
tots farem un bé al món.
Si aquest món contaminem
perdrem tot el que estimem.
Moltes vegades no hem reutilitzat
i això es pot millorar.
Nosaltres a casa podem reciclar
per tenir una bona ciutat.
Hem de despertar i el món millorar.
Reutilitzar, reduir i reciclar sense parar.
Si no és una ocasió especial
fer servir plàstic no cal.
Si vols tenir un món fantàstic,
no hauràs de consumir plàstic.
Si la brossa vols eliminar,
correctament hauràs de reciclar.

Amb els amics no podíem estar,
amb nosaltres algú va pensar?

Si un problema has trobat,
el teu amic t’ajudarà.

Nosaltres tenim dret
a poder jugar lliures,
llegir molts tipus de llibres
i tenir persones amb qui conviure.

La distància hem d’assegurar,
però els nostres cors mai s’han de separar.
Avui ens toca ajudar,
i els que han patit, no oblidar.

Uns no tenen hospital
perquè no tenen diners.
Tampoc tenen habitatge,
això mai serà acceptable.

Benvolgudes i benvolguts,
que sapigueu que ho aconseguirem.
Els nens i nenes no ens aturarem!
Les vacunes ens posarem
per destruir aquest virus dolent.

Tenim el dret a jugar
i també a anar a l’escola.
Amb la família poder estar
i tots junts poder disfrutar.
No importa sexe, raça o color,
idioma, origen o religió.
Tots necessitem amor,
cures, mims i atenció.
Si els drets dels infants vols respectar,
aquesta estrofa has d’escoltar.
La mascareta per parlar has de portar
i per escoltar atent hauràs d’estar.
Han de protegir-te dels maltractaments per
no caure més.
I ara, per acabar, volem anunciar amb
bombo i platerets els nostres desigs perquè
aquesta covid-19 desaparegui. Encara que
no ens agradi gaire o no ens vingui molt de
gust, us assegurem que nosaltres farem tot,
tot, tot, el que puguem!!!!

Jo vull jugar amb llibertat
perquè és un dret de l’infant.
Anar a jugar amb els companys
i que duri molts anys.

I abans de tancar aquest pregó, volem
donar les gràcies als 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 vulgui
a escoltar-les.
Us deixem amb les paraules del Pregó de
Festa Major de Josep M. Sala-Valldaura,
poeta que ha escrit per a petits i grans...
Bandes,
Orquestres,
Cremats,
Envelats,
Gegants i firetes:
Gresca Xalesta
De bruixa maduixa,
Visca la festa!

No ens agraden els grups bombolla,
no podem veure els amics.
Ens adaptarem al canvi,
encara que siguem xics.
Mantén la distància social
si no vols estar fatal.
El virus mai s’acabarà.
La vacuna ens salvarà!
Tots hem d’anar a l’escola
perquè no estigui sola
Però per poder-hi tornar,
la mascareta sempre hem de portar.
Un ambient saludable ja no tenim,
i la nit ens passem tossint.
Si a l’escola volem anar,
la mascareta hem de portar.
Jo vull que tots ens tractem bé
per no fer-nos malbé.
El món és un equip
i junts ho podem aconseguir.

Els nens i nens de Barcelona hem estudiat els
Viure segur no ha de ser un problema,
drets dels infants i hem vist que a vegades
si teniu el secret d’aquest poema.
no es respecten. Per això volem fer sentir la
Viure segur no ha de ser un sospir desesperat,
nostra veu per defensar-los a tot arreu.
sinó una esperança, un cant de llibertat.
Si pel món vols viatjar,
El dret a jugar ens van vulnerar
l’amor no pot faltar.
i sense escola ens van deixar.
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