El Pregó dels infants a
les festes de Santa Eulàlia
2018 BarceloNa ciutat jugable
Excel·lentíssimes autoritats de la Ciutat de Barcelona, ciutadanes i ciutadans:
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, siguin
d’on siguin. Per això em trobo aquí acompanyant els infants, veritables
protagonistes d’aquest acte. 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 aquest pregó. Els equips
han compartit les idees, els projectes i els compromisos sobre el lleure i
han coincidit a reivindicar una vegada més que jugar és un dret de tots els
infants.

Els infants de Barcelona,
per jugar tota l’estona, fem
propostes de millora.
A Barcelona ens volem divertir,
sense que hi hagi cap perill.
Volem una ciutat divertida,
agradable, amiga i tranquil·la.
Però els nostres pares diuen
que falta seguretat al parcs.
Necessitem reixes i plantes
perquè quedin més tancats.
En els parcs de Barcelona
no hi ha prou espai.
De gronxadors i tirolines
no n’hem tingut mai!
Més parcs volem tenir
per poder-nos divertir.
D’espais per anar amb skate,
també en voldríem gaudir.
Volem parcs amb més natura
i a les places hula-hoops,
patinets i gronxadors,
per poder-hi jugar tots.
No volem contaminació,
volem molta diversió.
Un parc amb un tobogan,
xarranques i un sorral.
Més parcs necessitaríem
amb joguines de veritat.
No poseu més edificis,
deixeu espais per jugar.
Jugarem per Barcelona,
pels racons de la ciutat.
Pels carrers i les placetes
hi ha d’haver activitat.

Demanem a l’alcaldessa
que renovi algun espai,
més ludoteques, llibres i música
i més jocs per a tothom.
Volem més parcs, xulis i divertits,
originals i segurs.
I, si us plau, senyora Colau,
Per acabar volíem dir que,
subvenciona els esplais i els
sense jugar ni riure, no
caus.
podríem viure.
Comencem per dir que ens
agrada jugar, sense mai
parar!

Jugant es pot aprendre,
i també ser creatiu.
Jugar és important
per créixer i fer-se gran.

Als infants de Barcelona
ens agrada molt jugar.
Quan jugues et diverteixes,
tant a casa com al parc.

Més temps lliure per als pares
i més espais a la ciutat.
Més estones de temps lliure
per a petits, mitjans i grans.

També juguem a l’escola
i, al pati, hi fem amics.
Els companys sempre ens ajuden
quan estem molt avorrits.

Barcelona és una gran ciutat,
perquè tothom hi pot jugar.
A les festes de Santa Eulàlia
jugarem sense parar.

Quan tinc ganes de jugar
els amics vaig a buscar,
per jugar amb la pilota,
o potser a fet i amagar.

No hem d’estar capficats,
per si perdrem o guanyarem.
Ja sabem que com més juguem,
més ens divertirem!

Als infants de Barcelona,
ens agrada molt l’esport.
Tenim poliesportius i tenim parcs,
però es podrien millorar.

Famílies, nens i nenes,
juguem sempre amb harmonia
i la ciutat de Barcelona
serà millor cada dia.

I abans de tancar aquest pregó,
volem donar les gràcies als mestres
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 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!
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