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PREGÓ  CARNESTÓLTES 2018 

 

Hola nois i noies, mestres, gent de l’AMPA i d’altres que m’esteu escoltant: Bona tarda!  

Un any més he vingut 

perquè ja molts anys he intervingut. 

El meu objectiu és que us entretingueu 

ja que l’any que ve potser no hem veureu. 

 

Ai! Que no m’he presentat! 

Soc el Carnestoltes 

l’únic i exclusiu rei dels poca-soltes. 

Ara les notícies explicaré 

i potser a algú desil·lusionaré. 

 Primer les noticies de Flix explicaré 

i amb algunes notícies us alegraré. 

 El carrer Castell van arreglar 

 i per fi els cotxes poden passar. 

 Un dia un diluvi va arribar 

i tota una tarda us va “fastidiar”. 

 Ca Don Ventura han arreglat  

i el parquet molt bé ha quedat. 

 La plaça del 8 de Març van inaugurar 

per a que els nens i nenes puguin jugar. 

Bé qui diu jugar diu xerrar, que us veig, ehhh!!! 

 S’ha jubilat el mestre Sebastià 

i quan em va arribar la notícia 

molt trist em vaig quedar. 

Cleca: Oohhh... 
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 Quants anys hem compartit pregó! 

Uns ”gamberros” el pessebre van trencar 

i molt bé al vídeo de l’ajuntament van quedar.   

 Aquest any a Flix la neu no ha arribat 

i els flixancos us heu quedat molt desil·lusionats.     

 Una proposta als pressupostos va sortir  

i un “SkatePark” volen construir. 

 Em sembla que el Casal dels joves volen canviar 

i damunt la Social ho volen posar.  

 Una nova passarel·la al pont han ficat  

i ara mes tranquil pots passar. 

 

A continuació de Catalunya parlaré  

i els temes sobre Flix deixaré.  

 

 En tema de política no entraré, 

perquè no vull que em ‘’fotin al carrer’’. 

Sé que moltes coses han passat, 

però ho deixaré com un tema tancat.  

 Molta gent sense treball s’ha quedat  

per culpa de moltes fàbriques que han tancat. 

 La epidèmia de la grip s’ha expandit, 

i mitja Catalunya ha emmalaltit.      

 Els pantans s’estan secant 

perquè el canvi climàtic ens està afectant. 

 A Barcelona i Cambrils els terroristes van atacar 

i moltes persones es van espantar. 

Els mossos la seva feina van complir 

i ara la gent tranquil·la pot dormir. 

 A partir de l’1 d’Octubre els carrers de cors pacífics vam omplir 

per tot el que va succeir.  

Però en tema de política no entraré 

i el assumpte tancat deixaré.  

 La sèrie de Merlí s’ha acabat  

i molta gent ha plorat. 



 
 

Escola Enric Grau Fontseré de Flix 

 

Ara de Catalunya deixaré de parlar 

i sobre Espanya començaré a explicar. 

 “Al centro” molta gent al cotxe es va quedar, 

perquè a la AP6 la neu els va atrapar.  

 A Diana Quer van trobar, 

i “El Chicle” a la presó va anar. 

Entre tots hem d’intentar 

amb aquesta violència acabar 

 Aquest any moltes pel·lícules han estrenat  

i molt èxit han causat. 

Des de Wonder fins a It! 

ha estat tot molt divertit. 

 Van haver incendis a Galícia i a Doñana 

i molta gent es va quedar sense caravana.  

 

D’Espanya no tinc gairebé res  

i del Món una miqueta més. 

 El president Trump moltes hamburgueses va menjant 

i diferents McDonald’s va provant. 

 Els Bitcoins van molt bé  

si m’heu de pagar ja sabeu amb què. 

 El món de modes es va omplint 

i tots els nens i nenes ho van gaudint..  

 Una nova moda del Dipper a sortit 

i jo amb la llengua blava molt content estic. 

 Lady Gaga a Barcelona ha triomfat 

i moltes ferides ha curat. 

 Terratrèmols molt greus ha hagut  

i molt trista ha quedat la gent 

d’Amèrica del Sud. 

I què voleu que us digui dels ESPORTS? 

 Madrid la lliga i la Champions va guanyar i  

al Barça aquest any van superar  
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Cleca: Oooh... 

 Marc Márquez campió del món va quedar  

i a Cervera una gran festa van celebrar. 

 Al Barça Mascherano a la Xina ha marxat  

i ben desil·lusionats ens hem quedat. 

 El Girona a primera a pujat 

i ben contents ens hem alegrat. 

 El Barça a quasi 20 punts està del Madrid  

i els madridistes estan molt penedits. 

I el Pregó dono ja per acabat 

si no al final em direu pesat.  

Gaudiu molt i feu gresca 

que aquesta és la nostra festa. 

Tothom a fer soroll!!  

Tothom: VISCA CARNESTOLTES!!!  

 

  

 

 


