
 

PREGÓ: 50È ANIVERSARI DE L’INSTITUT BALDIRI GUILERA 

 

 

50 anys d’alumnes del Prat. Visca! 

50 anys del Baldiri Guilera. Visca! 

Som els joves del passat. 

Som els joves del futur. 

Estem avui, aquí, amb tots i totes, a la 

plaça del poble, a la plaça de tothom, per 

buscar el poder del Baldiri. 

El poder del Baldiri! 

 

Busquem els fonaments de l’univers: 

foc, foc  

terra, terra  

aire, aire  

aigua, aigua 

 

Busquem els fonaments del coneixement: 

aigua, aigua 

aire, aire  

terra, terra  

foc, foc 

 

Som els joves del futur.  

Som els joves del futur. 

Som els joves del passat.  

Som els joves del passat. 

50 anys del Baldiri Guilera. Visca! 

50 anys d’alumnes del Prat. Visca! 

 

Volem, volem, volem, volem, volem... 

El foc! 

El foc! 

El foc! 

On és el foc?  

On és el foc? 

 

EL FOC ÉS AL BALCÓ! 

 

El foc és aquí! 

El foc del Baldiri són els alumnes, els d’ara i 

els de sempre, amb la seva joventut i 

efervescència. 

El foc del Baldiri és l’amor, sí, l’amor que 

perseguim com el gran motor que ens 

impulsa cap a la vida. 

El foc del Baldiri és escalf, llum i passió, les 

energies necessàries per a engegar els 

projectes més insospitats. 

El foc és aquí! 

 

Volem, volem, volem, volem, volem... 

La terra! 

La terra! 

La terra! 

On és la terra?  

On és la terra? 

 



LA TERRA ÉS AL BALCÓ! 

 

La terra és aquí! 

La terra del Baldiri és la casa de tots. No 

importa d’on venim sinó el que hem 

construït i construirem junts. 

La terra del Baldiri són els camins plens 

d’il·lusions i projectes que cadascú ha deixat 

marcats amb esforç. Alumnes, professors i 

personal no docent hi hem deixat la nostra 

empremta. 

La terra del Baldiri, com la terra del Delta, 

es treballa amb estima i paciència. 

La terra és aquí! 

 

Volem, volem, volem, volem, volem... 

L’aire! 

L’aire! 

L’aire! 

On és l’aire?  

On és l’aire? 

 

L’AIRE ÉS AL BALCÓ! 

 

L’aire és aquí! 

L’aire del Baldiri ens ajuda a obrir la ment, a 

descobrir altres mons i altres realitats, a 

conèixer la nostra història i a fer-nos més 

tolerants i solidaris. 

L’aire del Baldiri ens impulsa a atrevir-nos a 

fer coses diferents, a saltar i, gràcies als 

coneixements i experiències adquirides, a 

endinsar-nos en l’aventura de la vida. 

L’aire del Baldiri ens porta lluny, ben lluny, 

però sense perdre l’orgull de ser del Prat. 

L’aire és aquí! 

 

Volem, volem, volem, volem, volem... 

L’aigua! 

L’aigua! 

L’aigua! 

On és l’aigua?  

On és l’aigua? 

 

L’AIGUA ÉS AL BALCÓ! 

 

L’aigua és aquí! 

L’aigua del Baldiri és l’aigua de la vida, la 

vida mateixa, que hem compartit i 

compartim cada dia. 

L’aigua del Baldiri són les idees que fem 

créixer i flueixen entre tots. 

L’aigua del Baldiri és el mar, el riu, l’aqüífer, 

els estanys del Delta, que ens lliguen al 

territori i ens fan estimar i comprometre’ns 

amb el nostre medi ambient. 

L’aigua és aquí! 

 

Ja tenim els 4 elements. Però ens falta 

l’últim. Un de molt important. Ens falta la 

cinquena essència. Ens falta l’èter. Ens falta 

l’element visible. 

 

Volem, volem, volem, volem, volem... 

L’èter! 

L’èter! 

L’èter! 

On és l’element visible? 

On és l’èter?  

On és l’èter? 

 

L’ÈTER ÉS AL BALCÓ! 

 

L’èter és aquí! 

L’èter és l’element visible, allò que no es 

veu però que hi és, que hi ha de ser! 



L’èter som les famílies, allò que no es veu a 

les escoles però que hi és, que hi som, que 

hi hem de ser! 

L’èter som totes les famílies que som 

darrera de cada fill, de cada estudiant, de 

cada jove del Prat! Amb alegria! Amb 

responsabilitat! Amb compromís! Nosaltres 

també fem Baldiri! 

L’èter és aquí! 

 

El foc fa Baldiri.  

El foc 

La terra fa Baldiri.  

La terra 

L’aire fa Baldiri. 

L’aire 

L’aigua fa Baldiri.  

L’aigua 

L’èter fa Baldiri.  

L’èter 

 

Ja hi som tots!  

Ja hi som tots! 

Tots fem Baldiri!  

Tots fem Baldiri! 

Jo també faig Baldiri! 

Tu també fas Baldiri! 

50 anys d’alumnes del Prat. Visca! 

50 anys del Baldiri Guilera. Visca! 

 

Som els joves del futur.  

els joves del futur. 

 

Som els joves del passat.  

Som els joves del passat. 

 

Mirada d’aigua 

Coratge de foc 

Esperit d’aire 

I de terra el cos 

 

Visca el poder del Baldiri!  

Visca el poder del Baldiri! 

 

I visca la Festa Major!  

Visca la Festa Major! Visca! 

 

 


