1a categoria - 1r premi

Aquest poema va a tractar,
d'un problema molt important,
la contaminació a la terra no és novetat,
però si no responem, serà una fatalitat.
Rius i llacs que comencen a reduir,
i el blau cel comença a descolorir,
ocultat per tot el fum que les fàbriques fan,
i després ens preguntem: els animals on van?
Boscos devorats per l'abrasador foc,
i nosaltres, indiferents, prenent-lo com un joc.
Ens avisa la tele i ens avisa la ciència,
si el seguim ignorant tindrà una conseqüència.
Però encara es pot frenar aquesta situació,
abans que la terra acabe en destrucció,
tancant els ulls i escoltant el cor,
a la banda verda ens anirà millor.
Tan sols hem de pensar un moment,
deixar el mal i cuidar el mediambient,
plantar una planta o anar en bici,
totes aquestes coses tindran el seu benefici.

JORGE OCHANDO DÍEZ 1r ESO B

1a categoria - 2n premi
LA CONTAMINACIÓ
Si no volem contaminar,
hem de començar a reciclar.
I tota la gent cridarem:
el medi ambient salvarem!
Tot el món haurem de cantar
que el nostre planeta anem a cuidar.
Fem per terra, no anem a deixar
i tot ho anem a arreplegar.
Els llums hem d’apagar
per a energia, estalviar.
Així el món viurà en pau
i al fem li direm: Au!
Tot açò és un llarg viatge
per aprendre del reciclatge
En el viatge avançarem
i aquesta lluita guanyarem.
Açò és el poema
d’un gran problema,
el recitarem tot el dia
amb tota la nostra energía.
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1a categoria – Menció d’honor
RECICLEM I SALVEM EL MEDI AMBIENT
Tots hem de reciclar
ja que el nostre món
patint molt està.
Ens hem de conscienciar
que hem d’arreplegar
per posar punt i final,
Ja arriben les falles,
plats i gots s’han d’utilitzar
per a poder beure i menjar,
sempre i quan es puguen reutilitzar.
Molt de fem hi ha a la mar
Tot això hem de canviar
Molta gent bona vol ajudar,
com el nostre Col.legi Parroquial.
Per què ens comportem tan mal
si el món bé s’ha portat?
Nosaltres sempre fent mal
i la terra patint està.
Mira-la! Què bonica!
La mascletà va a començar;
quan acabe l’espectacle
tots els papers cal agafar.
Cantant l’himne regional,
tots tan emocionats,
mirant la nocturna mascletà,
en la platja de la Patacona,
tot s’ha quedat brut i mal
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2a categoria – 1r premi
SOMNIS ECOLÒGICS
Benvinguts amics i amigues al planeta de la hipocresia
on tots diuen reciclar i ningú mai ho aconseguia.
Campanyes i xarrades amb tal de reciclar,
encara que al carrer, l’educació i el respecte es troba a faltar.
Matèries i productes reciclables,
però només al fem acaben de vegades.
Personal dedicat a la neteja amb molta feina a fer
que no té per què netejar allò que tires al carrer.
I amb això alguns diran, per a reivindicar ja hi ha
organitzacions,
estimats companys, vos falta un poquet d’implicació.
Natura vestida de plàstic i envasos per retirar,
Però, per què serà que ningú mai els troba a faltar?
Vivim en un món fantàstic i ple de vida, sí vida…
consumida per l’egoisme del qui la natura no cuida.
Illes flotants de plàstic a la deriva,
perdudes en el gran blau per a tota la vida.
I amb açò sols vull expressar la meua impressió,
i a poc que hages reflexionat, hauràs captat la meua intenció,
però jo estaré tombat al llit de l’habitació
somiant despert un món sense contaminació.
JORGE OSSORIO ALFONSO, 2n Batxillerat C

2a categoria – 2n premi

Mar de plàstic, pols derretits,
espècies que desapareixen amb un crit.
Són causats per l’acció humana
al no reciclar com es recomana.
Avui es veu una columna de foc
de falles i mascletà de colors,
sembla la mort amb eixa negrura
de la capa d’ozó que ens preocupa.
Ninots de teles, fusta i papers,
fets sols amb residus de la gent.
És una manera compromesa
de cuidar la naturalesa.
Reciclar allò que tirem al fem,
reutilitzar allò que volem,
reduir innecessàries despeses.
No és complicat seguir les tres erres!
I és veritat que estem en Falles,
època de festes i rialles,
però no hem mai d’oblidar
que el nostre planeta hem de salvar.

EVA LIMORTI GARRIDO 1r Batxillerat A

2a categoria – Menció d’honor
LA CONTAMINACIÓ EN LA NOSTRA VIDA
De la contaminació hui parlarem
perquè és un problema en la societat
ja que si no s’afanyem
açò creixerà en gravetat.
Primer parlarem de la natura
que cal cuidar-la amb cura.
La estem destruint sense miraments
i després sorgiran tots els pensaments.
Tot és essencial, però què farem
sense oxigen? Això tots pensarem
perquè un problema és si vius estem.
Si això continua tots desapareixerem.
La platja la estem plenant de fem
i així mateix poc la disfrutarem
i no ens posem a parlar de la mar
perquè sinó ens posarem a plorar.
Cadascú té els seus problemes.
però açò és de tota la població
hem de viure evitant la contaminació
per salvar tots els ecosistemes.
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