
 

 

 

PRIMERA CATEGORIA: 1r i 2n ESO 

1r premi: MIQUEL GANDUL SANFELIU, 2n B 

 
“Així ho aconseguirem” 

El planeta hem de cuidar, 

així és no contaminar. 

D’aquesta forma aconseguirme 

el que tots nosaltres volem. 

 

Si vols viure molts anys, 

cuidar-se és important. 

Pots der  esport o passejar 

però sempre mesurant. 

 

La familia és amb qui pots comptar 

sense deixar fora les amistats. 

Cuidem d’aquells que volem 

i la felicitat aconseguirem. 

 

 

Com a ciutadà, jo et puc dir, 

que de conflictes has de fugir. 

Buscar la concòrdia a tot arreu 

i hi haurà alegria al voltant teu. 

 

 



 

 

Actuar amb solidaritat 

és bon acte de fraternitat 

Ajudar al necessitat 

és molt bon acte de caritat. 

 

Una autèntica amistat 

és sentir-se estimat. 

En un amic trobaràs 

un suport ben important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2n premi: PAU GANDUL VICENT, 1r A 

“Un mar d’ignorants” 

El món és un mar. 

Un mar d’ignorants 

on les coses cauen 

i ningú ho pot parar. 

 

El cost de la vida s’ha disparat 

i la contaminació no ha baixat. 

Quan ningú sobreviu en aquest mar. 

És que ningú la pau vol anhelar? 

 

Enumerar els problemes no val de res 

doncs més dilemes seguiran apareixent 

i la meua llista seguirà creixent. 

En quin moment començaren els patiments? 

 

El gel hidroalcohòlic fa pudor 

i les meues mans s’irriten molt. 

Ja fa dos anys d’esta situació 

i tots busquem una solució. 

 

Hi ha pobres, famolencs i malalts 

i amb la ignorància ens l’hem buscat. 

Volem una nova normalitat  

per a aconseguir tirar endavant. 

 



 

 

Com ja he dit abans 

i torne a recorder 

el món és un mar,  

Un mar d’ignorants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGONA CATEGORIA: 3r, 4t ESO / 1r, 2n BATX 

 

ARANTXA CHALER MIRGUI,  2n A de Batxillerat 

Desitge un món sense contaminació. 

Desitge un planeta amb rius nets, 

Desitge una terra sense pol.lució 

Desitge una vida plena de vida. 

 

Necessite uns amics vertaders, 

uns amics que sàpiguen de les meues alegries, 

uns amics que eixuguen el meu dolor. 

Tots ells em trobaran plena de vida 

 

Rebutge l’abús dels videojocs, 

menyspree les vesprades solitàries d’Instagram, 

refuse la prioritat de les pantalles. 

Trie els moments plena de vida. 

 

Fuig dels conflictes, 

m’aparte de les baralles, 

no tolere els insults. 

Necessite estar plena de vida. 

 

Un món sense brutícia, 

uns colegues autèntics. 

relacions sense pantalles. 

Tot aixó em fa créixer plena de vida. 



 

 

PAULA GUILLÉN MARTÍNEZ 1r A de Batxillerat 

Les falles són passió per a la benvolguda València. 

El 19 de març es cremen totes les memòries passades 

així com hem de fer amb es injustícies no desitjades 

perquè la nostra consciència no entre en decadencia 

 

La guerra s’apodera de les televisions 

com els castells de les nostres visions. 

Tot queda en cendra cremada 

com Ucraïna en la batallada 

 

 

No sols la guerra és el problema. 

Les tecnologies ens controlen com volen. 

A totes hores apegats a la pantalla 

tant com els ninots a la falla 

 

Ara les famílies més distanciades 

Com les amistats oblidades 

A les quals no cuidem tant 

i amb dolor plorem bastant. 

 

Tot i això la meua terra 

no la canvie per res. 

És imposible trobar-ne 

terra com la del Micalet! 

 



 

 

MENCIÓ ESPECIAL 

IRENE PONS MARTÍNEZ / BERTA GASCÓN MOLINA, 3r B ESO 

Ben altes s’alcen les falles 

i es disparen mascletaes. 

Vine amic, no et talles 

a esmorzars, berenars i fartaes. 

 

Pren lloc amic i imagina  

que Rússia deixa Ucraïna. 

Agafa uns cacaus i uns tramussos 

i deixa els americans i els russos. 

 

Caloret faller o calfament global? 

Rita no ho tenia molt clar… 

Recordeu on van les deixalles 

una vegada acaben les falles. 

 

Les bandes tocant cançons valencianes, 

alegren la vida a gents molts estranyes. 

Persones gallegues, persones murcianes, 

de Xina i de l’Índia, de terres llunyanes. 

 

I amb cura hem d’anar 

si el virus no vols pillar, 

que ara està tot molt complicat 

i els avis ho poden passar fatal. 

 



 

 

 

 

 


