
PRIMERA CATEGORIA: 1r i 2n ESO 

 

 
1r premi: Andrea Peris Pérez (1r ESO A) 

 

Alboraia, terra nostra 

 

Alboraia terra d’horta, 

camins, sèquies i camps 

senda que el barranc em porta 

ràpid com un rellam 

 

Envoltada de mar es troba, 

L’orxata com senya d’identitat; 

agrada al qui la prova 

si amb fartons l’ha disfrutat 

 

Festes, cultura i tradicions, 

sentiment d’un poble acollidor. 

Ompli els carrers d’il·lusions,  

de música, llum i color. 

 

Moltes coses per descobrir, 

edificis, miracles i sabors. 

La Setmana Santa per gaudir 

i per viure amb emoció. 

 

Sant Cristòfol l’admira, 

des de la seua grandària 

i et convida a vindre 

a la nostra terra, Alboraia 

 

 

 

 

 

 

 

 



2n premi: Héctor Santiago Peris (2n ESO A) 

 

Alboraia, Patrimoni de la Humanitat 

 

 

El Miracle dels Peixets 

al barranc del Carraixet 

¿quantes formes varen ser? 

No sabem si dos o tres. 

 

L’orxata de xufa  

a Alboraia es fa, 

i si prens més d’una 

no et quedaràs amb fam 

 

Les ermites d’Alboraia 

cap d’elles és lletja; 

pot ser que el que les veja, 

si no és cec, es desmaia. 

 

Un xalet blau, vell i gran 

s’aguanta com un gegant; 

enamora a qualsevol 

que puga passar aprop. 

 

Varen traslladar el pont, 

ara està en aquest poblet 

i encara que és xicotet, 

 ¡Pont del Moro, et vol tothom! 

 

El comte de Zanoguera 

ens deixa una prosperitat, 

per si vosté no ho sabera, 

d’ús public és la seua utilitat 

 

 

 

 

 

 

 



MENCIONS  D’HONOR: 

 
Luna Doncel Ivars (1r ESO B) 

 

ALBORAIA, EL NOSTRE POBLE: 

 

És un d’aqueixos llocs dels quals,  

no voldràs anar-te’n mai,   

que t’atrau pel seu encant natural  

i per la seua gastronomia excepcional.  

  

Un gran poble a la província  

que amb la seua horta conquista. 

El seu millor producte: l’orxata,  

que amb fartons s’acompanya.  

  

Fa 675 anys, un miracle va sorgir   

que va alçar a tot el món del llit.  

Diuen que uns peixos van ajudar,  

en la cura d’un home malalt. 

  

El que ens aporta Alboraia,  

va més enllà de la seua meravellosa platja. 

Perquè és gràcies als seus habitants   

que aquest poble siga tan especial.   

  

I com en aquests versos  

tot no ho puc contar,  

Alboraia hauràs de visitar  

si tot el que et conte vols contemplar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laura Prats Saorín (1r ESO B) 

 

 

Alboraia i el seu patrimoni 

 

Al col·legi m’acaben de demanar 

un poema per a parlar 

del meu poble i el seu patrimoni, 

i pense... quin sant o dimoni 

m'ha d’inspirar 

per a poder arribar 

als vint versos plasmar 

en aquest difícil art 

d'escriure i fer rimar? 

 

Em demanen coses conegudes, 

però no m’han especificat 

i això pot ser molt variat. 

 

¿Pot ser dels Peixets el Miracle 

que va succeir un dia o altre? 

¿De l’orxata 

que la set ens arrabassa? 

¿O bé les tradicions 

de dances, balls, música i cançons? 

¿O les festes josefines 

que en breu s’aproximen? 

 

Cert és que m'he passat  

dels vint versos que m'han demanat 

i temps no m’ha donat 

per a poder explicar 

tradicions d’Alboraia, el meu poble, la meua llar, 

perquè l'art d'improvisar 

no és fàcil de plasmar 

i menys de desenvolupar. 

 

 

 

 

 



Víctor Mateo Solaz - Nacho Martínez Espinosa (1r Batx C) 

 

Alboraia, Patrimoni de la Humanitat 

 

 

Alboraia, Patrimoni de la Humanitat 

per l’horta, amb la seua proximitat. 

La plantació de la xufa no és una errata,  

i amb ella es poden fer molts litres d’orxata. 

 

Les falles ací són una meravella, 

els petards i les fonts fan la plaça molt bella. 

Per la matinada del diumenge tot està buit, 

fins que es fa la Despertà a les set o les huit. 

 

La corona d’Alboraia està de mort, 

i la música de la banda sona molt fort; 

El barranc del Carraixet és molt bonic  

per la canya i el blauet amb el seu estrany pic 

 

El Pont del Moro té molta història, 

Tots els alboraiers el tenen a la memòria, 

Aquest poble brilla com la plata, 

Veniu a Alboraia, bressol de l’orxata. 

 

 

 

 


