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Salutació

Celebrar un Certamen Escolar en Llengües d’Origen és una tasca fructífera, càlida i engresca-
dora. Celebrar el mateix Certamen Escolar durant tretze anys seguits és un luxe i un èxit per 
l’organització, les escoles i els nens i les nenes que hi participen. 

Enguany que presentem el XIII Certamen Escolar promogut per Amics UNESCO Barcelona 
sota el lema Un món sostenible: què podem fer?, celebrem que un any més hàgim pogut oferir 
una nova possibilitat de proporcionar els infants de les escoles participants un espai diferent 
de reflexió. 

Amics UNESCO Barcelona, entitat que treballa des de l’any 1960, per contribuir a la divulga-
ció de la cultura i que treballa activament per a la millora de la democràcia, del treball d’equip 
i del respecte a la diversitat, es disposa novament a fer un clam a la nostra societat més propera 
posant èmfasi a reclamar uns espais de reflexió que ens ajudin a grans i a petits a pensar abans 
d’emetre judicis temeraris, a pensar abans d’escriure, a pensar abans d’actuar, perquè només 
des de la reflexió i de la curiositat pel saber ens és possible treballar i avançar positivament, en 
la mesura que es pugui. 

És per això que Amics UNESCO Barcelona, tossudament, vol continuar treballant per afavorir 
el pensament entre els nostres infants i joves i fer emergir els valors més bàsics.

És per això també que Amics UNESCO Barcelona continuarà estimulant aquest certamen, 
posant-lo a disposició de totes les escoles i mestres que vulguin participar. En aquest sentit, us 
convido que ens ajudeu a millorar-lo, a canviar-lo si cal, a enfortir-lo i a engrandir-lo! 

Per acabar, dir que la publicació d’enguany és el resultat de la perseverança de l’entitat per 
contribuir en l’educació de la nostra mainada però, i sobretot també, és una oportunitat es-
pecial per agrair a les escoles i als seus mestres, els i les avaluadors/es, els i les il·lustradors/
es, a l’equip de voluntaris Unesco i els patrocinadors el testimoni de l’esforç que representa 
col·laborar desinteressadament per tal que el projecte vegi la llum any rere any. 

Gràcies estimats mestres! 
Felicitats nens i nenes!

Rosa-M Pujol
Presidenta

Amics UNESCO Barcelona

Barcelona, 31 de maig de 2017
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1r Premi
4t Educació Primària
Llengua comunitària

Max Andreu Carol
9 anys

IE Costa Llobera
Català

Els tres cobaies

Hi havia una vegada, en un zoo, tres cobaies que es deien Luky, Jan i Max. Aquests cobaies 
estaven fins al cap de munt dels humans. Un dia van sentir dos senyors que parlaven del canvi 
climàtic, de que cada vegada hi havia més rius contaminats i menys arbres, que hi havia més 
carreteres i més cotxes.

Quan els cobaies ho van sentir tot van preocupar-se molt, van agafar les motxilles, hi van posar 
menjar i aigua, i van quedar en marxar el matí següent a explorar el món.

A primera hora del matí es van escapar del zoo i van caminar per la ciutat tot intentant que 
aquelles maquinotes gegants de ferro, sense pèls i amb rodes, no els deixessin plans com 
truites. Van sortir-se’n de molts perills fins que un senyor, sense adonar-se’n, va xutar un cobaia. 
Els seus companys es van enfadar tant que van mossegar el senyor. El senyor es va esverar i va 
sortir la notícia que els cobais estaven corrent per tota la ciutat.

Els cobaies, així que van poder, van entrar a una maquinota tan gran com una balena que 
nedava per la superfície de l’aigua. No sabien on anaven. Durant el viatge els havien donat tres 
cops d’escombra al cap. Quan van arribar van baixar corrent d’aquella andròmina. Van arribar 
a la selva i s’hi van endinsar.

Al cap d’una estona de caminar van sentir un soroll, es van apropar més i van veure unes 
màquines enormes amb pinces i pales al davant, senyors amb unes espases amb puntes que 
talaven arbres. Es van espantar molt. Darrere d’ells hi havia un senyor vestit de verd que portava 
un barret i parlava l’idioma dels cobaies. Era un explorador. Es van fer amics i van fer un pla 
perquè deixessin de talar arbres. Com que l’explorador sabia parlar la llengua dels animals, 
parlaria amb tots els animals de la jungla per aturar les màquines i anar contra els humans. Al 
cap d’uns dies tots els animals van anar a la zona de treball i es van organitzar.

Mentre els animals grans i forts distreien els humans, els bitxos taparien els vidres dels camions 
i picarien als conductors. Els ocells tirarien pedres i pinyes des de molt amunt.

Els lèmurs i els micos descargolarien els cargols de les màquines per desmuntar-les.

Així ho van fer i tots els humans van sortir pitant i ja no van tornar mai més.
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Il·lustració: Caroll Marulanda Els tres cobaies
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2n Premi
3r Educació Primària
Llengua comunitària

Tommy Verhaelen 
8 anys

Escola Voramar
Castellà

LA GUERRA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

Hace tiempo en una galaxia muy lejana existían 3 planetas Contaminalandia es un 
planeta que tenía todo tipo de contaminaciones, medioambiental, acústica, marina, 
lumínica… Naturlandia es un planeta con mucha naturaleza y Tierra nuestro planeta. 

Un científico de Contaminalandia cogió un poquito de ADN de todos los habitantes 
de Contaminalandia para crear un súper villano súpercontaminator.

La Tierra y Naturlandia hicieron lo mismo pero no un supervillano, sino un superhéroe. 
El súper héroe de Naturlandia se llamaba supernatu y el superhéroe de la tierra se 
llama súper-recicla.

Contaminalandia quería conquistar Naturlandia y la Tierra pero Naturlandia y la Tierra 
lucharon para que no conquistaran su planeta. Al final de la batalla Naturlandia y la 
Tierra ganaron la batalla.

Entonces Contaminalandia ahora se llama Airelandia y su superhéroe se llama 
superaire.

FIN
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Il·lustració: Natalia Bernal La guerra contra la contaminación
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3r Premi
4t Educació Primària
Llengua comunitària

Esteban Malo
9 anys

Escola Miralletes
Francès
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3r Premi - 4t Educació Primària - Llengua comunitària Esteban Malo
Traducció
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Il·lustració: Caroll Marulanda Els transports ecològics
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Accèsit
6è Educació Primària
Llengua comunitària

Lea Herrera Guevara
11 anys

Escola Poeta Foix
Castellà

Lea Herrera Guevara

11 anys

Escola Poeta Foix

Llengua: castellà

En el año 2000 nació una niña, pero no era una niña cualquiera porque era la Elegida.
Se llamaba Aurora. 
El primer día de escuela, su mama la llevó y cuando llegó al colegio, nadie la quería. En
ese momento llego Imaginación que era un fantasma. 
Ella la verla se asusto mucho pero Imaginación le dijo:
- ¿Puedes verme? ¡Por fin té encuentro! ¡Tu eres la elegida!

Aurora estaba exaltada y no se lo podía creer. Imaginación le dijo:
- No te preocupes te explico. Puedo leer la mente por eso se que no me entiendes.

Bueno, el caso es que como bien sabes me puedo meter en la mente de todo ser y
he recorrido todo el mundo para buscarte

- ¿A mi?- dijo Aurora extrañada. 
- Si a ti. Eres la elegida. Albergas un gran poder en tu interior. Por eso vine a

buscarte. Mi mundo se esta acabando para la raza animal y yo hace doce años
pedí una persona con el poder suficiente para parar esto y tu fuiste la elegida. 

- ¿Yo? ¡Pero si soy una simple niña! ¿Cómo voy a parar esto?
- No te preocupes, estoy segura que eres tú, sino no podrías verme. 

Aurora al escuchar todo eso se alivio un poco mientras mostraba una calida sonrisa y
hacia un suave suspiro. Imaginación le dijo a Aurora:
- Sígueme, que te llevare a mi ciudad, la ciudad Cinu.

Imaginación y Aurora se fueron. Caminaron durante una hora hasta llegar al bosque.
Aurora pregunto:
- ¿Es aquí?

- No, mira arriba. 
- Ooooooo – Aurora se quedó en blanco, no sabia que decir comenzó a pensar que

tal vez ella era la única humana que podía ver eso.  

En la ciudad de Cinu, Imaginación a Aurora a dominar sus poderes. Auora descubro que
en aquel país había un rey malo que dominaba a la gente y la obligaba a tratar mal a los
animales. Así que cuando supo controlar sus poderes se fue a su castillo y lo mato. 

Cuando  regreso  al  pueblo,  se  dio  cuenta  que  aunque  el  rey  estuviera  muerto,  los
habitantes seguían matando y haciendo daño a los animales. Aurora se dio cuenta que la
gente pensaba como el rey y hacia falta que alguien les enseñara. 

Aurora se quedo una temporada en Cinu y poco a poco enseño a la gente de ese país que
los animales tienen sentimientos y que no debemos hacerles daño. La gente aprendió a
querer a los animales y acabaron con los maltratos. 
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1r Premi
5è Educació Primària
Llengua no comunitària

Yichen (Leo) Tang 
10 anys

Escola Ramon Llull
Xinès
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1r Premi - 5è Educació Primària - Llengua no comunitària Yichen (Leo) Tang 
Traducció
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Il·lustració: Daniel Lozano de l’escola ICARTH L’harmonia de la humanitat i a natura
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2n Premi
5è Educació Primària
Llengua no comunitària

Rayan Rayan Boutaghras 
10 anys

Escola Roser Capdevila
Àrab
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2n Premi - 5è Educació Primària - Llengua no comunitària Rayan Rayan Boutaghras 
Traducció
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3r Premi
6è Educació Primària
Llengua no comunitària

Cheng Yang Pan
11 anys

Col·legi Singuerlín
Xinès
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3r Premi - 6è Educació Primària - Llengua no comunitària Cheng Yang Pan
Traducció
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Il·lustració: Xènia Susach, de l’escola ICARTH Un món sostenible
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Accèsit
5è Educació Primària
Llengua no comunitària

Safrain Aktar
11 anys

Escola Rosselló Pòrcel
Úrdu Bengalí
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Accèsit - 5è Educació Primària - Llengua no comunitària Safrain Aktar
Traducció



24

1r Premi
3r Educació Secundària
Llengua comunitària

Laura Serarols Rosell
15 anys

Escola Joviat
Català
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Il·lustració: Carolina Figueras Espurnes d’esperança
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2n Premi
3r Educació Secundària
Llengua comunitària

Anna Silaghi
15 anys

Col·legi Lestonnac
Romanès

Com podem salvar el món? 
 

La primera cosa  que hem de fer, és trobar persones que vulguin de veritat 
salvar el món i que estiguin convençudes que el món es pot canviar, 
començant per mi. 

Jo faré una fotocòpia amb 10 preguntes i aniré de casa, en casa, a preguntar 
qui vol de veritat salvar el món i  voldria venir amb mi. 

Anant de casa, en casa he trobat deu persones que volen canviar el món. 

He parlat amb ells i  ens hem posat d’acord que anirem a la secció de policia i 
que els direm que estem molt enfadats i que tenim un problema al món  en què 
vivim. Estem cansats de tanta brutícia! Volem viure en un món net. 

Llavors la policia  escoltant-nos ens ha preguntat si tenim alguna idea perquè 
ells ens puguin ajudar. Nosaltres els hi hem dit si poden muntar càmeres al 
carrer i si poden parlar amb els policies d’altres països, perquè facin el mateix. 

Els policies quan ens han vist tan enfadats han dit que ens ajudaran i que els 
agrada molt que existeixin aquests tipus de persones. Llavors nosaltres ens   
n’hem anat feliços, deixant-ho tot en  les seves mans. La policia d’aquí i d’altres 
llocs han considerat la nostra idea i ens han fet una sorpresa. Els policies de 
tots  els països construiran escoles on es pugui ensenyar com  hem de reciclar 
les deixalles i on hem de tirar la brossa. 

Quan tothom ha vist on hem arribat amb la nostra idea,  han decidit donar-nos 
un trofeu. Nosaltres l’hem rebutjat  i els hem dit  que el posin en un lloc on el 
pugui veure tothom, perquè les persones s’adonin de l’esforç que hem fet tots 
junts pel nostre món.  Així podrem anar amb el cap ben alt a qualsevol lloc. 

                         Gràcies per fer  un món millor!!  

 

 NOM: ANNA 

COGNOM: SILAGHI 

EDAT: 14 ANYS 

CENTRE ESCOLAR: COL·LEGI LESTONNAC, BADALONA 

TÍTOL: COM PODEM SALVAR EL MÓN? 

LLENGUA DE L’OBRA: ROMANÈS 
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Com podem salvar el món? 
 

La primera cosa  que hem de fer, és trobar persones que vulguin de veritat 
salvar el món i que estiguin convençudes que el món es pot canviar, 
començant per mi. 

Jo faré una fotocòpia amb 10 preguntes i aniré de casa, en casa, a preguntar 
qui vol de veritat salvar el món i  voldria venir amb mi. 

Anant de casa, en casa he trobat deu persones que volen canviar el món. 

He parlat amb ells i  ens hem posat d’acord que anirem a la secció de policia i 
que els direm que estem molt enfadats i que tenim un problema al món  en què 
vivim. Estem cansats de tanta brutícia! Volem viure en un món net. 

Llavors la policia  escoltant-nos ens ha preguntat si tenim alguna idea perquè 
ells ens puguin ajudar. Nosaltres els hi hem dit si poden muntar càmeres al 
carrer i si poden parlar amb els policies d’altres països, perquè facin el mateix. 

Els policies quan ens han vist tan enfadats han dit que ens ajudaran i que els 
agrada molt que existeixin aquests tipus de persones. Llavors nosaltres ens   
n’hem anat feliços, deixant-ho tot en  les seves mans. La policia d’aquí i d’altres 
llocs han considerat la nostra idea i ens han fet una sorpresa. Els policies de 
tots  els països construiran escoles on es pugui ensenyar com  hem de reciclar 
les deixalles i on hem de tirar la brossa. 

Quan tothom ha vist on hem arribat amb la nostra idea,  han decidit donar-nos 
un trofeu. Nosaltres l’hem rebutjat  i els hem dit  que el posin en un lloc on el 
pugui veure tothom, perquè les persones s’adonin de l’esforç que hem fet tots 
junts pel nostre món.  Així podrem anar amb el cap ben alt a qualsevol lloc. 

                         Gràcies per fer  un món millor!!  

 

 NOM: ANNA 

COGNOM: SILAGHI 

EDAT: 14 ANYS 

CENTRE ESCOLAR: COL·LEGI LESTONNAC, BADALONA 

TÍTOL: COM PODEM SALVAR EL MÓN? 

LLENGUA DE L’OBRA: ROMANÈS 

2n Premi - 3r Educació Secundària - Llengua comunitària Anna Silaghi
Traducció
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3r Premi
2n Educació Secundària
Llengua comunitària

Patricia Palacín Ester
14 anys

Salesians Terrassa
Català

ESPERANCES 
 

Estimats humans del passat, 

Sé que penseu que la humanitat està avançant amb passos d’elefant, que la tecnologia cada cop 
us facilita més la vida i, que el vostre futur serà espectacular. Sento dir-vos que això no és així. 
Però, abans d’explicar-vos-ho tot, presentem-nos, no? 

 

Visc a una petita població de científics i exploradors a l’àrtic. Tots nosaltres ens vam adonar 
que els humans estàvem destruint el nostre propi planeta, així que ens vam reunir per a buscar 
recursos, energies o algun miracle que pogués salvar la Terra del terrible destí que li hem 
assignat. Vam descobrir una pedra que proporcionava energia sense contaminar, per 
desgràcia, ja era i és massa tard: 

La temperatura de la Terra va en augment, el temps s ’ha tornat boig, pocs arbres queden drets, 
l’àrtic es desglaça, les ciutats situades a les costes dels continents han quedat totalment 
inundades... 

 

No tenim res a fer, a excepció d’aquesta  carta, que és la nostra única esperança. No us 
pregunteu com hem fet que us arribés, si més no, pregunteu-vos per què l’heu rebut. 

Vosaltres esteu a temps. Esteu a temps d’utilitzar la bicicleta, esteu a temps d’utilitzar el 
transport públic, esteu a temps d’utilitzar energies netes, esteu a temps de reciclar i reutilitzar, 
esteu a temps de descobrir, esteu a temps de canviar, esteu a temps de salvar. De salvar el 
vostre planeta, de salvar la raça humana, de salvar la vostra vida. 

 

En nom de tota la humanitat, 

confiem en vosaltres. 

Victòria, 31 de gener de 2033. 
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ESPERANCES 
 

Estimats humans del passat, 

Sé que penseu que la humanitat està avançant amb passos d’elefant, que la tecnologia cada cop 
us facilita més la vida i, que el vostre futur serà espectacular. Sento dir-vos que això no és així. 
Però, abans d’explicar-vos-ho tot, presentem-nos, no? 

 

Visc a una petita població de científics i exploradors a l’àrtic. Tots nosaltres ens vam adonar 
que els humans estàvem destruint el nostre propi planeta, així que ens vam reunir per a buscar 
recursos, energies o algun miracle que pogués salvar la Terra del terrible destí que li hem 
assignat. Vam descobrir una pedra que proporcionava energia sense contaminar, per 
desgràcia, ja era i és massa tard: 

La temperatura de la Terra va en augment, el temps s ’ha tornat boig, pocs arbres queden drets, 
l’àrtic es desglaça, les ciutats situades a les costes dels continents han quedat totalment 
inundades... 

 

No tenim res a fer, a excepció d’aquesta  carta, que és la nostra única esperança. No us 
pregunteu com hem fet que us arribés, si més no, pregunteu-vos per què l’heu rebut. 

Vosaltres esteu a temps. Esteu a temps d’utilitzar la bicicleta, esteu a temps d’utilitzar el 
transport públic, esteu a temps d’utilitzar energies netes, esteu a temps de reciclar i reutilitzar, 
esteu a temps de descobrir, esteu a temps de canviar, esteu a temps de salvar. De salvar el 
vostre planeta, de salvar la raça humana, de salvar la vostra vida. 

 

En nom de tota la humanitat, 

confiem en vosaltres. 

Victòria, 31 de gener de 2033. 

Accèsit
4t Educació Secundària
Llengua comunitària

Christivie Kambulu Pambu
16 anys

Institut Europa
Francès

QUOI FAIRE POUR RÉDUIRE LA CONTAMINATION

Aujourd’hui le ciel dans les villes du monde entier et l’air que nous respirons est de plus en 
plus contaminé ,Ces polluants sont dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement. 
Ainsi, que pouvonz-nous faire pour reduir la contamination? 

Revoir nous moyens de transport
Les pratiques de l’industrie automobiles sont les premières responsables de la pollution au 
monde,La fabrication des voitures et des routes, la production de pétrole et les émissions qui 
en résultent quand le combustible est brûlé jouent tous un rôle dans la pollution,il peut être 
difficile de savoir comment combattre ce problème 

Il ne serait pas très pratique de renoncer complètement à la voiture, mais nous pouvonz tout 
de même prendre des mesures en réduisant l’usage de notres véhicule.

Si nous avons probablement déjà l’habitude de prendre les transports en commun où que vous 
alliez, mais les grandes villes ne sont pas les seules à offrir des transports publics. Informez-
vous au sujet du réseau de car ou de trains et remplacez notre voiture par un itinéraire en car 
au moins une fois par semaine. Prenons l’habitude de prendre les transports en commun le 
plus souvent possible, en nous servant de notre voiture quand nous n’avons pas d’autre choix. 

Prendre un bus ou un train pour aller travailler ou à l’école ou à toute autre activité a bien des 
avantages. Hormis le fait que nous contribuez à diminuer la pollution, nous avons du temps 
pour lire, tricoter, faire des mots croisés ou observer les gens. 

Gardez votre voiture en bon état si vous conduisez. 
Faites réviser régulièrement notres véhicule et assurez-nous qu’il passe le test antipollution 
haut la main. Vous pouvez faire d’autres petites choses afin que votre voiture pollue le moins 
possible : 

- Utilisez une essence qui a un grand pouvoir énergétique.
- Faites le plein tôt le matin ou tard le soir, quand la température extérieure est fraîche. 

Cela empêche l’essence de s’évaporer dans l’air chaud de la journée. 
- Prenez garde à ne pas renverser d’essence quand vous remplissez votre réservoir. 
- Garez votre voiture et continuez à pied, au lieu de laisser le moteur tourner dans les 

files d’attente et les libre-service de la restauration rapide. 
- Gonflez les pneus à la pression recommandée par le fabricant. Cela améliorera les 

performances de la voiture et réduira la consommation d’essence.
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QUÈ PODEM FER PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ

Avui en dia el cel a les ciutats de tot el món i l’aire que respirem està contaminat cada vegada 
més, aquests contaminants són perjudicials per a la salut humana i el medi ambient. Així que 
què podem fem per reduir la contaminació? 

Revisió de sistemes de transport
Les pràctiques de la indústria d’automoció són les primeres responsables de la contaminació 
en el món, la fabricació d’automòbils i carreteres, la producció de petroli i les emissions 
resultants quan el combustible es crema tots juguen un paper en la contaminació, el que pot 
ser difícil de saber és com combatre el problema.

No resulta molt pràctic abandonar completament el cotxe, però encara podem prendre mesures 
mitjançant la reducció de l’ús del nostre vehicle.

Si ja tenim l’hàbit d’agafar el transport públic allà on vagis, però les grans ciutats no són els 
únics que ofereixen transport públic. Aprendre sobre el sistema de bus o tren i substituir el 
cotxe per un autobús de la ruta com a mínim un cop a la setmana. Adquirir l’hàbit d’agafar el 
transport públic tan sovint com sigui possible, utilitzar el nostre cotxe quan no tinguem una 
altra opció.

Agafar un autobús o un tren per anar a la feina o l’escola o qualsevol altra activitat té molts 
beneficis. A banda del fet que ens estan ajudant a reduir la contaminació, tenim temps per 
llegir, teixir, fer mots encreuats o observar la gent.

Mantenir el seu cotxe en bones condicions si vostè condueix
Feu revisar periòdicament el nostre vehicle i assegurar-nos que passa la prova d’emissió amb 
gran èxit. Pot fer altres coses perquè el seu cotxe contamini el menys possible:

- Utilitzar un combustible amb un gran poder energètic.
- Omplir al matí d’hora o al vespre, quan la temperatura exterior és freda. Això evita que 

el gas s’evapori en l’aire calent del dia.
- Anar amb compte de no vessar gasolina quan ompliu el tanc.
- Aparcar el cotxe i continuar a peu, en lloc de deixar el motor en marxa a les cues 

d’autoservei de menjar ràpid.
- Inflar els pneumàtics a la pressió recomanada pel fabricant. Això millorarà el rendiment 

del cotxe i reduirà el consum de combustible.

Accèsit - 4t Educació Secundària - Llengua comunitària Christivie Kambulu Pambu
Traducció
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Il·lustració: Joan Carles Blanch Què podem fer per reduir la contaminació
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UN REGAL ALS MEUS NÉTS 

 
Els meus néts em van demanar regals..., vaig estar pensant molt però no se m’acudia 
res. Al final vaig decidir que els regalaria la Terra.  

Avui havia invitat els meus fills i les seves famílies a sopar i per fi revelaria el regal.  

Ha arribat el moment que estava esperant tan desesperadament, tots estàvem 
preparats al menjador per sopar i quan hem acabat, els meus néts m’han demanat el 
regal. Ells estaven posant cara d’intriga i sorpresa, i al moment els he donat el regal, 
que era la Terra.  

Els meus néts han ficat cara trista, semblava que no els hi acabés d’agradar el regal. 
Quan els he preguntat per quina raó no els  agradava, m’han respost que no volen una 
Terra contaminada, on no hi quedin arbres, on l’aigua cada vegada sigui més bruta, on 
cada vegada es produeixin més malalties, on cada vegada es generin més residus.  

Jo m’he quedat bocabadat i els he preguntat com voldrien que fos la Terra. M’han dit 
que volien una Terra que sigui més ecològica, amb més flora i fauna, amb aigua més 
neta, amb un aire pur, amb menys emissions de gasos que són perjudicials per a la 
salut, etc. Quan han acabat, els he dit si havien pensat el que podríem fer per 
aconseguir un Terra així. La seva resposta ha estat que hem de reciclar, anar en 
transport públic, respectar els impactes mediambientals ... Després els he preguntat si 
sabien què passaria si no fem tot això. Els meus néts m’han explicat que ens 
carregarem el planeta i m’han dit que la culpa serà dels humans, i que seria estrany 
que l’animal més intel·ligent de la Terra no fos capaç de salvar-la. També que l’egoisme 
i el consumisme són dues actituds que fan que passi això.  

Però, què ha fet la Terra per merèixer això?  Aquesta nit he estat reflexionant sobre la 
lliçó que m’han donat els meus néts. Les persones de les noves generacions són cada 
vegada més intel·ligents i modernes, es preocupen més per la natura, perquè saben 
que sense natura no hi ha vida. Avui m’he decidit a reciclar i a ser més ecològic. El 
planeta Terra és la nostra casa i ningú no vol que la seva casa sigui bruta. 
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  Salma  Sabrane,  18  anys,  Ins0tut  Torras  i  Bages,  àrab.  

 

البُستانيّ والثّعلُب
 
 ُحكي أّن بُستانيّاً كان له بستاٌن يعتني بأشجارِه كّل يومٍ، يسقيها، ويقّلب التّربة حولها، ويقّلم أغصانها، ويقلع
 األعشاب الّضارة املحيطة بها. نََمْت أشجار البستان وأثمرْت، فتدّلْت أغصانها، وذات مساٍء مّر بالبستان ثعلٌب
 جائع، فرأى ثماره النّاضجة، وسال لعابه، واشتهى أن يأكل منها، لكن كيف يدخل البستان؟ وكيف يتسّلق هذا
 الّسور العالي؟ بقي الثّعلب يدور حول الّسور، حتّى وجد فتحًة في أسفله، فنفذ منها بصعوبة، وبدأ يأكل
 الفواكه حتّى انتفخ بطنه، وملّا أراد الخروج لم يستطع، قال في نفسه:" أتمّدُد هنا كامليّت، وعندما يجدني
 البستانيّ هكذا يرميني خارج الّسور، فأهرب وأنجو، وجاء البستانيّ ليعمل كعادته، فرأى بعض األغصان
 مكّسرةً، والقشور مبعثرةً، عرف أّن أحداً تسّلل إلى البستان، فأخذ يبحث حتّى وجد ثعلباً ممّدداً على األرض،
 بطنه منفوخ، وفمه مفتوح، وعيناه مغمضتان، فقال البستانيّ: نلَت جزاءك أيّها املاكر، سأحضر فأساً، وأحفر لك
 قبراً، كي ال تنتشر رائحتك النّتنة، خاف الثّعلب فهرب واختبأ، وباَت خائفاً، وعند الفجر خرج من الفتحة التي
 دخل منها، ثّم التفت إلى البستان، وقال: ثمارك لذيذة، ومياهك عذبة، ولكنّي لم أستفد منك شيئاً، دخلت إليك
    .جائًعا، وخرجت منك جائعاً، وكدت أن أدفن حيّاً

 
EL  JARDINER  I  LA  GUINEU  

Hi  havia  un  jardiner  que  tenia  cura  d’un  hort.  Tots  els  dies,  el  jardiner  removia  la  terra  
al  voltant,  retallava  les  branques    i  treia  les  males  herbes.    Un  dia,  una  guineu  va  passar  
a  prop  del  seu  hort  i  va  adonar-‐se'n  que  els  fruits  ja  eren  madurs.  Llavors  va  dessitjar  
menjar-‐los  i  es  va  plantejar  quina  era  la  forma  d'entrar  a  l'hort.  Havia  de  pujar  una  
tanca  alta?  La  guineu  es  va  apropar  a  la  tanca,  fins  que  va  trobar  un  forat  a  la  part  
inferior.  Amb  dificultat,  es  va  posar  a  menjar  fruites,  fins  que  el  seu  estómac  es  va  
inflar.  El  problema  va  ser  que    ell  volia  sor0r  però  no  cabia  al  forat  ja  que  tenia  la  panxa  
plena.  Llavors  es  va  fer  passar  per  un  mort,  i  el  jardiner  quan  el  trobés  el  llençaria  a  les  
escombreries.  La  guineu  es  va  quedar  adormida.  

El  jardiner  va  arribar  a  treballar  com  de  costum,  i  va  veure  que  algunes  branquetes  
eren  trencades,  i  havien  diverses  les  closques  al  terra.  Sabia  que  algú  s'havia  ficat  al  
jardí.    Es  va  trobar  la  guineu  estesa  a  terra,  amb  l'estómac  inflat  i  la  boca  oberta.  
Llavors  va  dir  el  jardiner:  "vaig  a  aconseguir  una  destral  i  de  cavar  la  tomba,  a  fi  de  no  
propagar  l'olor  pudent".  Finalment,  va  enterrar  la  guineu  pensant  que  hi  era  viva.  La  
guineu  es  va  despertar,  però  ja  hi  era  massa  tard.  
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 الفواكه حتّى انتفخ بطنه، وملّا أراد الخروج لم يستطع، قال في نفسه:" أتمّدُد هنا كامليّت، وعندما يجدني
 البستانيّ هكذا يرميني خارج الّسور، فأهرب وأنجو، وجاء البستانيّ ليعمل كعادته، فرأى بعض األغصان
 مكّسرةً، والقشور مبعثرةً، عرف أّن أحداً تسّلل إلى البستان، فأخذ يبحث حتّى وجد ثعلباً ممّدداً على األرض،
 بطنه منفوخ، وفمه مفتوح، وعيناه مغمضتان، فقال البستانيّ: نلَت جزاءك أيّها املاكر، سأحضر فأساً، وأحفر لك
 قبراً، كي ال تنتشر رائحتك النّتنة، خاف الثّعلب فهرب واختبأ، وباَت خائفاً، وعند الفجر خرج من الفتحة التي
 دخل منها، ثّم التفت إلى البستان، وقال: ثمارك لذيذة، ومياهك عذبة، ولكنّي لم أستفد منك شيئاً، دخلت إليك
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guineu  es  va  despertar,  però  ja  hi  era  massa  tard.  
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 ُحكي أّن بُستانيّاً كان له بستاٌن يعتني بأشجارِه كّل يومٍ، يسقيها، ويقّلب التّربة حولها، ويقّلم أغصانها، ويقلع
 األعشاب الّضارة املحيطة بها. نََمْت أشجار البستان وأثمرْت، فتدّلْت أغصانها، وذات مساٍء مّر بالبستان ثعلٌب
 جائع، فرأى ثماره النّاضجة، وسال لعابه، واشتهى أن يأكل منها، لكن كيف يدخل البستان؟ وكيف يتسّلق هذا
 الّسور العالي؟ بقي الثّعلب يدور حول الّسور، حتّى وجد فتحًة في أسفله، فنفذ منها بصعوبة، وبدأ يأكل
 الفواكه حتّى انتفخ بطنه، وملّا أراد الخروج لم يستطع، قال في نفسه:" أتمّدُد هنا كامليّت، وعندما يجدني
 البستانيّ هكذا يرميني خارج الّسور، فأهرب وأنجو، وجاء البستانيّ ليعمل كعادته، فرأى بعض األغصان
 مكّسرةً، والقشور مبعثرةً، عرف أّن أحداً تسّلل إلى البستان، فأخذ يبحث حتّى وجد ثعلباً ممّدداً على األرض،
 بطنه منفوخ، وفمه مفتوح، وعيناه مغمضتان، فقال البستانيّ: نلَت جزاءك أيّها املاكر، سأحضر فأساً، وأحفر لك
 قبراً، كي ال تنتشر رائحتك النّتنة، خاف الثّعلب فهرب واختبأ، وباَت خائفاً، وعند الفجر خرج من الفتحة التي
 دخل منها، ثّم التفت إلى البستان، وقال: ثمارك لذيذة، ومياهك عذبة، ولكنّي لم أستفد منك شيئاً، دخلت إليك
    .جائًعا، وخرجت منك جائعاً، وكدت أن أدفن حيّاً

 
EL  JARDINER  I  LA  GUINEU  

Hi  havia  un  jardiner  que  tenia  cura  d’un  hort.  Tots  els  dies,  el  jardiner  removia  la  terra  
al  voltant,  retallava  les  branques    i  treia  les  males  herbes.    Un  dia,  una  guineu  va  passar  
a  prop  del  seu  hort  i  va  adonar-‐se'n  que  els  fruits  ja  eren  madurs.  Llavors  va  dessitjar  
menjar-‐los  i  es  va  plantejar  quina  era  la  forma  d'entrar  a  l'hort.  Havia  de  pujar  una  
tanca  alta?  La  guineu  es  va  apropar  a  la  tanca,  fins  que  va  trobar  un  forat  a  la  part  
inferior.  Amb  dificultat,  es  va  posar  a  menjar  fruites,  fins  que  el  seu  estómac  es  va  
inflar.  El  problema  va  ser  que    ell  volia  sor0r  però  no  cabia  al  forat  ja  que  tenia  la  panxa  
plena.  Llavors  es  va  fer  passar  per  un  mort,  i  el  jardiner  quan  el  trobés  el  llençaria  a  les  
escombreries.  La  guineu  es  va  quedar  adormida.  

El  jardiner  va  arribar  a  treballar  com  de  costum,  i  va  veure  que  algunes  branquetes  
eren  trencades,  i  havien  diverses  les  closques  al  terra.  Sabia  que  algú  s'havia  ficat  al  
jardí.    Es  va  trobar  la  guineu  estesa  a  terra,  amb  l'estómac  inflat  i  la  boca  oberta.  
Llavors  va  dir  el  jardiner:  "vaig  a  aconseguir  una  destral  i  de  cavar  la  tomba,  a  fi  de  no  
propagar  l'olor  pudent".  Finalment,  va  enterrar  la  guineu  pensant  que  hi  era  viva.  La  
guineu  es  va  despertar,  però  ja  hi  era  massa  tard.  

Il·lustració: Inês Silva El jardiner i la guineu
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Il·lustració: Marc Velázquez, de l’escola ICARTH 
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3r Premi
3r Educació Secundària
Llengua no comunitària

Mohamed Sabrane
15 anys

Institut Rubió i Ors
Àrab
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INSTITUT RUBIÓ I ORS 
Mohamed Sabrane 
3r dʼESO (15 anys) 
Llengua: traducció de lʼàrab.  







Fa dos dies que he perdut els meus pares i els meus germans, per 
culpa dels humans. Ara explicaré tot el que ha passat.  

En un matí tan clar i amb sol, van venir uns quatre homes que 
eren alts i forts i cada un dʼells portava a les seves mans una 
pistola. Després van entrar a casa nostra que és molt petita i no hi 
caben quatre homes i només nʼha pogut entrar un dʼells i sʼha 
emportat la meva mare, el meu pare i el meu germà petit, jo per sort 
he aconseguit escapar-me. Ara vull enviar un missatge a lʼésser 
humà: Jo sóc un conill que viu en una muntanya que està plena 
dʼanimals i cada dia en moren dʼentre quatre fins a sis. És una 
llàstima, de veritat, perquè no podem viure tranquils al nostre món. 

Lʼésser humà no respecta als animals. Imaginem-nos si 
nosaltres també anéssim a la ciutat i matéssim a tots als éssers 
humans, que passaria...? 

Ara nosaltres volem, com animals, viure tranquils i no perdre a 
la nostra família.    





3r Premi - 3r Educació Secundària - Llengua no comunitària Mohamed Sabrane
Traducció
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Il·lustració: Inês Silva El món està en risc
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1r Premi
1r Batxillerat
Llengua comunitària

Maria Leyva López
16 anys

INS Antoni de Martí i Franquès
Català

Dieta sostenible

Com a habitants de la Terra, el nostre planeta és un tema que ens preocupa. A vegades, però, 

pot semblar abstracte, perquè és molt gran, i la majoria de nosaltres només en coneixem 

una petita part i se’n fa molt difícil imaginar més enllà. Tot això ha canviat molt gràcies a la 

globalització. 

La globalització ens ha permès conèixer i ens ha aportat informació, però, d’això, també se 

n’ha tret profit econòmic; perquè les grans empreses produeixen per a tot el món, comportant, 

així, la destrucció del comerç local, l’enriquiment de pocs i, per fer-ho, han subornat governs 

corruptes i, d’aquesta manera abaratir el cost de la matèria primera i així obtenir més benefici.

En un món utòpic, els governs haurien de fixar un impost sobre el carboni i afavorir les empreses 

que facin ús d’energies sostenibles. Els ciutadans, per la nostra part, podem votar partits on al 

seu programa electoral manifestin les seves inquietuds de millorar per evitar el canvi climàtic.

Cada dia, podem ajudar a fer el món on vivim un lloc més sostenible. Si no volem recórrer a 

les entitats, podem fer altres accions que en marquin la diferència. 

Ens han conscienciat molt que hem de reduir l’ús de bosses de plàstic, utilitzar els 

contenidors urbans per reciclar paper, vidre i plàstic i deixar el cotxe a casa i prioritzar el 

transport públic o la bicicleta.

Però hi ha infinitat de coses que podem fer i potser no n’estem al corrent. Per exemple, podem 

ajudar canviant la nostra dieta. Deixant de banda els efectes sobre la salut que té un consum 

excessiu de carn, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura 

(FAO) ja va advertir el 2013 que la ramaderia, amb totes les cadenes productives associades, 

com el transport de pinsos, per exemple, suposa al voltant del 15% del total de les emissions 

d’efecte hivernacle d’origen humà. 

La descomposició dels fems també emet gasos i, especialment en el cas dels remugants, el 

seu procés digestiu genera una gran quantitat de metà –un gas més contaminant que el CO2–. 

En aquest cas, només substituint la carn de vedella per la del pollastre ja seria significant. En 

un món on la ramaderia no para de créixer, rebaixar el consum que fem de carn, també pot 

beneficiar el clima.
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Il·lustració: Eduard Altarriba Dieta sostenible
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2n Premi
1r Batxillerat
Llengua comunitària

Paula Bernad Miravet
16 anys

INS Antoni de Martí i Franquès
Català

Autodestrucció

Som egoistes, molt. Només pensem en nosaltres mateixos i en saciar les nostres necessitats de 
manera immediata, sense importar-nos els danys que podem arribar a causar a qui ens envolta. 
Nosaltres, els homo sapiens sapiens, una raça dotada d’intel·ligència i capaços de raonar, som 
tan intel·ligents que abusem i destruïm el nostre únic planeta per tal de complir els nostres 
objectius. Però, som realment conscients del que pot arribar a passar si seguim amb aquesta 
conducta?

És veritat que som animals i, per a saciar algunes de les nostres necessitats primàries, necessitem 
la participació de la mare naturalesa. Una cosa és treure’n profit sosteniblement i una altra, 
ben diferent, és abusar dels seus recursos naturals i fer-ne un mal ús. Volem excusar els nostres 
actes, però l’únic que fem és amagar la crua realitat: el planeta Terra s’està morint lentament, 
i som nosaltres mateixos els responsables de la seva destrucció. Al llarg dels últims segles 
ha estat patint una sèrie de canvis perjudicials com l’augment de la temperatura global, el 
sobrescalfament de la superfície i, conseqüentment, l’augment del nivell del mar. El canvi en el 
clima incita la modificació dels ecosistemes i els organismes vius es veuen obligats a modificar 
el seu estil de vida. I tot això per culpa de l’excessiu maltractament a la natura.

Per tal de reduir l’impacte que genera l’activitat humana al medi ambient, podem recórrer a 
altres recursos molt sostenibles com els següents: les energies renovables com l’aigua, preses 
hidràuliques, molins eòlics... Per tal de reduir el consum excessiu d’algunes fonts naturals, 
podem utilitzar bombetes de baix consum, plaques fotovoltaiques... Deixar d’utilitzar tant 
els vehicles monoplaces i utilitzar transports públics o bicicleta seria un pas important per a 
no contaminar tant l’atmosfera. Sabent que disposem d’altres mètodes, hem de reaccionar i 
aturar aquest canvi climàtic que el planeta està patint o, sinó, l’existència de la vida a la Terra 
desapareixerà.

No és un problema que només ens afecta a nosaltres, els humans, sinó també els organismes 
vius, que conviuen en el nostre mateix ecosistema, igual que les futures generacions. És per 
això que hem de buscar una solució immediatament, deixar de ser tan narcisistes i pensar més 
enllà de nosaltres mateixos.
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1r Premi
2n Batxillerat
Llengua no comunitària

Suraj Kumar Lachmandas
17 anys

ETP Xavier
Shindi
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1r Premi - 2n Batxillerat - Llengua no comunitària Suraj Kumar Lachmandas
Traducció
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Il·lustració: Alba Teruel, de l’escola ICARTH 21 de juny del 2097, un dia molt trist
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2n Premi
2n Batxillerat
Llengua no comunitària

Maida Riaz, Noelia Roca, Alejandra Arnez, Mónica Peralta, 
Safina Bibi, Sonia Akhter, Xinkai Chen, Ángel Bravo, 
Violeta Requena, Alejandro Schneider, Roger Sirera, 

Andreu Beltrán, Jessica Vallejos
17 anys

ETP Xavier
Urdú
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2n Premi - 2n Batxillerat - Llengua no comunitària Maida Riaz, Noelia Roca, Alejandra Arnez, 
Mónica Peralta, Safina Bibi, Sonia Akhter, 

Xinkai Chen, Ángel Bravo, Violeta Requena, 
Alejandro Schneider, Roger Sirera, 

Andreu Beltrán, Jessica Vallejos
Traducció

Serà possible?

Se celebrava l’aniversari de la mort de l’oncle. Jo tenia una sorpresa per l’àvia. Fa uns mesos 
vaig rebre l’oferta de la Universitat per participar en un experiment del govern on em donarien 
un invent que segons ells si funcionava, llavors es canviaria el món. Em van explicar que eren 
unes ulleres que anaven més enllà de la realitat virtual; l’objecte que m’havien donat tenia el 
poder de viatjar al passat. Vaig pensar que aquest seria el millor regal per l’àvia que sempre 
somiava en evitar la tragèdia. Li vaig donar el regal en privat, perquè no volia que cap persona 
de la família s’assabentés de la funció que tenien. A ella li va fer gràcia el regal, insistia en 
que era impossible, però quan li vaig explicar més seriosament, molt decidida em va dir que 
les volia provar aquella mateixa nit. Vam programar les ulleres pel dia 25 d’abril de 1986 a 
Txernòbil, perquè tingués temps d’arreglar les coses. Jo li vaig insistir que anés amb compte; 
no volia que li passés res dolent, ella en va prometre que ho faria tot molt bé, que ara que 
tenia una altra oportunitat ho volia fer millor. Se les va posar i va prémer el botó verd que 
significava l’inici del viatge; de sobte una llum molt blanca va il·luminar tota l’habitació i l’àvia 
va desaparèixer.

Quan va arribar en l’època, l’àvia va obrir els ulls i va observar el seu voltant, va veure la seva 
ciutat i després a la central nuclear; es va recordar de totes les seves memòries. Com un raig 
va arribar a la central, atès que pel fet d’haver viatjat tants anys enrere va recuperar l’edat que 
tenia durant aquell període. El seu objectiu era clar, evitar la major catàstrofe nuclear del món 
i salvar la vida de les desenes de persones que van morir a la tragèdia. En el moment en què 
va entrar en la fàbrica, els seus treballadors la van mirar amb cara de sorpresa, se suposava 
que estava als EEUU negociant. Ella, els va convèncer de que tot va anar bé i per això havia 
tornat abans. Directament es va dirigir cap al seu despatx on va veure a la persona de la qual 
mai es va poder acomiadar, el seu fill. Llàgrimes queien dels seus ulls mentre li feia una forta 
abraçada. L’oncle va preguntar-li que per què estava tan emocionada, si tot anava bé; ella li va 
respondre que només eren llàgrimes de felicitat. A continuació, va advertir del perill que tenia 
l’experiment als seus companys i va proposar una millora en l’experiment. L’àvia va suggerir 
als seus socis a col·locar un nombre de barres més elevat perquè d’aquesta manera correrien 
menys perill, l’equip va acceptar la seva idea i així ho van fer. Quan va arribar la matinada del 
26 d’abril del 1986, la prova es va posar en marxa i l’àvia va agafar la mà de l’oncle fortament, 
ell li va passar un somriure; on suposadament va tenir lloc l’explosió no va passar res i tothom 
va aplaudir per l’èxit de l’estudi.

Aleshores, una intensa resplendor va tornar a il·luminar tot el dormitori, l’àvia ja havia tornat. 
Ràpidament em vaig apropar a ella, quan va aconseguir obrir els ulls les nostres mirades es van 
creuar. Em va preguntar si l’oncle estava a casa, jo li vaig respondre que ell estava a l’hospital 
cuidant del seu nadó que acabava de néixer aquella mateixa matinada del 26 d’Abril.
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Il·lustració: Joan Carles Blanch Serà possible?

Ilete anya gburugburu ebe obibi  

  

Obi n’ato Ana-maria ụtọ maka ọ  n’aga njem n’ Afrika. Ya na ndi nweya agaala, ma biri 
kwaa na mba ndi ozo di iche iche kemgbe odi afo ato. Ona atu ya n’anya etu mba n’ile di 
iche iche si were maa mma n’onodu ya;  ndi ime obodo ahu, omume ha,  okwukwe ha na 
nri ha ne’ri. 

Ana bu onye Tarragona di na Catalunya, nke no n’obodo Spain. Papa ya bu onye nnochite 
anya na Embassy ndi Spain. O gaala Australia, Japan, USA, UK na mba ndi ozo n’ Afrika. 

Ugbo-elu ndi Iberia Airways obara ga ha akwusi na Murtala Mohammed Airport no na 
Lagos, na obodo Nigeria. Anna  olileanya  njem  a ga-eweli  nghota onwere gbasara ndị 
mmadụ  na ezinụlọ ha makwa otu ha si elete gburugburu ebe obibi anya na Afrika.  Uche ya 
we gbaga na njem ogara na Rwanda afo abuo gara-aga mgbe odi afo iri na-abua (12).  
Na Rwanda, omere ezigbo oyi aha ya bu Habimana (Chukwudi). Otu ubochi, ya esoro 
Habimana gaa na-ime obodo ha ana akpoManyange di nso na Kigali. Ndi obodo a bu 
ogbenye na-eji 50c na 1euro na ebi ndu. Na ntakiri ego a, ha ji kwa ya na-ego kerosine 
maka inwe oku na abali. Mgbe Ana ha jiri ruo Mayange, oturu ya na-anya we nyekwa ya obi 
añuri otu njem a si we maa mma. Habimana si ka onyere ezinulo ya aka gbanye oku eletrik, 
tinyekwa egwu redio. Ana chere na-oga ebute jenerato na-eme nkpotu, na-emechukwa 
ikuku. Kama ihe omere bu ibute ntakiri jenereto nwere pedalu ịnyịnya ígwè, o wee noro ala 
na-oche bido nyawa ya.   Nwa obere oge, oku eletrik bido nwuwe, egwu ebido na-aku na-
ulo. Habimana we gwa Ana na aha genereto ahu bu “ Powercycle pedal generator”. Osi kwa 
na 120,000 ezinulo ndi ogbenye ugbua nwere eletrik maka jenereto a,  
Ana na Habimana chiri ezigbo ochi, gwukwa egwu,  igbati ahu, nwee obi añuri na haji ike 
mmadu ha wete oku eletrik na adịghị mmetọ, medata CO2, si kerosine Ka ọ  dịzie, si kwa 
oria iku-ume naa gboo, zekwara ulo na mmdu  igba oku, ma kwa  
zọpụta nwantakiri ego ndi ogbenye.  
Ana we cheta ihe onye nkuzi ya siri na mba ohu-abuo na-asato (48) no na Afrika sub-sahara 
bu nde mmadu  nde 800 na enwere otu ihe ike eletrik ka ndi mmadu no na Spain bu nde 45 
(www.the conversation.com – oct 18,2013),  
Onyenanaya ugboelu ekwuola si na eruola Lagos na nkeji abuo. Ana wee muoamu na olile 
anyaya na njem a amalie. 
(jenerator a nuwa di na-eziokwu: http://www.xn--ecologa-dza.es/2012/06/nuru-power-cycle-
generacion-de.html)..
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Premi “la Caixa”
2n Batxillerat
Llengua no comunitària

Crystal Ekechukwu Uzonwanne
13 anys

Col·legi Urgell
Igbo

Ilete anya gburugburu ebe obibi  

  

Obi n’ato Ana-maria ụtọ maka ọ  n’aga njem n’ Afrika. Ya na ndi nweya agaala, ma biri 
kwaa na mba ndi ozo di iche iche kemgbe odi afo ato. Ona atu ya n’anya etu mba n’ile di 
iche iche si were maa mma n’onodu ya;  ndi ime obodo ahu, omume ha,  okwukwe ha na 
nri ha ne’ri. 

Ana bu onye Tarragona di na Catalunya, nke no n’obodo Spain. Papa ya bu onye nnochite 
anya na Embassy ndi Spain. O gaala Australia, Japan, USA, UK na mba ndi ozo n’ Afrika. 

Ugbo-elu ndi Iberia Airways obara ga ha akwusi na Murtala Mohammed Airport no na 
Lagos, na obodo Nigeria. Anna  olileanya  njem  a ga-eweli  nghota onwere gbasara ndị 
mmadụ  na ezinụlọ ha makwa otu ha si elete gburugburu ebe obibi anya na Afrika.  Uche ya 
we gbaga na njem ogara na Rwanda afo abuo gara-aga mgbe odi afo iri na-abua (12).  
Na Rwanda, omere ezigbo oyi aha ya bu Habimana (Chukwudi). Otu ubochi, ya esoro 
Habimana gaa na-ime obodo ha ana akpoManyange di nso na Kigali. Ndi obodo a bu 
ogbenye na-eji 50c na 1euro na ebi ndu. Na ntakiri ego a, ha ji kwa ya na-ego kerosine 
maka inwe oku na abali. Mgbe Ana ha jiri ruo Mayange, oturu ya na-anya we nyekwa ya obi 
añuri otu njem a si we maa mma. Habimana si ka onyere ezinulo ya aka gbanye oku eletrik, 
tinyekwa egwu redio. Ana chere na-oga ebute jenerato na-eme nkpotu, na-emechukwa 
ikuku. Kama ihe omere bu ibute ntakiri jenereto nwere pedalu ịnyịnya ígwè, o wee noro ala 
na-oche bido nyawa ya.   Nwa obere oge, oku eletrik bido nwuwe, egwu ebido na-aku na-
ulo. Habimana we gwa Ana na aha genereto ahu bu “ Powercycle pedal generator”. Osi kwa 
na 120,000 ezinulo ndi ogbenye ugbua nwere eletrik maka jenereto a,  
Ana na Habimana chiri ezigbo ochi, gwukwa egwu,  igbati ahu, nwee obi añuri na haji ike 
mmadu ha wete oku eletrik na adịghị mmetọ, medata CO2, si kerosine Ka ọ  dịzie, si kwa 
oria iku-ume naa gboo, zekwara ulo na mmdu  igba oku, ma kwa  
zọpụta nwantakiri ego ndi ogbenye.  
Ana we cheta ihe onye nkuzi ya siri na mba ohu-abuo na-asato (48) no na Afrika sub-sahara 
bu nde mmadu  nde 800 na enwere otu ihe ike eletrik ka ndi mmadu no na Spain bu nde 45 
(www.the conversation.com – oct 18,2013),  
Onyenanaya ugboelu ekwuola si na eruola Lagos na nkeji abuo. Ana wee muoamu na olile 
anyaya na njem a amalie. 
(jenerator a nuwa di na-eziokwu: http://www.xn--ecologa-dza.es/2012/06/nuru-power-cycle-
generacion-de.html)..
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Cuidant el medi ambient

L’Ana està molt entusiasmada pel seu viatge a l’Àfrica. Ha visitat i viscut a molts parts del món 
des que tenia 3 anys. Mai es deixa de sorprendre de la bellesa natural de cada lloc, país, con-
tinent, de la gent, les diferents cultures, creences i el seu menjar.

Encara que l’Ana és de Tarragona a Catalunya el seu pare és un diplomàtic que treballa al Con-
sulat d’Espanya a diferents països. Ella ha estat al Japò, Austràlia, als Estats Units, a Anglaterra 
i països d’Àfrica.

L’avió Iberia Airways estarà aterrant a l’aeroport Murtala Muhammad a Nigèria i l’Ana desitja 
que aquest viatge formi part de la gran experiència amb la gent africana, la seva ment va volar 
quan va començar a recordar…

A Rwanda fa 2 anys quan ella tenia 12 anys es va fer molt amiga d’una nena que es deia Ha-
bimana, ja que les dues famílies s’anaven fent cada vegada més properes, va acompanyar a la 
Habimana al seu poble Mayange a 40 km de Kigali, ja que el 80% de la població viu a llocs 
rurals i no tenen cap accés a electricitat, i són tan pobres que la majoria de les famílies viuen 
amb menys de 50 cèntims al dia, els quals utilitzen per comprar querosè per tenir llum a la 
foscor. Malgrat això l’Ana estava sorpresa i impressionada com la seva visita va resultar tan 
interessant quan Habinmana va dir que anava a ajudar a la seva família generar electricitat 
per escoltar música, carregar el telèfon i més coses. Ella esperava veure una màquina gran que 
feia mal al medi ambient, però en comptes d’això Habimana va portar una caixa portable amb 
pedals de bici i va començar a pedalejar. De sobte les bombetes es van encendre i en uns mi-
nuts estaven ballant i escoltant música, però feien torns per pedalejar la petita màquina. Li van 
donar el nom de “Powercycle pedal”. Habimana va dir que ara 120.000 persones amb menys 
recursos al món ara tenen accés a electricitat generada sense pol·lució. S’ho van passar molt 
bé i estaven contentes d’haver utilitzat la seva energia humana per crear una millor vida dient 
adéu al querosè, a l’expulsió de CO2, als problemes respiratoris, incendis, i estalviant els petits 
diners que tenien.

L’Ana va recordar que la seva mestra de coneixement del medi va dir que 48 països de l’Àfrica 
sub-sahariana que compta amb 800 milions de persones utilitzen la mateixa energia que 
utilitzen 45 milions de persones a Espanya. (www.the conversation.com – oct 18,2013).

El pilot acabava d’anunciar que aterrarien a Lagos en 2 minuts i amb un somriure l’Ana va es-
perar que la seva nova aventura comencés. (aquestes mini generadors existeixen vegeu http://
www.xn--ecologa-dza.es/2012/06/nuru-power-cycle-generacion-de.html).

Premi “la Caixa” - 2n Batxillerat - Llengua no comunitària Crystal Ekechukwu Uzonwanne
Traducció
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Aportació fora de concurs

“Redação sobre Natureza”
 
A banda dels escrits premiats de l’alumnat participant 
des dels centres educatius de Catalunya, i atès l’objectiu 
del nostre Certamen de donar a conèixer les llengües 
d’origen, enguany ens complau incloure en aquesta 
publicació uns escrits d’alumnes de Guinea Bissau, 
arribats de la mà de l’ONG SILO.

Amb seu a l’Hospitalet, SILO té ja una llarga trajectòria 
de cooperació a Guinea Bissau, un dels 10 països menys 
desenvolupats del món. Promou el desenvolupament 
de les comunitats rurals tot intervenint en accions per 
impulsar l’educació i la sanitat.

En aquest cas concret es tracta d’una escola del petit 
poblat de Gambasse a la regió de Bafatá, a uns 140 km 
de la capital, Bissau.
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NATURALESA!

Tot el que existeix i que no fou realitzat per l’home, forma part de la naturalesa. Ella és bella 
des de sempre. Si observem el que ens envolta, veiem moltes coses encantadores! Com els 
rius, els mars, les muntanyes, valls, els animals, els boscos i moltes altres coses. Aquests con-
junts de coses són naturals i formen una cadena de relacions. El sol que ens il·lumina, l’aire 
que respirem, l’aigua que bevem, el sòl on habitem també és natural. 

De tota aquesta existència, l’home és el ser més destacat. I ell és responsable de molts canvis 
en la naturalesa, a causa de les seves accions per satisfer les seves necessitats.

Cadi Seidi (6è Primària)
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REDACCIÓ SOBRE NATURA

Jo comprenc que la naturalesa és tot el que veiem o no veiem. Sóc natural perquè formo part 
de la naturalesa, que admiro bastant. Quan veig els peixos, els rèptils, els mamífers, les aus, 
em condueix a un profund pensament sobre els seus orígens. El planeta Terra conserva bellesa 
i riquesa gairebé arreu. 

Avui dia l’home actua sobre la naturalesa i proporciona un elevat desenvolupament i fins i tot 
posem en perill la continuïtat de la vida. Fabriquem objectes útils per a la vida i altres nocius, 
com per exemple les bombes.

Nhima Mané (6è Primària)
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REDACCIÓ SOBRE NATURA

Per mi el pitjor ser de la naturalesa és l’home. A la meva regió, les accions dels seus habitants 
fan desaparèixer grans espècies d’animals i vegetals. 

La història és que ens imaginem les característiques d’aquests éssers desapareguts! El que em 
marca és la tala abusiva dels arbres en detriment de plantacions d’anacards. Això demostra 
que d’aquí a una mica no tindrem carbó per a la nostra cuina.

Umaro Bela Baldé (5è primària)
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Carmela González-Alorda
Catarina Castro
David Iranzo
Deepti Golani
Esther Fernández
Heloise Rigalleau
Imma Lloansí
Inés Plaza
Josep Olivé
Josep Rafel
Mª Mercè Domingo Castells

Mercedes Paricio
Mila Montávez
Mireia i Laia Olivé
Norma Lazarte
Paula Tuset
Pilar Piquer
Raghida Abillamaa (Escola Àrab CADMUS)

Silvia Carmona
Tanya Ivanova (Casa Tracia)
Inma Gaeta

AVALUADORS:

Agraïments

Volem agrair la col·laboració desinteressada de tantes persones coneixedores de cada una de 
les llengües en què hem rebut els textos participants i que han ajudat així a la seva valoració. 
Així mateix, agrair als il·lustradors que han aportat les seves il·lustracions pels textos premiats 
que podeu veure en aquesta publicació.

IL·LUSTRADORS:

Natalia Bernal
Caroll Marulanda
Joan Carles Blanch
Inês Silva

Carolina Figueras
Roger Pibernat
Eduard Altarriba
Alumnes de l’Escola ICARTH



Agraïm també les aportacions de les empreses que han col·laborat 
en el XIII Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen:





Per descobrir la lectura, per llegir i continuar llegint, per gaudir.... 

www.jollibre.com
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