
 

CARTA AL PLANETA TERRA 
 
Benvolgut Planeta Terra, 
 
Els qui vivim a l'escola Olga Xirinacs volem dir-te unes quantes coses: 
Que estem contents d'haver nascut i créixer dins teu, amb tot el que ens has donat i 
ens dónes: oxigen, terra, aigua, foc... Som una escola petita on hem començat també 
essent petits i des del primer dia hem tingut ganes d'estimar-te. 
 
Avui, saps què, Planeta Terra? és un dia important per a tu i per a nosaltres: celebrem 
que ja som Escola Verda, que és com dir que ens esforcem per tenir cura de tu, per 
ajudar -dins de les nostres possibilitats- a no fer malbé, que ja ho està prou- el teu aire, 
el teu terra i la teva aigua. Vol dir que ens esforcem per no gastar ni més electricitat, ni 
més aigua que la que ens cal, per aprofitar materials, per no llençar o comprar perquè 
sí... 
 
Vol dir també que ens esforcem per tenir cura de les plantes que creixen al voltant 
nostre, tant a l'hivernacle com a l'hort, i també dels ocells que ens vénen a veure. 
 
Vol dir que amb l'ajut dels nostres mestres i de les nostres famílies ja no volem créixer 
d'una altra manera que no sigui tenir-te en compte, encara que de vegades no sigui ni 
el més fàcil ni el més còmode. 
 
Algú ha dit que és molt difícil canviar el món, i té raó, però res no és impossible i si tots 
junts en tenim ganes, podem fer-ho. 
 
Estimada Terra, deus saber que, sortosament, cada cop hi ha al món més escoles 
verdes. Nosaltres només som un puntet petit en el mapa però si tothom ens 
plantegéssim més seriosament el teu benestar, que també és el nostre, podríem ben 
bé transformar el "planeta blau" en "planeta verd". 
 
També celebrem avui el dia Mundial de la Pau: la pau que volem tant a nivell d'entesa 
entre grans i petits països com la Pau que desitgem entre la gent que ens estimem: a 
casa, a l'escola, al pati... Ens hem de recordar un cop més que no val la pena enfadar-
nos i lluitar per aconseguir una fita: que val més la pena parlar, dialogar i arribar a 
acords, i sobretot, treballar, treballar dur per aconseguir el que desitgem. Cal no oblidar 
que val més construir que enderrocar i que defallir és només més còmode que 
continuar. 
 
Els qui som en aquesta escola, doncs, volem un planeta net, viu, amb gent menuda i 
gran que demostri que se l'estima i també que són capaços d'entendre's i créixer en 
pau. 
 
T'estimem, planeta Terra. 
 
T'enviem un petó. 
 
Tots els qui vivim a l'Escola Olga Xirinacs 


