
DIA INTERNACIONAL DELS BOSCOS 2019 
 
L’ONU va declarar el 21 de març el Dia Internacional dels Boscos per promoure a nivell                
mundial accions i activitats a favor dels boscos. 
 
Els ecodelegats de l’escola, partint d’una proposta d’Scolarest, volem afegir-nos a aquesta            
diada fent extensiva la nostra preocupació. 
 
Els humans hem malmès la natura, hem talat boscos, i continuem emetent gasos             
contaminants. Però nosaltres hi tenim molt a dir, perquè volem viure en un món més sa,                
més verd i menys contaminat i comptem amb tots vosaltres. 
 

Perquè si no és ara: quan?  
I si no som nosaltres: qui? 

 
Reduir els residus, evitar els embolcalls d’un sol ús, fomentar la recollida selectiva, evitar la               
contaminació de l’aigua, la contaminació acústica, no gastar tant paper, disminuir el            
consum… tot això, per part de cadascun de nosaltres, pot ser clau a nivell mundial. 
 
Avui, volem dedicar un minut de silenci per tots els arbres que ja han mort a causa de les                   
mans humanes i volem plantar un arbre, un llimoner, com a símbol del nostre compromís. 
 
I com que avui també és el dia de la poesia iniciarem el silenci amb la lectura d’un poema                   
de Marc Granell que reinvindica la vida de l’arbre. En acabar, ens farem una foto verda i                 
podrem gaudir de l’esmorzar solidari. 
 
Fem silenci si us plau: 
 

  



L’arbre vell de Marc Granell 
 
En la ciutat hi ha una plaça 
i en la plaça un arbre vell. 
En l'arbre hi ha la tristesa 
de saber que és el darrer. 
Abans n'hi havia molts d'altres, 
ara tan sols queda ell 
com un record que s'apaga 
entre el ferro i el ciment. 
Diuen que volen tallar-lo, 
que molesta, que el seu verd 
trenca l'estètica pura 
dels edificis que té 
voltant-lo, voltors altíssims 
a punt de menjar-se el cel. 
Que al lloc que ocupa podrien 
aparcar vint cotxes més. 
Que és la casa on s'arreceren 
centenars de bruts ocells 
que ningú recordaria 
si no fos perquè viu ell… 
 
(...) 
 
Quan el tallaren plovia. 
Ja no he vist ploure mai més. 

 
 
(FEM UN MINUT DE SILENCI) 
 
Gràcies a tots per la vostra col·laboració i Visca el dia Internacional dels Boscos! 
 

 
 
 

Que soni Lemon Tree 


