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Cuidem la gent gran
 

La gent gran té molta saviesa
ja que han viscut moltes experiències
i els hem de tractar amb delicadesa

encara que a vegades no tinguem molta paciència.
Els hem de cuidar
però no molestar,

sobretot en ocasions especials
en les que podem ajudar.
Les persones més joves

no compleixen aquestes normes
ja que prefereixen jugar a les consoles

abans de passar el temps amb les seves famílies.
Les coses ara estan canviant

i ens adonem del que tenim al davant.
La gent gran se'ns està anant
i no gaire ens estem adonant.

Ara que ja he acabat
espero que us hagi agradat,

i amb la dedicació de tots plegats
cuidarem més a la gent gran.

 

PRIMER PREMI

Pseudònim: Gira-sol
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LES PERSONES GRANS
 

La gent gran s’ha de cuidar
i amb molt de respecte parlar.
La gent gran és molt important
i per això s’ha de cuidar tant.

 
Pels iaios i iaies s’ha de patir

i pensar en ells dia i nit.
Potser les persones grans són velles,

però són com una caixa de meravelles.
 

Amb aquest poema us volia ensenyar
 que a les persones grans s’ha de cuidar.

 

Pseudònim: El Impostor 
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 FEM DESIG LA REALITAT 
 

Hi havia una vegada una àvia que vivia en un petit pis amb el seu marit Romeo. L’àvia es deia Flor. 
Flor va anar a la cuina i va cuinar un deliciós estofat molt bo; van menjar mentre miraven la tele.
Romeo li va dir a Flor: 
-Aquesta pel·lícula em recorda quan era jove i volia ser un vaquer. Però ja m’he fet gran i tot ha
canviat – va exclamar una mica trist. 
-Jo, de petita, sempre jugava amb la mateixa nina, vivia al camp i m’agradava passar hores a la
natura. El que més m’agradava era seure sobre la gespa i llegir – va dir la Flor. 
Aleshores, van trucar a la porta i quan la Flora la va obrir es va trobar amb el seu millor amic de la
infància. Van decidir anar tots junts a fer una volta pel poble. 
-Quant de temps, Flor! Han passat tants anys! – va dir en Franc, l’amic de la Flor. 
-És cert el que dius. Però, per què vas amb crosses? – va preguntar la Flor intrigada. 
-És que em vaig trencar la cama perquè volia fer realitat el meu somni. Ara que parles d’això; si
vols, et puc ajudar a fer el teu somni realitat. 
- Però ja som grans. No podem – vam dir la Flor i el Romeo. 
- Tot és possible – va dir en Romeo, tan arriscat com sempre. 
La Flor i el Romeo li van confiar els seus somnis i es van posar mans a l’obra. 
El somni d’en Romeo era anar a un estable i agafar un cavall. Romeo es va trencar la cama però
havia fet el seu somni realitat. Després li va tocar a la Flor. Va anar a una acadèmia per ser
escriptora, només que es va trencar el dit. Però el més important de tot, és que havia fet el seu
somni realitat i va ser feliç. 

ÉS IGUAL SI ETS JOVE O GRAN PERQUÈ SEMPRE POTS FER EL QUE ET PROPOSIS.
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Pseudònim: Tardor
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Benvinguda
 

La besàvia Benvinguda,
 sempre era benvinguda.
Què tal, senyoruda?
Molt bones, Benvinguda.

La besàvia Benvinguda, 
era molt tossuda.
Quan es va donar un cop al cap, 
sempre anava manant.
Porta’m això, porta’m allò,
Porta’m aquell cullerot.

Quan va sortir de l’hospital, 
amb les seves amigues,
 sempre anava al davant.

Quan va morir, va descobrir,
Que les estrelles no tenen fi.

 

Pseudònim: Pseudònim
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Pseudonim: Amara
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A VINT-I-SIS D’ABRIL
 

Avui és el dia. Avui és un dia important. 
A la tele surt un reporter plantat a una plaça de Barcelona que no aconsegueixo llegir el
nom. (...On he deixat les ulleres?)
Diu que tot i encara són poc més de les nou, ja es veuen els nens al carrer.
Normal...quaranta dies, pobres! Oi, mira que maco aquest nen amb el patinet, deu ser de
l’edat de la meva Arlet.
Ai, que me’n recordi de trucar la Núria a mig matí a veure com ha anat la primera sortida
amb la nena. 
La Chispa em mira amb ulls d’enamorada des de les meves sabatilles. 
-      Ja vaig, Chispa, ara et poso boletes. 
Aquesta no perdona l’esmorzar.
-      Iaaaaaiaaaa!!! (...)
Estic tan emocionada amb això d’avui que és com si escoltés l’Arlet ara mateix. 
-      Iaaaaaiaaaa!!!Surt !!! Sóc jo !!!
Deixo de mirar la tele i miro la Chispa com si ella trobés la resposta. La Chispa surt del seu
llitet en direcció a la cuina. 
Sembla l’Arlet. Sembla la veu de l’Arlet. La meva dolça neta Arlet.
-      Iaaaaaiaaaa!!!Eeeeo0ooooo!!! Iaaaaaiaaaa!!!
La veu arriba des del carrer!
Vaig enèrgica a la finestra del menjador com feia molt de temps que no em movia. Em costa
una mica però obro la finestra. 
I allà estava l’Arlet, a la vorera del davant, fent-me hola amb la mà mentre feia saltets. Amb
l’altra mà agafava amb fermesa la de la seva mare. 
M’impacta veure la nena amb mascareta. 
El cor em va fer un tomb! Les meves nenes! De veritat! De carn i ossos!
Començo a plorar. 
-      Carinyo meu! Què feu aquí?!

 

PRIMER PREMI



-      Com que estàvem a menys d’un quilòmetre, la mama ha dit que podíem venir a veure’t.
Era una sorpresa, iaia!
-      Mama...Com estàs? 
La Núria fa mala carona, li veig les ulleres des d’aquí. No deu dormir gaire, no m’estranya...Li
tremola la veu. Ai! La meva nena...!
-      Molt bé, carinyo. Estava veient els nens a la tele i volia trucar-te després. 
-      Iaia, què fa la Chispa?
-      La Chispa? Espera, amor, que la crido. 
-      Chispa, Chispa, vine!
La Chispa treu el caparró des de la porta de la cuina, però no mou una pota. 
-      Chispa! Aquí – la crido amb fermesa. 
La Chispa arriba a pas tranquil fins als meus peus perquè l’agafi. 
-      Hola, Arlet!
Ensenyo la Chispa per la finestra i li moc la poteta. 
-      Chispa! Hola! Et trobo molt a faltar!
-      I ella a tu, amor meu...
Miro la Núria, té els ulls a punt de la llàgrima. Baixo la Chispa a terra i se’n va corrent al seu
llitet. 
-      I a tu també. Eh, iaia? 
La seva veu sona ara una mica més fosca traspassant la mascareta, però encara s’aprecia la
seva tendresa i dolçor. 
-      Ja ho sé, amor. Ja ho sé...
-      Vinga, Arlet. Acomiada’t de la iaia, que s’acaba l’hora. 
-      Adéu, iaia! Demà si vols, podem tornar a venir a veure’t i puc portar la bici que em van
portar els reis!
-      Vale, nena. Aquí estaré. Aneu amb compte!
-      Sí, iaia. Amb la mascareta i el gel el bichito no ens pot fer res!
La nena arrenca amb el patinet i la Núria em diu adéu amb la mà i amb els ulls tristos. 
Em quedo a la finestra fins que les perdo de vista. Tanco la finestra, agafo la Chispa i em
sento al sofà amb ella als braços mentre l’acarono. Segueixo veient els nens jugant a la tele. 
Sospiro. 
-      Demà tenim una cita, Chispa. 

PSEUDÒNIM: Lady Dawn


