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JO TAMBÉ VISC A VILANOVA 
 
 

Hola jo soc un cavallet de mar i he nascut a Vilanova. Sí, sí, al mar de 
Vilanova. Ja veieu és la meva casa. Tinc pocs amics i no podem sortir a 
jugar, som tan pocs que és massa perillós que un de nosaltres desaparegui, 
sembla mentida. He nascut a un dels millors fons marins del món, però no 
puc gaudir-ne. El meu entorn està malmès, està ple de brutícia, però 
sobretot hi ha molts plàstics. Els plàstics són molt perillosos per a tots els 
que vivim a la costa de Vilanova, ens poden matar. 
 
Ajuda'm, ajuda'ns. Digues NO als plàstics. Reutilitza les ampolles d'aigua, 
fes anar bosses de tela, ...  
 
Llegit per Laura Uceda de l’Escola EL CIM 
 

 
Bon dia, jo soc una sardina, una entre milers, ens agrada nadar en grup, 
però jo soc especial. Soc la delegada verda del meu banc, "el banc de 
Miralpeix", el millor banc de la costa del Garraf,  i estic parlant amb 
vosaltres. És l'únic que puc fer, ja que nosaltres no podem netejar el mar. 
Nosaltres som els ulls del mar, veiem que fas, veiem que passa  i no ens 
agrada. Què creus que ens agrada viure així? Doncs no, no és precisament 
un lloc ideal, gràcies a vosaltres. El mar és la nostra casa, i el volem net, no 
volem vidres, llaunes, .... No volem la vostra brossa. 
 
Ajuda'm, ajuda'ns. NO llencis la brossa al mar, no s'ho empassa tot, no 
pot. Passa la veu, el mar no és un abocador. 
 
Llegit per Gemma Lalaguna de l’Escola Pia 

 

  MANIFEST ESCOLAR 2014-2015 



 
 
   

  Servei d’Educació Ambiental 
                                                                                                        Vilanova i la Geltrú   
Regidoria de Medi Ambient                                                              

 

 

Ja hem toca a mi?. Sembla que sí, no? Bé jo soc la Julieta, l'estrella de 

mar més daurada que trobareu a la costa de Vilanova. Tot i que soc 

molt simpàtica, com ja pots veure, t'he de dir una cosa, avui m'he de 

posar seriosa, molt seriosa. Des de fa temps no hi ha cap dia que no 

tingui el mateix problema, quan camino pel fons marí, sempre trobo 

quelcom fet pels humans. Un dia fins i tot vaig trobar 1 euro! I què en 

faig jo d'un euro?. Tots aquest objectes contaminen, i pertorben el 

nostre ecosistema. 

 

Ajuda'm, ajuda'ns. NO podem més. Redueix, recicla, reutilitza. Les 3 

R's, les coneixes veritat?. Doncs ara aplica-les. 

 

Llegit per Marina Rodríguez de l’Escola Arjau 
 

 

Uii, uii, ja estic aquí. Soc un tomàquet de mar, el invertebrat més guapo 

de Santa Llúcia, el meu atractiu és espectacular, soc tant elegant que no 

necessito companyia, visc entre dos roques com jo, autèntiques. Ara si 

ho penso be, tampoc creguis que hi ha molts companys meus. Ooohh 

déu meu, potser estic sol!. No, no, el que passa és que no els puc veure. 

L'aigua està tant bruta i plena de, be no sé com anomenar-les, en diré 

partícules que sovint no veig a un metre. Tranquil, tranquil. O no?. Això 

és pitjor, si l'agua s'embruta cada dia més, tindré els dies comptats. 

 

Ajuda'm, ajuda'ns. El mar no pot amb tot. El teu comportament ha de 

canviar ja. El mar ha de ser una prioritat per a tu.  

 
Llegit per Ona Narváez del Col·legi Sant Bonaventura 
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Salutacions a tothom, autoritats, nens, nenes, professors,... Salutacions a 
tots els vilanovins. Soc un cranc, el Cranc, que viu a la platja del far, 
coneguda per tots vosaltres. Els meus companys us han parlat en singular i 
perquè?. La vida dels animals i de les persones depèn del mar. L'aire, la 
humitat i fins i tot el clima depenen del mar. Malgrat això, esteu 
enverinant el mar abocant-hi tota mena de residus.  
 
Podeu salvar el mar si cadascú de vosaltres aporta el seu petit gra de 
sorra per cuidar les nostres platges, el nostre litoral, que és de fet un do 
de la natura del que encara podeu gaudir. 
 
Llegit per Inés Igual de l'Escola EL CIM 
 
 
 
Reserves: 
 
Si un dels nens o nenes està malalt o no pot venir un dels altres llegirà la 
seva part: 
 
 
Inés Igual llegiria el paràgraf de  Laura Uceda 
 
Ona Narváez llegiria el paràgraf de Gemma Lalaguna 
 
Laura Uceda llegiria el paràgraf de Marina Rodríguez 
 
Gemma Lalaguna llegiria el paràgraf de Ona Narváez 
 
Marina Rodríguez llegiria el paràgraf de  Inés Igual 
 


