
PREMIS POESIA NOIS I NOIES DE 9 A 11 ANYS 

1r Premi 

Laia de las Heras Tort 

EL VIRUS QUE ENS VA CANVIAR LA VIDA 
Confinament és el que més s’escoltava 

però la gent poc valor li donava. 

Va ser la paraula clau 

que no ens va deixar en pau. 

Oblidar els mals moments 

és el que volia la gent. 

La tristesa i la por ens envaïa 

però somrèiem cada dia. 

Valor i força vam agafar 

per poder-ho superar. 

Petons freds a través de pantalla 

i aconseguir alguna rialla. 

Imaginar tornar a la normalitat 

era una llunyana realitat. 

La mascareta ens tapava els somriures 

i no ens deixava ser lliures. 

Dies i dies van  passar 

per tornar-nos a abraçar. 

Dies i dies passaran 

i els bons moments tornaran.  

                                        Gafotas 



2n Premi 

MarBna Seijas 
Pseudònim: Dama de la poesia 

Tan iguals com diferents 

                     Saps què? Jo penso que hem de cuidar el món, és únic i valuós. 
Soc en un món tan real com sorprenent  

on les persones som tan iguals com diferents. 

No m’importa la riquesa, el que em preocupa es diu pobresa. 

No m’importen els color de la pell, és el cor el que ha de ser bell! 

Tots tenim un gran repte que no es farà sense respecte: 

Entendre’ns uns i altres conciliant sense cap guerra.  

No m’agraden les bombes, ni els míssils, ni les armes, 

ho canvio per somriures, poesia i esperança. 

I és que hi ha espai suficient per a tothom 

i és per això que fins i tot l!aire hem d!omplir de valors: 

ObjecWus, afany, força, esWma, il·lusió… 

Tot ho necessitem per a la nostra generació.  

Soc peWta, només deu anys, 

però no soc cega per veure tot el que ens cal. 

Tanco els ulls i no veig cap límit, 

encara que la foscor de vegades em vingui. 

I és que no entenc a molts dels humans,  

alguns demostren tenir menys seny que els animals. 

Pensem entre tots que hi ha esperança: 

hem d’aconseguir canvis, tenir confiança. 

Que cadascú faci la seva, 

però que ningú s’oblidi de la nostra Terra. 

Hem de cuidar-la com ens cuida ella 

i finalment dir un no rotund a cap més guerra. 

Perquè som tots a un món tan real com sorprenent 

on les persones hem de ser iguals, però també diferents. 

Fem fotos en blanc i negre i altres en color, 

però mai oblidem que l’important de la vida és l’amor. 



3r Premi 

Nil Herrera Bonet 

LA GIRAFA 
La girafa, amb un bon coll, 

ella sempre va tacada 

les seves fulles preferides 

són les de dalt de la capçada 

Sempre amant de les alçades, 

és molt bona equilibrista 

si algun dia ella rellisca 

podria quedar ben trista 



Menció especial poesia  
Júlia Roca 

DINS UN  CONTE 
Dins un conte, 

dins una història. 
Una aventura t’espera,  
per somiar, per llegir, 

per imaginar i per gaudir. 

És el món que t’imagines, 
un món on la teva història pot ser real, 

pot ser que no, 
però tot i així no l’ oblidaràs mai. 

Els personatges, el paisatge, 
pot ser meravellós  

afegint les teves emocions 
 i il·lusions. 

Dins teu tens el cap 
pensant  on anar, 

per viatjar, per  
ser feliç i fluir. 

És fantàsWc i meravellós, 
un conte màgic 

i amistós. 

Quan escrius, 
entres en el teu món  

on rius. 

Escriure els meus 
senWments ha valgut la pena, 

si no, 
no estaries llegint aquest poema. 

Pseudònim: Poema.


