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Teniu entre les vostres mans una mostra d'agraïment
per la vostra generositat.

 
Gràcies de part de tota la comunitat

BetàniaPatmos.
 





Cal pensar que som una de les fulles d'un arbre, i
l'arbre és tota la humanitat. No podem viure els

uns sense els altres sense l'arbre.
 

Pau Casals
 



Una nova branca ha crescut
 
Probablement, hauràs vist gran varietats de branques en mi, totes exactament
iguals, però cadascuna amb un diferent significat. Tinc 400 anys, i també 400
branques. Avui 28 de gener faig un any més, i una branca més creixerà en mi. Ha
sigut un any dur per tots, ple d’esperança, i de foscor, on a vegades veiem
aparèixer la claror. Aquest any ha sigut una guerra constant i intensa, contra un
enemic que no podríem imaginar, aquest any ens ha fet a tots més forts, i ens
hem adonat de l’afecte pels nostres. Aquesta nova branca serà la fortalesa, una
branca que sempre recordarem, i la branca que ens ha fet més forts.

Carmen Jaquotot Sastre , 2n d'ESO



Laura Albert Palou, 2n Batxillerat



El cedre de l'Hilimàlaia
 

El Cedre de l'Himàlaia és alt i esvelt. Ha construït la seva vida branca a branca,
però la gent no trigarà a fer ús d’ell.

 
Mercedes Veiga Suárez, 2n d'ESO



Olivia Ruggiero Dubin, 4rt d'ESO



El Cedre de l'Himàlaia

En un bosc de l'Índia, hi sóc jo: un alt arbre amb un tronc amb la forma d’una
punta de llapis. Jo ja he viscut massa, per ser exactes 2.000 anys. Les meves
branques són ben tenses però al final s’entristeixen. Entre totes les meves fines
fulles verdes, hi creixen unes grans pinyes de color marró intens. Al meu costat
hi creix un altre arbre igual que jo, aquest arbre hi creixerà mirant la vida dels
altres i amb una vida més per explicar.

Blanca Romero Marqués, 2n d'ESO
 



Marc Mateu Profitós, 2n d'ESO



Las mil vidas

Cien primaveras pasaron y su vida aún no había ni empezado; el árbol vio a
todos los seres que le rodeaban, vio sus vidas pasar ante sus ojos, pero él seguía
allí con raíces profundas hasta las piedras, con las ramas más altas y siendo
hogar y cobijo de todo ser viviente que quisiera sentir un poco de su fuerza. Los
siglos pasaron y él seguía allí plantado, en un bosque y bien alimentado. De
repente llegaron los humanos, se quedaron con su bosque y lo trasplantaron a
él y a su hijo. Desde aquel día no volvió a saber de su hijo, él, en definitiva, el
árbol que estamos plantando hoy, un supuesto símbolo de “paz” entre los
humanos, es y seguirá siendo propiedad de aquel árbol milenario ahora muerto
en manos de un hombre. Me imagino un mundo donde este día no haga falta,
un mundo donde el día de la paz no sea necesario porque este en sí se
represente todos los días del año. Un mundo digno para el árbol que vamos a
plantar hoy, un mundo digno, un mundo mejor.

Ana Ordeix Manchón, 2n d'ESO

 



Mia Costa Spongenberg, 1r d'ESO



L’arbre centenari

He tingut una llarga vida, plantat i traslladat a diferents parts d'aquest món, les
coses han canviat de certa manera, però en el fons encara són iguals. La meva
escorça centenària ha observat guerres, generacions… això no obstant, durant
tot aquest temps, no hi ha res que m'hagi il·lusionat més que conèixer als éssers
d'aquest planeta, i viure els moments especials. Gent que s'asseu a la meva
ombra, que quan plou, es refugia sota les meves fulles; gent que em decora les
branques a les festivitats, i tenen cura de mi. Els animals que viuen al meu tronc i
hi fan la seva vida. La rosada que brilla a trenc d'alba, i molts detalls més. Són les
petites coses les que em donen vida, les que em donen ganes de viure en els
moments més difícils. He viscut guerres, he viscut temps de pau, i només tinc un
desig: en els dies que venen, gaudir de més moments de germanor que de
conflicte.

Andrea Soler Soto, 2n d'ESO
 



Alexandra Roca Nonell, 3r d'ESO




