Des del centre de la Terra, 15 de maig del 2016

Estimats fillets i filletes de l’escola de Sant Lluís, com esteis?
Na Recyprica i jo esteim bé, contents però també preocupats. Seguim molt
enfeinats, fent tot el possible perquè el nostre planeta no es posi més malalt. Fa
pocs mesos m’han començat a sortir uns puntets verds damunt dels meus 10 colls.
Això ens ha fet sentir molt alegres, és senyal de que les coses comencen a anar
millor perquè ens esteu ajudant. Us volem donar les gràcies i demanar-vos que
seguiu així, atents sempre i tenint cura de la nostra estimada Terra.
En aquests moments, hi ha un tema que ens té molt preocupats. El passat mes de
novembre, després de visitar la vostra escola, vam viatjar fins a Paris, on es van
reunir polítics de tots els països del món per rallar del canvi climàtic. Voltros que
sou uns fillets i filletes molt intel·ligents ja debeu conèixer quin és aquest greu
problema que afecta al nostre planeta. Doncs bé, en aquesta gran reunió, quan ens
van donar el nostre torn, vam explicar que els nivells de CO2 a l’atmosfera de cada
vegada eren més alts, la Terra ja no ho podia suportar i per això s’estava
encalentint. Llavors, els vam dir que era urgent fer alguna cosa per posar-hi remei.
Com que la solució la tenim entre tots i totes, cal posar-nos ja a fer-hi feina. Voltros
segur que sabeu també que el consum d’electricitat i el transport (cotxos, bus,
camions,...) produeixen molt de CO2 a Menorca. Sabem que ja esteis fent un esforç
per gastar menys electricitat a l’escola, perquè no deixau llums i ordinadors
encesos, però per anar i venir de l’escola a casa, empreu molt el cotxo?
Na Recyprica i jo necessitam que ens ajudeu un poc més, hem d’aconseguir reduir
els nivells de CO2. Per això us volem proposar que durant dues setmanes, al menys,
feu tot el possible per venir a l’escola a peu, en bici, i els que viviu molt enfora, en
bus, cotxo compartit o aparcant enfora de l’escola.
Comptam amb voltros, ens ajudareu, és ver que sí?

