
    PETICIÓN DE SOS AOS HABITANTES DA TERRA                                                 
 

 

 

Ola amigas e amigos de Vistahermosa: 

 

Son a Terra. Escríbovos esta carta para facervos unha petición de SOCORRO. Sempre tiven 

todas as cousas que se necesitan para vivir: terra, auga, aire e sentíame feliz de coidar a 

todas as criaturas que dependían de min. 

Pero... dun tempo a esta parte empecei a sentirme cada vez máis enferma: Súbeme a 

temperatura; ás veces parece que ardo de calor, outras, fago augas por todas partes, 

cústame respirar e teño moitos gases.  

Dinme que estes síntomas son propios dunha enfermidade chamada Crise Climática e que o 

tratamento é custoso.  

Fixen unha lista de todas as cousas que me fan empeorar e que están provocadas polos 

terrícolas que me habitades. Tomade nota: 

 Queimades!. 

 Malgastades auga, enerxía e recursos naturais a unha velocidade vertixinosa. 

 Botádesme todo tipo de lixo. 

 Emitides gases de efecto invernadoiro que aumentan a miña temperatura.  

 Facedes que a auga conxelada da miña superficie se vaia derretendo coma un xeado 

nun caloroso día de verán. 

 Consumídesme, sodes devoradores de carne, de peixe, roupa, xoguetes, tecnoloxía...  

Mercar, mercar, mercar!!! Freade un pouco, porfa! 

 E as vosas casas son pouco, QUE DIGO POUCO!!! Nada eficientes... enerxeticamente   

falando. 

 

Como vedes estou fatal e Eu soa non podo curarme. E por iso contacto con vós xa que a 

situación é moi urxente.  

Necesito que me axudedes a recuperar a saúde.  

Escoitade ben o tratamento a seguir para poder curarme: 



    PETICIÓN DE SOS AOS HABITANTES DA TERRA                                                 
 

 

 

Tedes que deixar de usar tanto o coche. É mellor montar en bici ou ir andando. E se ides 

moi lonxe podedes utilizar os transportes públicos. 

Controlade o que consumides e por favor mercade produtos locais. Gañaremos todos e 

todas. 

Tratade de seguir a regra dos 3 R: Reduce, reúsa e recicla. 

Tomade medidas para aforrar auga: é un ben de todos, non a malgastades 

Aproveitade ben o papel e os cadernos. Non os deixedes a medias. Salvaredes unha árbore! 

Apagade as luces cando non as precisedes. 

Usade menos plásticos. Levade as vosas bolsas cando vaiades á compra e evitade o sobre-

empaquetado. 

Aproveitade os recursos que vos ofrecen os bosques e mantédeos limpos. 

Tedes que convencer aos políticos para que apoien o uso das enerxías renovables. 

Penso que polo de agora, isto é todo. Só con pensar que non estou soa e que conto cun 

montón de amigas  e amigos que me van coidar, fai que me sinta con esperanza de 

recuperar a miña saúde. 

Chega o momento de despedirme. Espero recuperar as forzas e seguir protexéndovos e 

velando pola vosa supervivencia.  

Contade sempre comigo, 

                                                                                  A Terra 

 
 


