
Carta do alumnado do IES Chapela á Nai Terra 
 
 

Chapela, 9 de febreiro de 2010 

 

Querida Nai Terra: 

 

  Estamos moi orgullosos e orgullosas de vivir nun planeta cheo de vida, 

rodeados de árbores, océanos, luz... Vida. É certo que, nos últimos cincuenta anos os 

seres humanos, destruímos a metade da natureza, pero queremos que esta situación 

termine. Ui! Pero se aínda non nos presentamos...! Fagamos as cousas ben. Somos os 

alumnos e as alumnas de 1º ESO do IES Chapela. Despois de ler a túa carta estamos 

aquí para axudarte. Debatemos nas clases sobre que podiamos facer e estas son algunhas 

das nosas propostas: 

 

1. Sabemos que as grandes empresas son as responsables de contaminar a auga que 

bebemos, o aire que respiramos e a comida que inxerimos, que non lles importa 

o mundo que están destruíndo, e que unicamente lles preocupa o diñeiro que 

obteñen. Contra iso, nós persoas de 12 e 13 anos non temos medios cos que 

loitar, pero podemos traballar para concienciar. Así tal vez, entre todos os nenos 

e nenas, mozos e mozas, e homes e mulleres de todo o mundo, poidamos 

convencer aos gobernos para que cheguen a acordos sobre a redución da emisión 

de gases. Deste xeito evitaríase deteriorar aínda máis a capa de ozono e diminuír 

o quecemento global.  

 
2. Millóns e millóns de litros de petróleo están destruíndo os océanos, os residuos 

tóxicos espállanse polo mundo, pero as multas que pagan as empresas son baixas 

e o continúan facendo. Isto implica que se estean extinguindo especies animais e 

vexetais, sen que o movemento mundial ecoloxista consiga paralo. Pero que 

podemos facer nós? Informarnos, coñecer a traxectoria das empresas e evitar 

consumir produtos daquelas que non respectan o medioambiente,  que se 

aproveitan dos que menos teñen para volverse máis ricas e o resto do mundo 

máis pobre. Se coidamos o medioambiente tamén estaremos loitando contra a 

fame e a pobreza no mundo.  



 

O que acabamos de dicir son palabras maiores, pero mais sinxelo é: 

                                                                         

 utilizar as dúas caras dunha folla de papel cando estamos escribindo 

 axudar a reciclar levando cada cousa ao seu contedor 

 reutilizar obxectos inventándolles novos usos 

 viaxar en transporte público... 

  

Isto si que son cousas que podemos facer nós. 

 

Cremos que aínda que o panorama é negro a xente empeza a estar agora máis 

concienciada que antes. Noutro tempo non había campañas de aforro enerxético, 

consumo de auga responsable, ou reciclaxe, e agora si. 

 

Nós vemos que se están destruíndo os nosos Dereitos Naturais e pensamos que 

debemos actuar. Nai Terra, non queremos que te destrúas pola nosa culpa, queremos 

axudarte,  e entre todos e todas seguro que o conseguiremos. Pensamos que chegará un 

día no que ás persoas que adoptemos unha postura ecoloxista non se nos considerará 

loucas ou esaxeradas. 

 

Un bico de parte dos teus fillos e fillas de 1º ESO do IES Chapela. 

 


