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Medi 

 Dia mundial del Medi Ambient
La paraula contaminació es va començar a sentir  al 
voltant de l'any 1950 però l'any 1960 es va començar 
a notar el problema, a notar les conseqüències a la 
vida diària.

És  així  com l'any  1972,  l'assemblea  general  de  les 
Nacions Unides va declarar el dia 5 de Juny el Dia 
Mundial del Medi Ambient.

A  l'actualitat  la  meitat  de  la  població  mundial  és 
urbana  i  l'ús  global  dels  combustibles  fòssils  s'ha 
incrementat en un 500%.  A partir de l'any 1990, el 
consum de l'aigua potable gairebé s'ha duplicat i la 
pesca marítima s'ha quadruplicat.

Com es celebra el dia mundial del 
medi ambient?
El dia mundial del Medi Ambient es pot celebrar de 
diferents maneres entre elles hi ha:

➔Concentracions al carrer
➔Desfilada amb bicicleta
➔Concerts ecològics
➔Representacions
➔Plantació d'arbres
➔Campanyes de reciclatge i neteja
➔Moltes més activitats

Cada any es determina un tema i un país per enfocar 
la celebració. La principal celebració  aquest any serà 
a San Francisco, Califòrnia, del dia 1 de juny fins al 
dia 5 de juny. 

Què s'hi fa   a Lliçà d'Amunt?
Al nostre municipi l'Ajuntament obre un concurs per a 
que tots els escolars puguin dir la seva.  Es fa arribar 
a les escoles un full on els nois i noies escriuen una 
frase que defensi el medi ambient.  Amb les frases 
guanyadores  es  fan  plafons  per  repartir-los  per 
diferents entitats i algunes es retolen als vidres dels 
autobusos urbans.
Aquestes són algunes de les que s'han triat del nostre 
Institut.

Per no contaminar, 
utilitza el transport urbà.  Ivan R. 13             
Si al medi ambient vols ajudar, 
a l'autobús has de pujar.       Aleix A. 13
Si utilitzes el transport urbà, 
no contaminaràs tant.   Toni A. 12             
La contaminació: 
un problema per a tothom amb fàcil solució.    
Javier C. 15           
Si de la natura vols gaudir, 
de la contaminació l'hauràs de protegir. Ignasi C. 15    
Siguem prudents amb l'avui per tenir un demà per 
gaudir.        Itziar H. 16           
Si Lliçà vols millorar, 
a la natura has de respectar.   Albert M. 18           
Cal reciclar si enmig dels nostres residus no volem 
acabar.     Laura C. 17            
Si vols donar color a la teva vida, 
tria la recollida selectiva.        Anna L. 15             
Si no vols veure el bosc cremat, 
mantén-lo en bon estat.        Alba P. 15             
Si de la natura vols gaudir, 
un compromís has d'assumir.        Víctor F. 15           
Ni el teu veí ni ningú. 
Per reciclar millor ningú que tu.       Ivan M. 15      
Si d'un bon futur vols disfrutar, 
posa't a reciclar.    Chistima C. 15         
Si un riu no vols assecar, 
tanca l'aixeta i posa't a estalviar. Mari M. 14             
Si aigua vols estalviar, 
tanca l'aixeta en acabar.      Àngela T.14            
Si no vols que el món s'extermini, 
no contaminis.       José C.C. 15           
Si la terra vols salvar, 
a la deixalleria has d'anar.   Eduard G. 13           
Tots junts guanyarem 
si al medi ambient ajudem. Marc U. 14             
Si el planeta volem salvar, 
hem de saber reciclar.      Paula S. 13            
No s'ha de contaminar el medi ambient 
per la salut de la gent.  Antoni M. 13           
Si respectem l'ambient, 
bona vida tindrem.      Nataly N. 13           
Cuidem el nostre món per poder viure millor.    
Joan P. P. 13          
Si no vols contaminar, 
el millor és caminar.    Azahara V. 12          
Recicla i tot anirà millor per a la capa d'ozó. 
Natàlia F. 12          
Per al medi ambient poder arreglar, 
tothom hem de col·laborar.  Natxo V. 13 


