
TENIM CURA DEL NOSTRE PLANETA 

Bon dia humans, cóm esteu? Em dic "augia" i he vingut a explicar-vos la història de la 

meva vida. Visc a la terra des de fa molts i molts anys, encara no existíeu i jo corria 

entre les muntanyes,  volava pel cel i m'amagava sota terra. Avui estic amoïnada,  tinc 

por, necessito la vostra ajuda. I ara que penso, és curiós però vosaltres no podeu viure 

sense mi, formo part de vosaltres. Què farem! Ens hem de cuidar entre nosaltres. Ja 

em coneixeu, no? Dons sí, el meu nom al revés és AIGUA.  

Ara m'agradaria que penséssiu una mica. Creieu que podeu fer alguna cosa? Quan us 

renteu les mans què feu? Deixeu l'aixeta oberta? I quan us renteu les dents?. Per què 

no la tanqueu? Es clar, jo soc molt abundant no?  Com estic a 3/4 parts del  planeta, no 

passa res. N'esteu segurs? 

La veritat és molt diferent. Estic mal repartida, cada vegada em consumiu més i no hi 

ha per tothom. No oblideu que si voleu viure .... 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta. 

 

Hola, em dic "erbra", i estic aquí per parlar amb vosaltres. He de fer-ho. No tinc altre 

remei. Vull seguir viu i depèn de vosaltres. Sí, sí de tots vosaltres. 

 Fins fa poc, jo i els meus germans estàvem a tot arreu, érem una família nombrosa. 

Desafortunadament, ara ja no és així, ens feu caure, ens taleu, ens convertiu en fusta i 

(ufff).... soc un esser viu,i vull continuar viu,  soc un arbre. 

Ja sabeu qui soc. Sense mi i els meus familiars no podríeu respirar. Si us plau ajudeu-

me a viure. Feu un ús responsable de nosaltres. Si ens taleu, aprofiteu-nos al màxim i 

sobretot, planteu-ne de nous. Si ens cremem, apagueu el foc i desprès planteu-ne de 

nous. No feu mal ús del paper i utilitzeu paper reciclat. Salvareu a alguns dels meus 

germans. 

No oblideu que si voleu respirar, nosaltres també hem de respirar. 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta. 

 

Ara em toca a mi. Jo soc   "eria".  Ja podeu escoltar als arbres, saben de que parlen. I 

tant!  De fet, per a mi son fonamentals. Si no fos per ells, amb la quantitat de cotxes 

que hi han al món la contaminació ja se m'hauria empassat sencer. Però sense mi, 

tampoc i serieu vosaltres noooo? Potser heu après a viure sense respirar! Sense mi no 

es pot viure, sense aire no, mai. 



Sense menjar podeu  viure dies, fins i tot setmanes, sense aigua potser viviu uns dies, 

però sense aire només uns minuts. No teniu opció, m'heu d'escoltar, heu de deixar de 

contaminar ja. Camineu més, són el millor mitjà de transport. No veieu com estan 

algunes ciutats?. Gairebé em podeu tocar de la quantitat de contaminació que tinc. 

Això ha de canviar i està a les vostres mans.  

No oblideu que  si voleu viure ... 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta. 

 

Per fi, puc parlar. Jo soc en "lamina" i soc un esser viu. De fet som família. Vosaltres 

cada vegada sou més, consumiu més, ocupeu més, destruïu més. Tot el que feu es més 

i més i més però el nostre hàbitat és menys i menys i menys. 

Crec que ja us adoneu de qui soc. Soc un animal, un d'aquest que cada dia prega per 

continuar viu, perquè està en perill. A on vivia ja no puc viure, heu canviat  l'entorn. 

Teniu aquesta capacitat. Altereu l'ecosistema sense pensar en les conseqüències per a 

mi i d'altres com jo.  I sabeu una cosa?, volem viure, volem gaudir del nostre planeta, 

perquè n'oblideu que també és nostre.  Ajudeu-nos, utilitzeu la vostra capacitat, la 

vostra tecnologia per protegir-nos, no deixeu que ens matin per diversió.  

No oblideu que... 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta. 

 

Ja he arribat. Perdoneu-me però no estic acostumada a parlar. Em dic "aigrene". 

Sempre estic canviant, però sobretot sempre m'esteu utilitzant. Consumiu petroli, per 

aconseguir-me, feu preses per generar-me, fins i tot últimament soc més neta gràcies a 

vosaltres.  

Efectivament, soc l'energia. Ara que ja sabeu qui soc, us he de dir que està molt bé 

crear-me d'una forma neta, encara que podríeu fer més. Però no estic gens contenta 

de com m'utilitzeu. Heu d'estalviar, heu de consumir menys. Recordeu si consumiu 

menys energia, necessiteu menys i per tant s'ha de generar menys energia. Si us plau 

apagueu les llums si sortiu de la classe, tanqueu les finestres si fa fred, ... 

 No oblideu que ... 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta. 

 



Jo soc l'última. El meu nom es "arret" i també estic en perill. Fer mal ús de l'aigua em 

destrossa, si hi ha massa  les inundacions se m'emporten, si hi ha poca em trenco, em 

surten esquerdes, fins i tot em torno desèrtica.  

Com ja heu esbrinat, soc la terra. No soc un pou sense fons, a on es poc fer de tot, las 

contaminació també m'afecta, i molt. Quan maltracteu a qualsevol dels meus amics 

que heu conegut abans o d'altres que avui no hi són, sempre,  i repeteixo ben fort, 

sempre, hem feu mal a mi. 

No oblideu que ... 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta. 

 

Jo també vull parlar amb vosaltres. Soc el planeta, i tot el que heu escoltat dels meus 

amics és només una petita part del que passa al nostre món. Vosaltres també formeu 

part d'aquest món, de fet, sou els actors i les actrius principals. Qualsevol esser viu del 

planeta, qualsevol element, de fet tot el que ens envolta està afectat per la vostra 

actitud, per les vostres accions, sou la peça clau a aquest món. 

La meva vida, depèn de vosaltres, de la vostra capacitat per canviar i fer canvis. Per tot 

això us prego que m'escolteu. Si us plau, cada vegada sou més els que penseu que 

m'heu de cuidar cada vegada més. Jo ho veieu, any rere any, la meva temperatura 

puja. Recordeu, encara no tinc febre però em falta poc. Si us plau ... 

Teniu cura de mi perquè jo soc el vostre planeta 

 

LLEGIT PER CARLA MACIAS LÓPEZ   

LLEGIT PER LIDIA VICENTE SÁNCHEZ   

LLEGIT PER MARIONA SURRALLÉS ROSET   

LLEGIT PER CARLA HIDALGO CAÑAMERO   

LLEGIT PER GUILLEM BEL ROSET   

LLEGIT PER CARME MOHEDANO AIXALÀ   

LLEGIT PER ALEJANDRO SÁIZ CAÑADA   


