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SES PERSONES PETITES TAMBÉ FAN COSES GRANS
Fa molts d’anys a un poble molt llunyà hi vivia una nina petita.
La nina va pensar: “Si seguim així ens n’haurem d’anar del poble, els animals es
moriran, les plantes es moriran i sense plantes no tendrem oxigen”. Va contar als
seus pares el que pensava i li varen dir que tenia raó però que ells no podien fer-hi
res.
En acabar l’escola la nina va fer cartells que va penjar per tot el poble, va anar pels
carrers arraconant el fems. Va anar a xerrar amb el batle perquè ella pogués fer una
xerrada per cuidar millor el medi ambient.
Va fer la xerrada, molta gent li va donar la raó. Ella va dir que faria el possible per
poder viure molts d’anys més al poble, però que necessitava l’ajuda de tots, que
tiressin el fems al fems i no a terra, que no malgastessin aigua, que reciclessin, que
fessin servir el cotxe tan poc com fos possible... un home va dir: “una nina petita no
podrà fer això tan gran i jo no estic disposat a ajudar-la” va dir que se’n podia anar a
un altre poble si passava tot allò que la nina havia dit.
Amb ajuda de molta gent, encara que algunes persones no ho posaven molt fàcil, va
aconseguir que el poble estàs net durant molts d’anys.
Tot i que la nina era petita va aconseguir fer una cosa ben gran.
Gràcies a aquesta nina ara els pobles estan nets i hi podem viure tranquils.
Però la nina necessita la vostra ajuda, no heu de contaminar, heu de recollir el fems
dels boscos i de les platges, no tudar els recursos naturals i protegir el medi
ambient.
La nina va demostrar que les persones petites també poden fer coses grans.
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