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L’ILLA DE TURIBU

Això era i no era una illa anomenada illa Turibu, on vivien mil milions de persones i hi havia
un grupet de nens i nenes que nomien: Lluc, Llúcia, Toni, Paula i Xavier, a qui els hi
agradava jugar a superherois. Un dia, quan la Paula es va aixecar, va veure per les notícies
que tota l’Antàrtida i tot l’Àrtic s’estava fonent, així que va trucar per telèfons a la Llúcia,
aquesta va cridar en Lluc i ell va cridar en Toni, i aquest finalment va cridar en Xavier i van
quedar que anirien en vaixell a l’Antàrtida i a l’Àrtic. Van fer les maletes i van anar cap al
port. Quan varen estar tots dins el vaixell, va començar l’aventura.
-

Adéu mamà, adéu papà!- Deia la Paula.

Mentre anaven en vaixell, els nens tiraven menjar a l’aigua per veure si venien els peixos,
però la Llúcia va veure una aleta de tauró, però no es movia, així que va cridar:
-

Nois! Aturau!

-

Què passa? Què passa?- Demanaven els amics.

-

És que he vist una aleta de tauró però no es movia.

Així que en Xavier es va tirar a l’aigua i va veure el tauró però no es movia perquè estava
enredat de plàstics, així que el va ajudar, i va sortir molt de pressa de la mar.
Varen seguir el seu trajecte i quan varen arribar a l’Àrtic varen veure un ós a un bloc de gel. I
també varen veure els seus fills a un altre bloc de gel. Varen ajudar els ossos i els varen dur
on el gel no es pogués rompre.
Llavors, van anar a l’Antàrtida, que estava a l’altra punta, i varen tardar mesos en arribar.
Quan varen arribar van veure molt poquets pingüins, i en Lluc va entendre que era pel canvi
climàtic, li va explicar als seus companys i companyes i varen trobar una solució.
Varen tornar a l’illa de Turibu i varen reunir a tots els habitants. Els hi van explicar a tots què
era el canvi climàtic.
Entre tots varen aconseguir que l’Antàrtida i l’Àrtic no es fonguessin. Però de sobte, varen
ensumar una estranya olor i es varen demanar:
-

D’on ve aquesta olor?

Tots varen anar al port i varen veure un munt de brutor, i varen tenir una gran idea, entre tots
anar a la mar i agafar tot el plàstic que hi ha a la mar. Així que varen agafar tot el plàstic de la
mar i algunes coses les varen reciclar, i altres les varen tirar.
KIRI
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