2/5/2019

LA PLANTA DE LA VIDA - Documents de Google

LA PLANTA DE LA VIDA
Una tarda qualsevol va arribar n’Emma després de l’escola a la seva casa. N’Emma
era una nina que no li agradaven molt les plantes, el medi ambient no li
entusiasmava. Doncs un dia, la seva mare li va dur una planta i li va explicar que
l’havia de cuidar. N’Emma va acceptar i va col.locar la planta a la seva habitació.
Durant els dies següents, n’Emma cuidava la seva planta amb la millor aigua, cada
dia dues gotes però de la millor aigua. Al cap d’una setmana la planta va morir.
N’Emma va tirar la planta al fems i va anar a comprar una d’igual perquè la mare no
sospitàs. I va fer el mateix procés, cada dia després d’arribar de l’escola i de dinar li
donava dues gotes de la millor aigua. Un dia, la planta va tornar a morir i n’Emma la
va agafar, va cridar a la mare i li va dir que és segués amb ella al sofà. N’Emma li va
començar a explicar que ella cada dia li donava dues gotes de la millor aigua a la
planta però, un dia es va morir i va anar a comprar una altra per tornar a fer el
procés. Amb la segona planta va fer el mateix i el resultat no va variar. La mare i ella
van decidir que comprarien una planta igual però, el procés canviaria: li donaria meś
aigua dues vegades al dia i la posaria devora la finestra. N’Emma va acceptar i les
dues varen anar a comprar una planta. N’Emma cada dia abans d’anar a l’escola i
abans de dormir li donava l’aigua suficient per viure i que no moris. I així ho va fer
durant molts de dies.
N’Emma un dia es va adonar de perquè la seva mare havia fet això i li va dir:
- Mare, ja sé perquè has fet això. El primer perquè jo aprengués a respectar el
medi ambient ja que és important per tots nosaltres. I el segon per donar-me
conta de què si no cuides el que estimes se’n va, i això passa amb les
persones, si no les cuides et deixen .
Amb aquesta reflexió n’Emma va aprendre a estimar el medi ambient i les persones
del seu entorn, gràcies a la planta e la seva vida.
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