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No fa pas massa dies i gens lluny d’aquí, en un poble una mica més gran que el nostre, un cop 

de vent, hi va fer aparèixer 4 Monstres de Plàstic, omnipresents al nostre estimat planeta 

Terra.  

Ara, de ben segur que us preguntareu... Qui eren aquests 4 Monstres? Doncs, una bossa de 

plàstic, una botella de plàstic, un got de plàstic d’un sol ús i una canyeta. 

Aquests 4 Monstres que semblen inofensius es trobaven a totes les llars i eren i són 

pràcticament immortals! 

Els vam crear nosaltres perquè pensàvem que ens facilitarien la vida i en fabriquem milers en 1 

sol minut, per utilitzar-los tan sols uns segons i tarden molts i molts anys en desaparèixer. 

Entre 200 i 500 anys, mare meva!!! 

Els nens i les nenes, que ja havien escoltat històries a l’escola sobre aquests 4 Monstres a La 

Carta de la Terra, es van unir en una sola veu per fer entendre als adults que “NO ELS 

NECESSITEM!” 

Els infants, a les seves cases, explicaven a les seves famílies tot el que sabien sobre aquests 4 

Monstres. 

- Pare, mare, padrí, padrina, aquests 4 Monstres envaeixen la terra, el mar, contaminen 

l’aire i massa sovint acaba a l’estómac de molts animals.- va dir una nena a la seva 

família. 

- A més, a nosaltres ens emmalalteixen lentament, sense que ens n’adonem!- va afegir 

el seu germà més gran. 

- Hi estem tan acostumats a fer-los servir que, no sé pas què faríem sense ells... – va 

respondre la mare amb cara de preocupació. 

- Calla, calla, aquesta canalla no sap pas el que es diu. – va afegir l’avi. 

- Mare, doncs és molt fàcil! – va exclamar indignada - Hem de fer una pensada entre 

tots i totes i rumiar com els podem reemplaçar! 
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Així va ser com, a cada casa, totes les famílies, es van posar a repensar com podien 

transformar aquests 4 Monstres i en van sortir propostes molt bones amb el lema: 

 

 

 

 

 Vas de plàstic d’un sol ús: Millor utilitzar una tassa de plàstic dur. 

 Canyeta: És molt més saludable aixecar el vas! 

 Botella de plàstic: Millor usar una botella reutilitzable (bidó). 

 Bossa de plàstic: Millor fer servir una bossa reutilitzable de cartró o de tela. 

 

I ara us toca a vosaltres nens i nenes... Podeu pensar alguna proposta que diríeu a la vostra 

família per poder transformar algun d’aquests 4 Monstres? 
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MILLOR PER TU, MILLOR PEL PLANETA! 
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