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EL MÓN ÉS TAN EXTRAORDINARI COM 
COMPLICAT. UN LLOC DE RECURSOS LIMITATS 
QUE ÉS CASA NOSTRA. 
Sabem que gira al voltant del Sol, que té una gran quantitat 
d’aigua en estat líquid i que una capa fina anomenada 
atmosfera ens protegeix de l’obscur espai exterior i ens permet 
respirar. Segurament aquestes i moltes característiques més 
del nostre planeta, ens les van explicar quan érem petits, o 
nosaltres mateixos, guiats per la curiositat, les vam descobrir  
a través de les pàgines d’un llibre. 

Depenem de la natura. Necessitem l’aire pur per  
respirar, l’aigua potable per beure i una terra fèrtil per fer 
cultius. A més, no podem oblidar que no estem sols. Convivim 
amb animals i plantes, i hi estem connectats fins al punt que 
els necessitem per sobreviure. Per això, el nostre repte 
principal és aprendre a fer servir els recursos amb 
responsabilitat. Cada dia desapareixen algunes d’aquestes 
espècies per culpa dels éssers humans. De les 8.300 espècies 
d’animals conegudes, el 8 % està extingida i el 22 % està  
en perill d’extinció. 

La Unesco considera que ampliar els coneixements 
ecològics, en temes com ara l’energia, el paisatge, l’aire,  
l’aigua, els recursos naturals i la vida silvestre, és beneficiós 
per conscienciar les persones més joves i sensibilitzar-les 
davant els problemes mediambientals que existeixen. Perquè 
no podem oblidar que el futur és seu. Les persones joves  
seran líders del futur i és ara quan, gràcies a la lectura,  
es pot afavorir l’esperit crític i raonar, amb sentit lògic, sobre 
tot allò que les envolta.

No podem permetre’ns el luxe d’actuar de manera 
imprudent amb l’entorn, ja que l’ús indegut d’uns recursos  
que no són eterns acabarà destruint els nostres ecosistemes, 
provocarà nivells alts de contaminació i accelerarà el temut 
canvi climàtic. 

La història de Pere i el Llop, de Sergei Prokofiev, pot 
ajudar els infants a reflexionar sobre l’existència en la natura 
d’una cadena alimentària on unes espècies depenen d’altres.  
A més, fa prendre consciència que, de vegades, les persones 
intervenim en la natura per trencar aquesta cadena en benefici 
propi, actuació que genera problemes seriosos a la resta 
d’espècies de l’ecosistema.

Pere i el Llop  
Sergei Prokofiev

Text per  
Cristina Anta Gómez,
mestra i periodista 
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I ÉS QUE ELS LLIBRES I LES BONES HISTÒRIES 
ESTIMULEN LA IMAGINACIÓ DELS INFANTS I ELS 
EMPENTEN A CONTRIBUIR AL CANVI DES D’UNA 
EDAT PRIMERENCA.
Per protegir el medi ambient hem d’aprendre a mantenir un 
equilibri entre els recursos que ens ofereix la Terra i les nostres 
necessitats. El paper de cada persona en la cura de la natura,  
la unió de totes i tots i la capacitat d’acció són fonamentals 
Així es reflecteix en Perill al bosc, de Susana Peix, una història 
que ens ajuda a comprendre la importància del cuidar els 
boscos. També es tracta aquest tema en Misteriosa desaparició 
a la marjal, de Joaquina Barba, un relat que ens explica,  
de manera amena, les dificultats d’algunes espècies del nostre 
entorn per sobreviure. 

En totes les cultures, la literatura esdevé un vehicle  
per debatre sobre el món i per descobrir el sentit de la vida.  
Els llibres són una eina privilegiada que ajuda a construir  
la identitat dels més petits en un moment de la vida en què 
qualsevol peça literària pot provocar una reacció i contribuir 
així al desenvolupament del seu jo més personal. 

No hem d’oblidar que tothom tenim la capacitat d’actuar  
i fer canvis. És una necessitat que treballem conjuntament per 
millorar aquest món i aconseguir amb èxit cadascun dels  
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’Agenda 2030. 

LA LITERATURA GENERA INTERÉS, CURIOSITAT 
I ESTIMULA ELS INFANTS A APRENDRE DE 
MANERA SIGNIFICATIVA QUAN LLEGEIXEN, 
OBSERVEN I ESCOLTEN INFORMACIÓ RELLEVANT 
I ATRACTIVA.  
És important suggerir lectures que conviden a imaginar, a 
reflexionar i a buscar solucions als problemes del món en què 
vivim, com ara Les formigues s’han refredat, de Maria Carme 
Roca, que ens proposa una història divertida per connectar fes  
i valorar les actuacions que afecten els éssers del nostre entorn. 

Un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible busca 
assegurar la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels 
ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça  
i els seus serveis; en particular, els boscos, els aiguamolls,  
les muntanyes i les zones àrides. 

Les formigues s’han refredat 
Maria Carme Roca

Misteriosa desaparició a la marjal 
Joaquina Barba

Perill al bosc 
Susana Peix



Resulta difícil d’imaginar un món diferent del que coneixem, 
però, si no treballem conjuntament en la consecució dels objectius, 
haurem de començar a preguntar-nos què pot passar si ens falta 
algun dels elements vitals.  

Què pot passar si el canvi climàtic provoca hiverns 
extremadament freds i estius cada vegada més calorosos?  
Ana Manso, en el llibre La Rita Fredolica, ens convida a 
reflexionar sobre aquestes situacions i a entendre la saviesa  
de la mare natura.

ÉS EL MOMENT D’ACTUAR, DE LLEGIR.  
PERQUÈ LA LECTURA NO NOMÉS ENS FA SENTIR 
VIVES I VIUS, SINÓ QUE ÉS LA CLAU PER 
DESCOBRIR TOTES AQUELLES RESPOSTES  
QUE NECESSITEM PER ACONSEGUIR UN MÓN 
MILLOR. A MÉS, CADASCUN DELS LLIBRES QUE 
PASSARAN PER LA NOSTRA RETINA DEIXARÀ 
UNA EMPREMTA AL NOSTRE COR. 

La Rita Fredolica  
Ana Manso


