
UN PLANETA CONTAMINAT, UN 

PLANETA SALVAT 

 

En un passat llunyà i un univers paral·lel... hi havia un bruixot. No era un bruixot 

normal, era un LLADRE!! Un dia el bruixot va anar a un banc a robar. Va fer 

PIM PAM PUM amb la seva màgia. No va trigar ni cinc minuts en robar els 

diners. De sobte un senyor estrany va aparèixer i va dir que venia del futur. El 

bruixot li va preguntar qui era i li va dir que era un A.D.F. (agent del futur). El 

bruixot es va sorprendre i li va dir... -Però això existeix al futur? L'agent li va dir: 

–Sí, però... he vingut perquè vull que t'uneixis a nosaltres!-. El bruixot es va 

preguntar “per què? Perquè era molt àgil? Perquè tenia poders màgics? Perquè 

tenia molts diners? O perquè cuidava el medi ambient?” El bruixot li va 

preguntar...- per què jo?-. L'agent li va contestar: -Perquè ets una de les 

persones que més cuida el planeta i més recicla. El futur està en perill!! 

Necessitem reforços si us plau…-.  

El bruixot estimava molt el planeta i va dir: -SÍ, PER EL PLANETA!! L'agent es 

va posar feliç i també va dir: -PEL PLANETA ... Van anar al futur i... estava ple 

de fum... no es veia el cel blau... no hi havia arbres... El bruixot va anar a una 

fàbrica i els va dir: - AQUEST LLOC CONTAMINA MOLT. VOSALTRES NO 

PENSEU EN EL PLANETA!!-. Els de la fàbrica van dir: -és veritat, som uns 

contaminants... no pensem en el planeta…-. El bruixot amb energia va dir: -no 

et deprimeixis... pots arreglar-lo... pots ajudar el planeta! I ara aixecat i anem a 

l'acció!!-. 

Van anar a ajudar el planeta! I ho van aconseguir, però... el bruixot va haver 

d'anar al passat... Però estava feliç d'haver ajudat al planeta. 

UN PLANETA CONTAMINAT, UN PLANETA SALVAT. 



 


