
 

LLOPS, PERSONES I CANVI CLIMÀTIC 

Hi havia una vegada un llop que es deia Wolf, que vivia en un bosc molt bonic i 

tranquil, tot sol. Hi havia arbres, arbustos, flors i fauna de tot tipus, de color verd a la 

primavera i marró a la tardor, també hi havia rius que també eren súper-bonics. Només 

passava una cosa, el llop Wolf no era gens amic de les persones en general. Al costat del 

bosc i havia un poblet, i com que en Wolf era carnívor (això vol dir que menjava carn, a 

part de moltes altres coses) se’ls menjava gallines, els el hi destrossava els horts, els hi 

menjava la roba que la gent tenia estesa...etc. Cada dia quan la gent del poble es 

despertava tenia una enrabiada amb el llop. En fi, el llop feia enfadar als humans. 

Una fosca nit, mentre en Wolf dormia va somiar que feia un salt gegant, immens, fins a 

tocar el cel, això va provocar que els núvols s’enfadessin, s’empenyessin i 

s’emboliquessin entre sí, i llavors quasi d’immediat va començar un temporal desastrós: 

molt de vent, aigua, llamps i trons. 

Però en realitat, no havia estat el salt d’en Wolf ni tant sols un somni, sinó que parlem 

d’una realitat: els humans amb la seva deixadesa, contaminen el bosc i l’emplenen de  

deixalles. El maltractament del bosc ha provocat un canvi climàtic molt bèstia, de 

manera que cau a les mans del bosc molta aigua i vent, i això provoca arbres arrencats, 

rius desbordats, esllavissades... Ara, son els humans que fan enfadar a el llop. 

En Wolf i els humans s’adonen que han de fer alguna cosa, així que el llop decideix 

anar al poble a parlar amb els humans. Al principi no li fan cas però després decideixen 

escoltar-lo. Els explica que sempre han estat els enemics (en Wolf als  humans i els 

humans a en Wolf) però no poden seguir així, que ara el més important és aconseguir 

salvar el planeta: vol acordar que ell no els ha agafarà les gallines, ni destrossarà els 



horts, ni es menjarà la roba estesa... però a canvi ells i elles cada vegada prendran 

mesura per solventar el problema reciclant cada dia i no tirant deixalles al bosc ni 

enlloc, intentant amb això mantenir el planeta net i evitar el canvi climàtic. 

Així el llop Wolf i els humans, que el principi eren enemics, es van unir per intentar 

salvar el planeta: SAVE THE PLANET. 
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