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ELS PRIMERS PASSOS
EN PRIMER LLOC, ENHORABONA! TENS A LES MANS  

UN LLIBRE IMPORTANTÍSSIM...

Potser ja sabràs que el nostre bonic planeta està patint i que necessita tota 
l’ajuda possible (també la nostra!), o tal volta voldries entendre què està passant. 
Tant en un cas com en l’altre, este és el llibre que necessites!
Cada dia, davant mateix dels nostres ulls, la contaminació augmenta una 
miqueta més.
Des dels papers tirats per terra fins als residus escampats en la mar, passant 
pel fum negre que ix de les fàbriques i pel fum pudent dels cotxes..., moltíssimes 
coses (a vegades les més insospitades) perjudiquen l’ambient que ens envolta.

JA ÉS HORA DE CANVIAR, O ALMENYS HO HEM D’INTENTAR. 
ESTÀS AMB NOSALTRES?

«Però jo no tinc una fàbrica! Ni tampoc conduïsc un cotxe!», deus estar 
pensant. És de veres. Però si penses que només els adults poden salvar 
el món... doncs estàs equivocat.

Recorda (apunta-ho en algun lloc!):

LES XICOTETES ACCIONS QUOTIDIANES MARQUEN  
SEMPRE LA DIFERÈNCIA, ESPECIALMENT QUAN L’OBJECTIU  
ÉS MOLT GRAN.

Per això este llibre és tan important. Pàgina rere pàgina descobriràs les deu 
xicotetes accions que et permetran contribuir a salvar el món de la contaminació. 
No et preocupes: es tracta d’accions ben senzilles, que cal fer cada dia a casa, a 
l’escola, quan passeges per la teua ciutat...
És un poc com fer un puzle: cada xicotet gest correspon a una peça de l’objectiu 
final. Tota sola no pareix gran cosa, però quan l’encaixes amb les altres el que 
tens és un dibuix preciós! De la mateixa manera, les xicotetes accions quotidianes 
suggerides en este llibre, totes juntes, poden canviar les coses, cada volta una 
miqueta més.
 

QUÈ ESTÀS ESPERANT? PROVA-HO!

Aprén-les i després explica-les als amics.
Tots junts, dia rere dia, a poc a poc...

TU TAMBÉ POTS FER-HO.  
I NO, NO ÉS CAP BROMA.

ÉS AIXÍ COM SE SALVA  
EL MÓN!
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Saps que cada volta hi ha menys abelles al món?
Malauradament, és així. Per sort podem protegir-les creant petits 

(i perfumats) racons florits només per a elles: 

AUTÈNTIQUES ÀREES SALVA-ABELLES!

PROTEGEIX LES ABELLES

És molt senzill. En primer lloc has d’aconseguir llavors de les flors 
«amigues de les abelles», és a dir, les seues preferides. Les trobaràs a les 
botigues de plantes i potser algunes ja les coneixes: per exemple, el timó i el 
romaní, o també les perfumadíssimes 
flors lila de l’espígol i els gira-sols.

N’hi ha una infinitat (i les 
abelles són molt i molt 
llépoles): rosella, 
calèndula, malva, anet, 
comí, coriandre, fenoll, 

trèvol, borratja, melilot...

No et preocupes, no cal 
que siguen totes, amb 
les que pugues trobar 
ja anirà bé.

Després cal un raconet bonic on plantar les llavors. Si no has pogut trobar les més 
apropiades, cap problema: comença plantant altres flors en cossiols, que després 
podràs trasplantar on vulgues, fins i tot al teu balcó, si no tens un jardí.

També ho pots fer a l’escola, amb l’ajuda de mestres i de companys  
de classe (com més sigueu, millor). Busqueu un bon parterre al pati i armeu-vos 
amb paleta i arruixadora! A més a més, en moltes ciutats qui vulga pot cultivar 
les seues plantetes als parcs o en altres espais públics. Informa-te’n, tal volta tu 
també pots fer-ho.

En qualsevol cas, recorda que les flors necessiten aigua i llum solar 
per créixer bé. I no només elles...
Deixa sempre un bol amb aigua al costat de la teua àrea salva-abelles:

ELS XICOTETS INSECTES BRUNZIDORS T’HO AGRAIRAN!
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PER QUÈ HEM D’AJUDAR LES ABELLES?

SABIES QUe...?

Els laboriosos insectes amb ratlles són un exemple excel·lent de com fins i tot els més menuts 
(com tu) poden fer coses grans. I saps per què?

PERQUÈ GRÀCIES A elLES ES REPRODUEIXEN MOLTES PLANTES.

Funciona així: la nostra amiga se sent atreta pel nèctar de la flor 
i, mentre es pega una bona fartada, les potetes se li omplin de pol·len. 

Després, quan va a posar-se sobre una altra flor de la mateixa espècie,  
aquell pol·len es desenganxa i la fecunda. Aleshores, a poc a poc, madura  

el fruit, que guarda dins seu una llavor preparada per a fer nàixer una  
nova planta!

Malauradament, la contaminació i els pesticides que es fan servir als camps 
agrícoles són una amenaça per a les abelles: les substàncies que porten són 
perjudicials i fan que cada volta n’hi haja menys. Per això la teua xicoteta 
àrea salva-abelles és important: és un primer pas perquè puguen tornar a ser 
nombroses!

Les abelles tenen un fibló molt gran que utilitzen per a defensar-se quan 
se senten en perill. Però el fan servir molt poques vegades, ja que moren 
després d’haver-lo utilitzat.
Les vespes, per contra, poden picar una volta i una altra (per això són molt 
més perilloses!).
Tot i això, encara que es pareguen molt, és fàcil distingir-les:  
l’abella és grosseta i pilosa, amb ratlles negres i groc fosc,  
mentre que la vespa és esvelta i llisa, amb estries  
negres i groc brillant.

En tots dos casos, 
mantín-te allunyat 

dels seus nius i dels 
ruscs, o serà pitjor  
per a tu!

En resum, sense abelles brunzint 
amunt i avall no quedaria 

res: ni fruits, ni llavors 
i, al final, ni plantes, 
que són indispensables 
per als animals i per als 
éssers humans.

Si, és u
n gran

 proble
ma!




