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L’abelleta Joaneta

Fa molt i molt temps en una ciutat d'animals, una abella molt petitona que es 
deia Joana, Joaneta pels amics, volia volar i volar, no podia més necessitava 
sortir d'aquell indret que era meravellós però tenia la necessitat de descobrir 
coses noves. Li agrada molt viatjar i descobrir llocs meravellosos. Un dia, va 
decidir córrer món i anar-se'n a les Amèriques. Volia visitar Mèxic, l'Argentina, 
el Brasil, els EUA, el Canadà, .... També volia saber i aprendre els costums i les
cultures d'aquells països, les festes, tot el que es pogués viure sobre els països
que tenia la intenció de visitar. Un dels seus grans somnis era poder veure les 
7 meravelles del món, de fet començaria pel continent Amèrica i la seva il·lusió 
seria continuar veient altres indrets. Sembla que tothom que ha pogut veure 
amb els seus ulls aquests llocs ha quedat encisat per com és de fantàstic, a 
part d'interessant. Però només podia veure les d'Amèrica. Primer de tot, va 
buscar les meravelles que hi havia al continent Amèrica i va trobar: el Crist 
Redentor (Brasil), Machu Pichu (Perú), i el Chichen Itza (Mèxic). Quina sort de 
tenir les noves tecnologies a l'abast i poder buscar tot allò que necessitava 
saber per internet! Però la Joaneta no volia veure només les meravelles, també
es va adonar que al nostre entorn hi ha altres meravelles i que segur que no es 
volia perdre, així doncs visitaria també les cataractes del Niàgara, i la glacera 
Perito Moreno d'argentina, sí, sí a la Patagònia!
Ella va trucar a la cabreta Janeta i al rinoceront Ramon. Tots junts van anar a 
buscar una mica de menjar al supermercat de la ciutat, van comprar tot el 
suficient per a un mes i ara si ja tenien els preparatius a punt. Quina emoció!
Tots van quedar que el menjar el portaria el rinoceront Ramon perquè si no, per
als altres era massa menjar (en necessitava moltes més racions, com és 
d'esperar).
Ja tenien l'itinerari a punt i primer van decidir començar pel Nord, Groenlàndia 
on hi havia per visitar Narsaq o Eriksfjord, i Disko Bay o Fiordo Tasermiut tots 
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eren molt bonics però no els podien veure tots així que va decidir veure Disko 
Bay, Fiordo Tasermiut i Narsaq (per cert quin fred, necessitaven abrics, el 
rinoceront Ramon tan gran era difícil trobar alguna cosa de la seva talla).
Després van decidir anar al Parc Nacional Banff, CN Tower, Cascades del 
Niàgara, Parc Nacional de Jasper, Parc del Pont penjant de Capilano, i moltes 
més coses...i així amb els altres països. Es van adonar que era complicat 
visitar-ho tot i realment quan arribaven a l'hotel necessitaven descansar però 
sempre hi havia un avió per agafar. Per tant van decidir que ho farien més a 
poc a poc i que gaudirien dels llocs. Era tot impressionant i al·lucinant.
Al final es van acostumar als costums i a les formes de viure dels diferents 
països que visitaven i s'emportaven a la seva maleta viatgera un munt d'amics i
experiències viscudes. Amèrica i els països que van visitar els va fer veure que 
totes les cultures del món són molt boniques i que a la vida sempre hi ha nous 
amics i amigues per a conèixer i compartir moments.
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