
                                                    
 
 

1r premi prosa nois i noies de 9 a 11 anys 

Obra: 269 El canvi climàtic 

Autora: IONA BUENACASA SÁNCHEZ-SIERRA 

 

CANVI CLIMÀTIC 

Hi havia una vegada una ossa polar que es deia Blanca i  vivia al Pol Nord amb 

la seva família. Era un lloc blanc , on el sol brillava  amb el contrast del blau de 

l’oceà. Semblava  màgic, cristal·lí, tot tan blanc i lluent. Quan s’apropava una 

tempesta,  però,  tot canviava. El cel es tornava gris i una boira espessa  amb un 

fred gelader  es posava  dins del cos i no veies més enllà d’un pam. Feia por de 

veure. 

Cada dia anava amb els seus amics a caçar foques al mar gelat per portar menjar 

a la seva família. L’esperaven amb impaciència per poder fer un gran àpat. 

Aquell any no semblava que estiguessin al Pol Nord, perquè estava fent 

moltíssima calor.  Com que les temperatures eren altes, la Blanca i els seu amics, 

amb el seu gruixut pelatge blanc, es passaven tot el dia en remull a l’aigua del 

desgel.  

Els turistes que venien de visita els hi feien moltes fotos, però també hi deixaven 

molta brutícia. Contaminaven el medi i no s’adonaven que el que estaven fent, 

era destruir aquell entorn natural.  

A la Blanca, li agradava molt anar-se’n a dormir al vespre a un petita plataforma 

de gel que connectava amb el gran iceberg, on vivien la família i els seus amics. 

Allà es quedava adormida mirant les estrelles i contemplant la immensitat del cel.  

Però, un dia quan es va llevar, va veure que el tros de gel on dormia s’havia 

desfet tant que s’havia desenganxat del gran iceberg on dormien la resta d’ossos 

polars. S’havia quedat atrapada en un petit tros de gel enmig de l’oceà! Quina 

por va agafar, pensava que podia perdre a la seva família! 



                                                    
 
 

Va començar a grunyir i uns turistes que estaven allà van avisar als equips de 

rescat. Amb un helicòpter, van poder traslladar a la Blanca a l’iceberg gran 

perquè es pogués reunir amb la seva família i els seus amics.  

La notícia va sortir a la televisió i va arribar a tot el món. Tothom es feia ressò del 

que havia succeït al Pol Nord. 

Arrel d’això, els grups ecologistes van començar a fer moltes manifestacions i a 

conscienciar a la gent del canvi climàtic. Tothom va començar a deixar d’utilitzar 

plàstic i vehicles contaminants. Cada vegada era més gran el nombre de 

persones que va començar a reciclar i a no malgastar l’aigua,... Per fi la 

civilització s’adonava de la importància d’ utilitzar les energies renovables i tenir 

molta cura del medi. El nostre entorn és el nostre gran tresor. 

Però el canvi climàtic no és un conte sinó una realitat. 
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