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El noi o la noia

El noi o la noia fa de moderador i 
recull les opinions de casa seva

La familia

Qui ha de respondre?



Hi havia una vegada, una Selva florida i ben plena d’arbres, arbustos i moltes 
plantes. Era una Selva molt bonica i diversa, on hi vivien molts animals, de tots 
tipus i colors. Aquesta Selva tenia tanta vida gràcies a un riu que la travessava 
tota i la feia encara més formosa.

Els animals hi convivien sense masses problemes, uns vivien més junts i d’altres 
més separats, però la veritat és que s’hi podia viure tranquil·lament.

D’entre tots els animals que vivien a la Selva, n’hi havia uns que eren molt 
forts i dominants, els Lleons. Tenien el major poder de la selva i tan sols els 
preocupava el seu benestar. Tot i les seves actituds egoistes, eren respectats, 
ja que tenien poder sobre els altres.

Per altre banda, i aprop dels Lleons, també hi vivia el Colibrí. Era un ocellet 
petit i àgil, intel·ligent i molt audaç, que creia molt en la col·laboració de 
tothom per fer una selva millor. Era amic de les les Tortugues, uns animals 
grans d’edat, una mica lentes, però molt segures de si mateixes, ja que havien 
anat aprenent molt durant els anys que havien viscut. Coneixien molt bé la 
Selva i els hi agradava compartir amb els animals més joves aquestes idees.

A les Tortugues els hi encantava caminar tranquil·lament, però tot sovint 
ben aprop seu, hi passaven un grup de zebres a gran velocitat, ho feien per 
emprenyar-les una mica, però sense cap mala fe. Les zebres eren joves i vives, 
i sempre corrien d’un costat a un altre ben juntes. Els encanta viure i afrontar 
els problemes conjuntament, creien que així podrien sortir diferents visions 
que els ajudin a créixer.

El que se’n reia més de les brometes de les zebres era l’Ós Mandrós. Era un 
animal que vivia a dalt dels arbres, i sempre, sempre vivia estirat i badallant. 
No li agradava gens participar del que deien els altres animals, i sempre deia, 
sense aixecar-se del seu tronc, és clar, que mai ningú podria treure el poder 
als Lleons.

Un dia la Selva va començar a patir una gran sequera. No plovia i el riu, que 
donava frescor i vida a la selva, començava a assecar-se. Els Lleons, davant 
d’aquesta situació, va decidir construir un mur per assegurar-se de que no 

La llegenda dels Lleons i el Colibrí

deixarien de tenir aigua per a ells, i en van impedir l’accés a la resta d’animals.

Els animals de la Selva, i les plantes també, patien les conseqüències de la 
decisió dels Lleons. No tenien aigua i començaven a tenir molta set. El Colibrí, 
llavors, va demanar a la resta d’animals:

- Pugem tots junts a demanar als Lleons que obrin el riu, sinó ens morirem de 
set!

Però la opinió general dels animals era que no s’hi podia fer res, que els Lleons 
eren molt forts, i que si s’hi enfrontaven podien patir conseqüències pitjors.

- Conseqüències pitjors? - Va dir el Colibrí començant-se a enfadar.  
- Però si pràcticament no tenim aigua, i en vivim de l’aigua!

El Colibrí no va aconseguir fer canviar l’opinió de la gran majoria de la resta 
d’animals, atemorits pel poder que tenien els Lleons, però no es va rendir i va 
decidir pujar sol a veure els Lleons. Quan va ser a dalt, va dir:

- Lleons, a la Selva ens estem quedant sense aigua, els animals tenim set i les 
plantes s’estan assecant. No penseu només en vosaltres, si us plau, som molts 
més a la Selva, i necessitem l’aigua.

Els Lleons van mirar unes quantes vegades cap al cel, buscant d’on venia 
aquella veu. Quan van veure que era el Colibrí qui els demanava que tornessin 
a obrir el riu, van esclatar de riure:

- Hahaha! De debó et penses que renunciarem a la nostra aigua perquè un 
animaló insignificant com tu ens ho demani? Qui t’has pensat que ets? Va, vés 
d’aquí abans no decidim cruspir-te.

El Colibrí, molt enfadat amb la resposta dels Lleons, va decidir que no es 
rendiria i mica en mica, amb el seu petit bec, va anar baixant petites dosis 
d’aigua pels animals i les plantes que més ho necessitaven. I durant un temps 
així ho va fer.



Al cap d’uns mesos de la visita del Colibrí als Lleons, va iniciar-se un incendi 
molt important que feia perillar l’existència de la Selva. El Colibrí de seguida 
va començar a volar cap a la zona on vivien els Lleons per agafar tota l’aigua 
que pogués i així intentar apagar el foc, però evidentment, amb la poca aigua 
que podia dur amb el seu bec, no n’hi havia prou.

La resta d’animals, veient que el Colibrí lluitava per evitar que la seva Selva, 
casa seva, quedés reduïda a les cendres, van començar a qüestionar-se si 
havien de fer costat al Colibrí i lluitar perquè els Lleons deixessin lliure el riu i 
així poder apagar el foc i tornar a tenir una Selva ben florida i viva.

Les Tortugues, que durant els mesos abans de l’incendi, ja havien ajudat 
al Colibrí guardant l’aigua que duia, van fer un cop sobre la taula i van fer 
reaccionar a les Zebres.

- No pot ser que el Colibrí estigui gastant totes les seves energies per nosaltres 
i que no hi fem res. Hem de col·laborar amb ell. Ens hi juguem casa nostra! - 
Va dir ben exaltada una de les Tortugues.

- Ostres, realment tens raó, Tortuga, però a nosaltres ens queda molta vida per 
endavant i ens fa por enfrontar-nos amb els Lleons i sortir-ne perdent. - Va dir 
una de les Zebres, atemoria amb la idea de fer front als Lleons.

- I quina vida et penses que et quedarà d’ara en endavant si no lluitem amb el 
Colibrí? - Va respondre una altra Tortuga.

Amb aquesta resposta, les Zebres van decidir reunir-se un instant. I de seguida 
van tornar a la conversa.

- Hem estat parlant i creiem que teniu raó. Som-hi!

L’entusiasme de les Tortugues i les Zebres, però no era suficient per poder 
enderrocar als Lleons. Havien de ser capaços de convèncer a més animals de 
la Selva i fer front tots junts a l’incendi, que cada cop era més gros.

Alguns animals, en veure com el Colibrí, les Tortugues i les Zebres intentaven 
agafar l’aigua que podien per apagar el foc, van decidir ajudar-los. Van arribar 
Castors, Guepards, Senglars,... i d’altres que s’hi anaven afegint.

L’Ós Mandrós, però, en veure tanta gent dedicant-se a recuperar l’aigua que 
els Lleons retenien, va dir:

- És ben bé que no teniu dos dits de front. No podreu fer front als Lleons. No 
veieu que són molt més forts que vosaltres? Això us sortirà malament.

- I què hem de fer? Va, digues? Vols que ens quedem de braços creuats mirant 
com el foc ens devora les cases, i sabent que els Lleons tenen aigua per apagar 
el foc i per tornar a fer créixer vida aquí a la Selva? - Va dir ben enfadat el 
Colibrí.

- Jo només dic el que penso, Colibrí. - Va dir l’Ós Mandrós - Perdeu el temps!

Cada vegada eren més animals, i més ben organitzats. Les Tortugues 
explicaven als nous què feien i com s’organitzaven, i els hi deien quines eren 
les tasques a fer. Com més eren, més animals venien animats pels altres. I així 
que, un dia, van decidir arribar tots junts fins on vivien els Lleons.

En arribar, el Colibrí va parlar:

- Lleons, com veieu no vinc sol. Ara ja no sóc un animaló insignificant, ara som 
la Selva. I venim a recuperar el que és nostre, la nostra aigua. Hem d’apagar el 
foc i tornar a donar vida a la Selva, i no marxarem d’aquí fins a tenir-ho.

Als Lleons se’ls veia realment preocupats. Eren molts animals i els superaven 
de llarg en nombre. El seu poder, que tenien individualment sobre cada 
animal, no podia contra tots els animals de la Selva junts. Es van atemorir i 
van marxar, deixant el mur que havien fet al riu a l’abast de la resta d’animals.

El Colibrí, seguit de les Tortugues, les Zebres, els Castors, els Gepards, els 
Senglars, i tota la resta, van anar corrents cap al mur i el van tombar.

L’aigua brollava altre cop cap a la Selva i els animals ho van celebrar molt 
efusivament.



EXERCICI 1. 
Fer un dibuix o buscar una foto i enganxar-la al requadre 
del costat de la definició del rol de cada animal.

LLEÓ
Fort i dominant, té tot el poder de la Selva, només es preocupa del 
seu benestar i dels de la seva espècie. No comparteix el menjar, ni 
l’aigua, i s’ho guarda tot per a ell. Acumula recursos fent passar por 
als demés i exerceix el control de la Selva a través de la força.

COLIBRÍ
El colibrí és àgil, intel·ligent i molt audaç. Malgrat és petit es proposa 
aconseguir tot allò que el col·lectiu necessita. Confia en les seves 
habilitats per aconseguir el bé comú i no es rendeix fàcilment tot i 
que hi troba dificultats. 

TORTUGUES
Són grans d’edat, una mica lentes però molt segures, acumulen sabers 
gràcies a la seva experiència vital. Coneixen des de sempre la Selva i 
saben també com moure’s per ella per tal de subsistir. Les tortugues 
volen compartir amb els més joves la seva paciència i perseverança 
per tal d’aconseguir unes condicions de vida més dignes.

LES ZEBRES
Són joves i molt despertes, corren d’un lloc a l’altre sempre juntes. 
Intenten ajudar als demés amb estratègies creatives; són despertes, 
busquen més d’una solució davant dels problemes. Impulsen sempre 
als altres per tal d’actuar i sempre busquen la forma col·lectiva de 
pensar i viure.
 
ÓS MANDRÓS
És un animal que cansa als demés. No li agrada participar i és 
sempre indiferent. No respecta a les tortugues, se’n riu dels intents 
de les zebres i considera que els més dèbils no podran contra els 
forts i dominants lleons. Els seus comentaris són sempre negatius, 
no treballa col·lectivament ni fa cap tipus d’esforç per a la resta 
d’animals de la Selva.  

El noi o la noia

LLEÓ

TORTUGA

ÓS MANDRÓS LA SELVA

COLIBRÍ

ZEBRA



EXERCICI 2. 
Penses que el conte que hem llegit pot servir per 
entendre el que està passant a la nostre societat i al 
nostre barri? Per què?

EXERCICI 3. 
Si ara pensem que “la selva” del conte és el nostre barri, 
i que els animals del conte som les persones del barri...

• Qui seria lleó? Per què?

• Qui serien les zebres al teu barri? Per què?

El noi o la noia

El noi o la noia

• Qui és el colibrí del teu barri? Per què?

• Qui és l’ós mandrós del teu barri? Per què?

• Qui són les tortugues? Per què?

Si et cal més espai utilitza el revers d’aquesta pàgina...



EXERCICI 4. 
Al mapa posa el símbol d’on viurien aquests animals al 
barri, quina seria la seva “casa” si visquessin a llocs reals 
del barri com per exemple, el camp de futbol, l’església, 
l’escola, etc...

símbols

El noi o la noia
LLEÓ TORTUGAÓS MANDRÓSCOLIBRÍ ZEBRA



EXERCICI 5. 
Instrucció per a l‘entrevistador: reuneix al membres de casa teva, si pot ser tots millor. Quan estigueu tots els expliques breument el conte i els hi fas les 
preguntes d’aquest exercici. Tu t’has d’encarregar de fer un resum del que pensen i diuen a casa teva la teva família. 

La familia
Al conte, quan els lleons no deixen caure l’aigua a la selva es produeix una gran sequera que afecta a la resta d’animals. 

Si et cal més espai utilitza el revers d’aquesta pàgina...

(1) ¿Què és el que han fet els “lleons” al barri?  (2) ¿Com està afectant això a la gent que viu al barri?



Què podrien fer els animals? 

1ª idea (explica-la i digues qui la fa)

2ª idea (explica-la i digues qui la fa)

EXERCICI 6. 
Instrucció per a l‘entrevistador: reuneix al membres de 
casa teva, si pot ser tots millor. Quan estigueu tots els 
expliques breument el conte i els hi fas les preguntes 
d’aquest exercici. Tu t’has d’encarregar de fer un resum del 
que pensen i diuen a casa teva la teva família.

La familia

Què podríem fer al barri per fer front a “la nostra sequera”: la 
crisis?

3ª idea (explica-la i digues qui la fa)

4ª idea (explica-la i digues qui la fa)

Si et cal més espai utilitza el revers d’aquesta pàgina...



EXERCICI 7A. mapes de la selva 
Dirigit a tota la família. Cada persona un 
color o una icona. 

Aula de Formació 
de Persones Adultes 

Ciutat Meridiana

Persona 1

Persona 5

Persona 2

Persona 6 (dibuixa)

(dibuixa)

(dibuixa)

Persona 3

Persona 7

Persona 4

Persona 8

Escola Bressol 
Municipal Aqüeducte

Escola Mestre Morera

Mercat de Núria

Centre Esportiu 
Municipal Can Cuyàs

Escola Ferrer i Guàrdia

Centre Educatiu Mare Alfonsa Cavín

CIUTAT MERIDIANA
marqueu (pots ajudar als membres de la teva família a dibuixar sobre el mapa)   

1. Els llocs del barri pels quals acostumeu a passar  (Dibuixa els recorreguts que feu) 

2. Els llocs del barri que més us agraden (Encercla’ls)

3. Els llocs del barri que menys us agraden (Fes-hi una creu)

Casal de Gent Gran Pedraforca

Mercat de Ciutat Meridiana

Centre Cívic Zona Nord

Càritas Casal de Joves 
Llops de Taga

Casal Infantil 
Ciutat Meridiana

Oficina Benestar 
Social i Familia

RENFE Torre Baró

Biblioteca Zona Nord

Escola Elisenda 
de Montcada

La familia



La familia

EXERCICI 7B. mapes de la selva 
Dirigit a tota la família. Cada persona 
un color o una icona. 

CIUTAT MERIDIANA

Marca les coses que faries al barri i que penses que el millorarien. 
Els nens/es dibuixaran aquelles coses que milloraran el barri. 

Pots preguntar-li als membres de la teva família (la gent que viu a casa teva) 
a veure què et diuen

Plaça 
Aqüeducte

Plaça 
Roja

Placeta
Pedraforca

Jardins
Rasos de Peguera

Avinguda Rasos de Peguera

Avinguda Rasos de Peguera

Carrer de Perafita

Avinguda Rasos de Peguera

Avinguda Rasos de Peguera

Carrer de Vallcivera

Carre
r Costa

bona

Carrer de Pedraforca

Carre
r de les A

gudes

Carrer de les Agudes

Escola 
Mestre 
Morera

RENFE Torre Baró



EXERCICI 7C. mapes de la selva 
Dirigit a tota la família. Cada persona un color o una 
icona. 

La familia

BARCELONA

Marca els llocs de Barcelona que coneixes (has estat) i més t’agraden.

Pregunta-li als membres de la teva família (la gent que viu a casa teva) 
a veure què et diuen.

Persona 1

Persona 5

Persona 2

Persona 6

(dibuixa)

(dibuixa)

(dibuixa)

Persona 3

Persona 7

Persona 4

Persona 8

Persona 9

Persona 10



BARCELONA

Pots ratllar els números de la llista i 
també afegir-ne de nous:

50__________________________________

51__________________________________

52__________________________________

53__________________________________

Marca els llocs de Barcelona que coneixes (has estat) i més t’agraden

Pregunta-li als membres de la teva família (la gent que viu a casa teva) a veure 
què et diuen

1. Aeroport
2. Camp Nou
3. Estació Sants
4. Parc Espanya Industrial
5. Plaça Espanya
6. Font Montjuïc
7. Fundació Miró
8. MNAC
9. Parc Olímpic
10. Palau Sant Jordi
11. Telefèric Nou
12. Castell Montjuïc
13. Telefèric Port
14. WTC
15. Maremagnum
16. Estàtua de Colom
17. Aqüarium
18. Platja Barceloneta
19. Estació de França
20. Parc Ciutadella
21. Platja Vil·la Olímpica
22. Port Olímpic
23. Zoo
24. Catedral Barcelona
25. Mercat Boqueria
26. Museu d’Història
27. Catedral del Mar
28. MACBA
29. Plaça Catalunya
30. Font de Canaletes
31. Casa Batlló
32. Faroles Gaudí
33. Casa Calvet
34. Mercat Santa Caterina
35. Palau de la Música
36. Arc de Triomf
37. Estació del nord
38. Torre Agbar
39. Fòrum de les Cultures
40. La Pedrera
41. Casa de les Punxes
42. Sagrada Família
43. Hospital de Sant Pau
44. Drac Güell
45. Parc Güell
46. Cosmo Caixa
47. Torre Bellesguard
48. Monestir de Pedralbes
49. Torre de Collserola

EXERCICI 7C. mapes de la selva 
Dirigit a tota la família. Cada persona un color 
o una icona. 

La familia


