
   Les aventures del tap 
 
 
Estic en una fábrica i m´estan creant, m´agafen i  em porten a  una cinta 
transportadora i m´ajunten  amb una ampolla de plàstic que es diu Joel, i sóc un tap 
de plàstic molt feliç.   
 
Ens estem coneixen molt. És molt simpàtic  i molt intel·ligent .  
 
Ens  porten a un camió i ens posen dins. Portem  hores viatjant i per fí arribem al 
destí. Ens porten a una botiga i ens posen en una prestatgeria molt gran. Ens estem 
divertint molt perquè estem jugant al veig veig.  
 
Ha arribat un nen a la botiga, ens agafa perquè veu alguna cosa en nosaltres i per 
això ens compra, no ser a on ens porta. Arriba a un parc i ens deixa en un banc, va 
a jugar amb més nens i de sobte ve cap a nosaltres i beu aigua.  
 
Un nen a tingut la idea de jugar amb taps d’ampolla en un mini camp de futbol que hi 
ha al parc i tinc la sort de que m'agafa a mi. Em sento molt afalagat.  
 
Quan comença a fer-se de nit i els nens marxen, un escombriaire passa i em porta 
al camió, abans d'entrar caig a terra i vaig rodolant i acabo a les clavegueres no ser 
com. Vaig per l'aigua. De cop, ve molta aigua i surto de les clavegueres i arribo a un 
carrer i uns nois em comencen a xutar com si fos una pilota de futbol, em  donen 
tant fort que surto volant a un costat de la vorera.  
 
Un noi m’agafa i em porta al seu cotxe, em posa amb més taps d’ampolla de 
diferents colors. Penso que aquest noi és molt raro, perquè colecciona taps de tota 
mena. Ens porta a casa seva i veig el nen que em va comprar i també  al meu amic 
Joel, i penso com ha pogut ser.  
 
Ara això no importa perquè tornem a estar junts. He sentit que aquest noi colecciona 
taps d’ampolla, perquè després els porta amb uns nens que juguen amb ells, 
després el reutilitzen posant-los amb ampolles de la seva mida, i quan ja els han fet 
servir del tot, els porten a una planta de reciclatge. Jo crec que així és com es fa el 
reciclatge. 
 

Axel 


