
EL COVID-19 FA AMICS 
Hi havia una vegada una colla de nens, que jugaven 

cada tarda al parc de la seva ciutat, Milopo. Eren en 

Carles, la Bruna, en Joan i la Margarida, uns nens molt 

simpàtics i generosos. Un dia molt bo per sortir a jugar 

van pensar d’anar a passar la tarda al bosc. Hi van 

arribar fets pols, tots quatre es van asseure en un tronc 

fet malbé, descolorit,...La Bruna va començar a notar 

alguna cosa estranya al seu cap, es va començar a 

rascar per tot arreu com si tingués polls. Tots el seus 

amics es van quedar parats i no sabien que fer, mentre 

la Bruna cridava..... 

-Que em passa? 

-Quin fàstic! 

I ho tornava a repetir. Era el cosí petit del nou virus que 

tothom coneixem. Va passar l’estona i la Bruna estava 

estirada a damunt del tronc. Els seus amics es van 

espantar i la Bruna cada vegada es trobava més 

malament. Ja no sabien que fer. De cop i volta van 

sentir una veu tant aguda que cridava=Peque Covid!, 

Peque Covid!,...Sabeu qui cridava? El gran virus, el 

salvatge,...El Coronavirus!!Els nens ja se’l imaginaven, 



mentre el Peque Covid, voltava al revoltant. Era el més 

ferotge, gros i que tenia una veu tant aguda que feia 

por i tot. Ja no ho podien controlar i la Bruna estava 

nerviosa així que els seus amics van trucar a uns 

científics per dir-los-hi que tenien els dos bitxos voltant 

per allà. Justament en aquell moment havien resolt la 

vacuna, així que van vindre ràpidament al bosc i li van 

posar la nova vacuna a la Bruna. En 30 segons la Bruna 

es va sentir nova. Es va posar molt contenta. En aquell 

moment els científics van posar una altra vacuna 

diferent al dos bitxos. Es van tornar bons, així que el 

grup de nens no eren de 4, eren de sis. Van decidir que 

com cada tarda sortien tots junts a jugar. I s’ho 

passarien molt bé. Espero que us hagi agradat el meu 

conte del Covid-19 fa amics!! 

Ens veiem aviat! 

 


