
ELS BOLABUG 
 
En aquest blog parlaré sobretot de tres coses: de ciència, de ciència i de ciència. I no és cap 
broma! 
 
 Aquí escriuré articles de divulgació científica, de diferents temes, i també, a partir 
d’anècdotes de la vida de cada dia, aprofitar per explicar què ha passat científicament. I, per 
començar, hi ha dues coses que es repetiran bastant: el Fesolet, aquest petit ser que va 
creixent dintre meu, i la costura, el meu hobby preferit, que em va millor que una classe de 
ioga. I pel que a la costura es refereix, Haricot en Provence proposarà a la venta els Bolabug 
(o BitxoBola). 
 
Però... què és un BolaBug? És un animalet de roba-pilota, o un bitxobola. Els faig 
personalment a mà, amb retalls de roba natural, triats especialment per cadascun d’ells, 
normalment de cotó i farcit de coixí clàssic. 
Són únics. Cada BolaBug té el seu numero propi i el seu certificat d’autenticitat. I amb aquest 
certificat, Haricot en Provence dóna una explicació biològica de l’espècie que representa, del 
seu mode de vida, la presència al nostre planeta... Regalant un BolaBug, esteu regalant 
també coneixements científics! 
 
BolaBug té una pàgina Facebook on podeu trobar fotos i altres informacions. De moment no 
hi ha possibilitats de fer comanda, però tant bon punt la microempresa estigui creada, es 
podran demanar des d’aquesta mateixa pàgina. Es podrà demanar l’animal que es vulgui, i 
aquest serà fet segons els vostres desitjos (i la meva imaginació). 
 
Quan costarà? Primerament, penseu que és un nino fet a mà, i després, això dependrà una 
mica segons quin sigui el BolaBug desitjat. Però no hi haurà mai sorpreses dolentes. 
 
Quant de temps pot prendre? Doncs com acabo de dir, penseu que està fet a mà a partir de 
cada comanda, i després hi ha el temps de lliurament... el més ràpid serà sobre uns deu dies. 
 
Creuem els dits i a veure si la família BolaBug es fa gran! 
 


