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A Urbaser treballem cada dia per millorar la qualitat de vida de les
persones, per mitjà de serveis eficients, innovadors i responsables.
En aquest sentit, i emmarcades en la nostra Política d’Acció Social,
duem a terme iniciatives de sensibilització ambiental, com ara aquest
llibre, amb el qual volem que els més menuts aprenguin la importància
de mantenir les ciutats netes i coneguin les feines que desenvolupen les
persones que hi ha al darrere d’aquesta tasca.
Volem conscienciar sobre les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) i traslladar
el missatge que, entre tots, podem tenir cura del medi ambient ara i en
el futur.

Trash, el monstre de les escombraries

Urbaclín era la ciutat més neta del món.
En els seus carrers feien olor de pi, de gebre i de gelat de vainilla. Totes les escombraries que generaven els seus
habitants es transformaven, gràcies a diverses plantes de reciclatge, en objectes nous i en part de l'energia que
necessitaven per posar en marxa la ciutat.
Però, de la nit al dia, va succeir una cosa inesperada. La vida a Urbaclín semblava que s’havia aturat, els vehicles
no circulaven pels carrers per manca de combustible i els semàfors romanien apagats perquè no els arribava
l'energia. Els carrers estaven tan bruts que fins i tot les rates s’empatxaven amb les escombraries amuntegades a
qualsevol lloc. L'aire era irrespirable i feia pudor de fems, de deixalles putrefactes i de bomba fètida caducada.

Davant d’aquella situació d'emergència, la Marta, una noia de més o menys la teva edat, va convocar els seus
amics al Parc dels Tobogans sense Fi.
Abans de començar, va esbufegar, i el seu serrell bru, llis i perfectament retallat en línia recta, es va descol·locar
per un instant per després tornar al seu lloc.
—Tinc una cosa molt important a dir-vos —i sense més paraules, i davant de la sorpresa dels seus amics, els va
dir: —

El monstre de les escombraries, el Trash, ha arribat a la ciutat.
Sobre el seient de la seva bicicleta vermella, el Rodri escoltava atent; el gelat que aguantava entre les mans es va
començar a fondre i per la seva pell negra van serpentejar solcs blancs amb gust de nata.
—Oh, és ell qui ha transformat la ciutat! —va exclamar la René, mentre es
lligava els cordons de les sabatilles roses.

—És cert, tot està molt brut —va afegir el Ruben, sense deixar de rosegar el seu entrepà.
—Sí, el terra és ple de papers, bosses i burilles, però el pitjor de tot és que no hi ha escombriaires, tots han
desaparegut —va afegir la Marta.
—Oh, és veritat, i on són? —va preguntar el Rodri, que sempre caminava despistat i tenia por d’haver-se perdut
alguna cosa.
—El monstre de les escombraries els té retinguts, a ells i a tots els altres treballadors de la neteja, els operaris
de les plantes de reciclatge, els conductors dels camions d'escombraries...
—N’estàs segura? —li va preguntar el Ruben.

—No en tinc cap dubte, ahir a la nit el vaig
veure: caminava triomfant entre les
escombraries, llançava llaunes buides
contra els arbres, enciams podrits als
gats que gosaven passejar per les
teulades i, fins i tot, bolquers fets servir
a un gos vagabund indefens. Va ser
una cosa espantosa.
—I quin aspecte té? És tan sinistre
com ens l’imaginem? —li va preguntar
la René.
—És molt més tètric i horripilant —va
respondre la Marta—. És un immens i
pervers mecano negre grinyolant, amb els
ulls blancs, petits i llampegants, que
s'alimenta d'escombraries.

—Oh! —van exclamar tots alhora.
—Llavors, com més escombraries hi hagi, millor per a ell —va deduir el Rodri.
—Així és.

—Si que n’és, de malvat!
—Hem de salvar la ciutat! —va dir la Marta.
—D'acord! —van respondre tots tres.
La Marta va creure que els havia convençut que la ciutat estava en perill i que el seu paper era fonamental;
però, cada un dels seus amics es va unir a la causa per motius una mica peculiars, tot i que per això no eren
menys vàlids.
—A mi no m'agrada caminar i si hi ha tantes escombraries acumulades, els autobusos no podran circular —va
dir el Rodri.
—Tampoc hi haurà energia per a l'escalfador i
jo no suporto dutxar-me amb aigua freda —va
apuntar el Ruben.
—La meva mare no em deixa sortir sense
aquesta horrible màscara —va dir la René,
mostrant-la tímidament des de la butxaca
dels pantalons.

Després d'aquelles dades
evidents, el Comando
AntiTrash va quedar
constituït.

Reduir
Una vegada van aprovar la constitució del comando,
els valents nois i noies es van preguntar què podrien
fer davant l'amenaça del Trash.
—I què podem fer? —va preguntar el Ruben.
—Doncs se m'acut que el

primer que hem de
fer és intentar reduir les
escombraries, perquè no sabem quant de

temps estarem sense els treballadors de la neteja —
va explicar la Marta.
—I com aconseguirem reduir les escombraries? —va
preguntar el Ruben.
—Doncs consumint menys, únicament el que sigui
necessari —va respondre la Marta.
Al Rodri no li va agradar gaire la idea, perquè li
encantava menjar pipes, i molt es temia que aquell
producte no comptava dins del que era necessari.
La Marta els va explicar detalladament el seu pla, i a
la René li va encantar la idea.

Van passar per casa de cada un d'ells i van
recollir el material que necessitaven. A
l'habitació de la René van muntar el taller on
ho van preparar tot per fer la campanya, que
van anomenar «Segur que ho necessites?».
—Ha quedat genial, tal com ho havíem
dissenyat —va dir la René, totalment
satisfeta amb el resultat.
L’endemà al matí, van carregar unes
motxilles enormes que es van repartir entre
ells igualitàriament i van anar cap al centre
comercial més concorregut de la ciutat, on
cada un va triar una botiga. La Marta va
entrar al supermercat i de seguida va triar el
seu objectiu: una senyora corpulenta, amb
un cap que semblava un niu gegant de
cigonya, que arrossegava els peus quan
caminava i empenyia el carretó amb les
mans suades.

La senyora del cabell esponjós es va aturar
davant de les ampolles d'aigua, va triar-ne un
paquet i el va posar al carretó. Immediatament,
la Marta li va dir:

—Segur que ho necessita? Pot fer
servir l'aigua de l'aixeta, així no
haurà de llençar les ampolles.
La senyora del cabell esponjós li va fer una
mirada interrogant i, sense entendre gaire bé
perquè havia envaït el seu espai i perquè es
dirigia a ella, li va dedicar un somriure forçat i va
continuar comprant.
El passadís següent semblava el seu preferit; va
començar a olorar els suavitzants de la roba l’un
darrere l'altre, el de roses, el de flors del bosc...,
fins que la Marta li va dir:
—Aquest producte tampoc cal.

La senyora del cabell esponjós es va començar a enfadar. Per què la perseguia aquella noia que, a més,
gosava recriminar-li tot el que feia?
—Per què em persegueixes? —li va preguntar.
—No la persegueixo, només assessorem sobre com reduir el consum. Així reduirem les escombraries i
estarem més a prop de vèncer el Trash, el monstre de les escombraries.
—Quin monstre ni quina ximpleria, us
heu tornat bojos?
—Han desaparegut els
escombriaires i...
—Efectivament, però ja hi ha un
comitè d'investigadors que tracten
d'esbrinar què ha passat. No hi ha
cap monstre, hi deu haver una
explicació raonable. Probablement deuen
estar enfadats perquè mocosos com vosaltres
no pareu de tirar papers a terra.
La senyora del cabell esponjós va deixar anar
els pots, va arrufar les celles i, després de
girar l’espatlla, va continuar.
La Marta havia guanyat la seva primera
batalla, el pot va romandre a la prestatgeria,
tot i que amb prou feines perquè, amb tanta
fúria, gairebé la fa caure del tot.

Novament la Marta va seguir posant a prova la paciència de la senyora.
La senyora del cabell esponjós es va aturar davant el prestatge dels llegums i es va disposar a agafar llenties i
mongetes, però la Marta va cridar, espantant-la:

—Nooo, és millor agafar-les a granel, així no haurà de llençar els envasos.
La senyora del cabell esponjós va agafar aire i,
desesperada, es va asseure a terra a punt de tenir un
tropell de la irritació que tenia.
Però abans que pogués reaccionar, la Marta va treure de la
seva motxilla enorme diverses bosses de roba de diferents
mides i colors, elaborades amb roba feta servir i que els
havien quedat precioses.
—Agafi-les, les hi regalo. Les petites són per als llegums a
granel i les més grosses, per a la resta de la compra. Així
no haurà d'utilitzar bosses de plàstic. Ja sap, és un dels
pitjors residus que existeixen. Als nostres oceans hi ha més
bosses que peixos. Les bosses de plàstic només les farà
servir uns minuts i en canvi trigaran cinc-cents anys a
descompondre’s. Imagini’s, si el monstre segueix molt de
temps aquí, acabarem asfixiats per les bosses de plàstic.

La senyora del cabell esponjós va obrir els ulls, sorpresa, i va canviar el gest d'enuig per una lleugera ganyota
de conformitat. La veritat és que l’havien fascinat aquelles bosses tan originals i divertides. Se'n va anar
encantada i, per descomptat, des de llavors sempre les portava quan anava a comprar. És més, va buscar la
roba que ja no feia servir i va fer bosses noves per regalar a les seves amigues.

La René, el Rodri i el Ruben també es
van adreçar als clients d'altres
botigues amb la frase de la campanya,
«Segur que ho necessita?». I, de la
mateixa manera, es van enfrontar a
compradors difícils, als quals també
els van apassionar les bosses de
roba. La campanya havia estat un èxit
i n’estaven molt contents.

—Bé, ho hem aconseguit!

Reutilitzar
Uns quants dies després, el grup de noies i nois es va tornar a trobar per idear un altre pla. Calia seguir
lluitant contra el Trash.
—Bé, bé, hem fet un pas important, però no és suficient —va dir la Marta interrompent les celebracions dels
seus amics.
—Com que no? —li va preguntar el Rodri amb un gest de contrarietat.
—Hem reduït molt les escombraries, però el Trash encara és fort. Se m'ha acudit una fórmula nova perquè les
escombraries no augmentin més; hem de reutilitzar el que ja tenim.
La Marta els va explicar en què consistiria aquella segona campanya i tots van estar-hi d'acord. A més, van
posar un nom a la campanya, «Dona una segona vida als teus objectes».
—Sí, salvarem la ciutat! —van cridar.

L'endemà, tots quatre amics es van
presentar a l’escola. Encara que
aquell no seria un dia qualsevol de
classe; sens dubte, seria molt més
entretingut.
El Comando AntiTrash va reunir els
seus companys al pati per plantejarlos un repte. La Marta es va enfilar
a un banc, però hi havia tan
d’enrenou que era impossible fer-se
sentir. Així doncs, el seu amic
Ruben, el més fornit de la classe, va
agafar un bloc de pedra i el va
col·locar a sobre del banc: a
aquesta altura, la Marta ja era ben
visible i va començar a
parlar-los a tots.

—Hem d'acabar amb el Trash.
—Sí, sí, sí! —van respondre tots
entusiasmats.

—Proposo que, al llarg del
dia, cada un de vosaltres
doni una segona vida a un
objecte que ja no feu
servir.
D'aquesta manera, hi haurà menys
escombraries i afeblirem el monstre.
Als alumnes els va semblar una
idea magnífica i de seguida s’hi
van posar.

Van buscar per tots els racons de l'escola objectes que ja no es feien servir i que segur que
acabaven a les escombraries.

Les aules es van convertir en tallers de manualitats improvisats on els
infants van posar a treballar la imaginació.
La René va gaudir molt al costat dels nois de 4t B transformant les tecles
d'un ordinador abandonat en boniques gomes per als cabells que, per
descomptat, va pintar de color rosa a joc amb les seves sabatilles.

Cap al tard, va sonar el timbre que
anunciava la fi del temps establert i els
alumnes es van reunir a la sala d'actes
per presentar les seves creacions
innovadores.

El Comando AntiTrash es va col·locar aquesta vegada a la tarima de la sala amb una taula que havien portat d'una
aula. La Marta, expectant, va recolzar els braços sobre la taula i es va subjectar amb totes dues mans les galtes,
sempre somrients, tot esperant les creacions de tots. Cada un dels alumnes es va anar acostant a la taula amb el
seu objecte reutilitzat.
El Mario, un dels alumnes més grans, havia agafat una vella memòria d'un ordinador antic de la sala de professors i
l'havia transformat en una curiosa bústia.
El Raül, amb una bicicleta inservible, oblidada en un
racó del poliesportiu, va fer un

vistós.

test molt

Unes escales de fusta velles, abandonades
al jardí, van servir al Carles per
transformar-les en una

prestatgeria.

pràctica

El Julià i la Maria van elaborar

diversos jocs de
gobelets amb
ampolles i llaunes.

La Blanca havia dibuixat
cercles, triangles i quadrats de
colors vius, i al centre es podia
llegir una frase escrita amb la
lletra d'una nena que comença a
escriure:

Es van presentar idees genials
que van deixar-los a tots
bocabadats, tot i que encara
faltava el millor.
En darrer lloc va pujar la Blanca,
la nena més petita de l’escola, i
amb una certa timidesa va dir:
—Jo no sé fer coses tan
boniques com aquestes, però he
pensat que potser podria ajudar
d'aquesta manera. He agafat de
la paperera aquests folis en què
només hi havia escrit uns quants
números als extrems i he
dissenyat aquests cartells per
penjar-los als taulers d'anuncis
de la ciutat.

“Cal reutilitzar per
acabar amb el Trash”.
Els seus companys es van
aixecar dels seients i van
començar a aplaudir-la.

Cal
reutilitzar
per acabar

amb el
Trash

La Blanca no sabia per què ho
feien, la veritat és que hi havia
treballs molt més
amb el
Trash espectaculars que el seu. Amb
cara de sorpresa va escoltar
les paraules de la Marta, mentre
intentava trobar una resposta:

Cal
reutilitzar
per acabar

X

—Molt bé, petita Blanca; a més dels
interessants cartells que ens seran d’un
gran ajut, has reutilitzat una cosa tan fonamental
com el paper.

No hem de llençar els folis amb un insignificant
apunt.
Segur que hi haurà espai per incloure-hi la llista de la compra, per
resoldre-hi un problema de matemàtiques, per dibuixar-hi el mar, per
escriure-hi un poema o per fer-hi un cartell com el teu. I és més,
després de tots aquests usos, encara els podríem transformar en una
caixa, un sobre o un ventall. Finalment, a les nostres plantes de
reciclatge li tornarem a donar una altra vida com a paper o com a
cartó, i d'aquesta manera no caldrà tallar més arbres, podran seguir
vivint per oxigenar l'aire que respirem.

Aquelles paraules, juntament
amb un aplaudiment interminable, es
van convertir en un premi improvisat
que, curiosament, havia recaigut en la
reutilització més senzilla, però tan
important com les altres.

La Marta i els seus amics van repetir la jornada a totes les escoles de la
ciutat i cada infant va estendre la campanya entre els seus pares i
familiars.
Després de l'èxit obtingut a l’escola, el Comando AntiTrash va anar pel barri
ensenyant i convencent els seus veïns perquè reutilitzessin els seus trastos vells i
no els rebutgessin, i evitessin així de comprar-ne de nous. L'èxit va ser immediat, i
això els va motivar a seguir en la lluita contra el monstre de les escombraries.
Cada objecte que es reutilitzava a Urbaclín irritava més i més el
Trash. I cada vegada estava més enfadat, especialment amb
el comando de nois i noies que
havia organitzat aquest
moviment ciutadà.

Reciclar
Després d'una altra setmana ajudant a reutilitzar tot el que trobaven, la Marta es va adonar que encara els
faltava alguna cosa més per derrotar definitivament el Trash, així que va tornar a reunir el comando per parlarlos:
—El primer que vull és felicitar-vos per la bona feina de la nostra segona campanya «Dona una segona vida als
teus objectes» —va començar la Marta.
—Sííí, ha estat tot un èxit! —va exclamar la René.
—Sí, hem fet un altre pas important, però encara no és suficient —va afirmar la Marta.
—Com que no? —va replicar aquest cop el Ruben.
—Encara hi ha una altra fissura que hauríem
d’aturar. Ja sabeu que cada vegada que algú
es confon quan recicla dona força al Trash, ve
a ser com si li recarregués les bateries;

per això hem de fer una
campanya més, la del reciclatge.
Hi ha moltes persones grans que encara no
saben reciclar i se m'ha acudit una manera
divertida de solucionar-ho.
—Sí, salvarem la ciutat! —van cridar a
conjuntament la René, el Ruben i el Rodri.

Tots quatre amics van anar cap a la plaça més àmplia d’Urbaclín. Van preparar tot el que necessitaven i
van començar a desafiar tot aquell que hi passava. Els grans ben aviat van caure en el seu meditat
parany.
—Que li donem vida al monstre si reciclem malament? Però de quin monstre parleu? —va replicar una
senyora amb la veu cridanera i els ulls sortints.
—I què vol dir que no sabem reciclar? —va afegir un senyor tocat i posat que va gosar improvisar una
classe de reciclatge al bell mig de la plaça, envoltat de seguidors fidels— Al contenidor
groc hi van els brics, les llaunes i els plàstics; al verd, les ampolles de vidre; al
blau, els papers i el cartó; al vermell, les escombraries perilloses, com ara
les pintures o els productes químics; al marró, les restes orgàniques, com
ara peles de fruita, i al gris, la resta de rebuig.
—Així és! —van aplaudir amb entusiasme els assistents.
—Encara que cal anar amb compte —va
continuar la Marta—, perquè en altres
ciutats els colors dels contenidors són
diferents. Cal estar ben informat i llegir
bé les etiquetes de cada contenidor
abans de dipositar-hi un objecte, sobretot
si ets fora de la teva ciutat.

La Marta va continuar explicant perquè Urbaclín havia estat durant molt temps una de les ciutats més netes del
país.
—Urbaclín és la ciutat més neta del món, ens han donat molts premis per això —va recalcar un senyor calb—, així
que, esteu molt equivocats, mamarratxos.
—D'acord, si vostès ho tenen tan clar no
els farà res de participar en el nostre joc
per demostrar-ho —va dir la Marta.
Les persones, que, per
descomptat, sempre volen tenir la
raó, van acceptar. Cada un va
agafar una caixa de cartó, i havien
de passar amb la caixa per un circuit
i recollir les escombraries que hi
havia escampades, segons el color de
reciclatge de la seva caixa: blava,
groga i verda.

Els primers tres participants van fer el recorregut molt de pressa i quan van acabar van mostrar les seves caixes
convençuts i segurs que ho havien fet perfectament.
Primer va ser el torn del senyor tocat i posat.
—Un sobre de paper, bé; una caixa de cereals, bé —va anar dient la Marta, que va actuar com a jurat principal
d'aquell tribunal improvisat, mentre ensenyava els articles que hi havia a la caixa de color blau.
Però de sobte un rotund i sonor "Nooo" va silenciar la plaça.
—Com que no? —va replicar desafiant el jugador de color
blau.

—Aquesta caixa de pizza està
completament tacada d'oli i, per tant,
ha d’anar al contenidor gris, o bé s’ha de
retallar la petita zona neta, que ha
d’anar al blau, i la zona tacada, al gris.
El senyor tocat i posat van quedar sorpresos davant d'aquella
explicació tan encertada, i al senyor tocat i posat no li va quedar
una altra opció que mirar a terra i acceptar la derrota.

La següent va ser la senyora de la veu cridanera: la

verd.

caixa era de color

—Una ampolla de cervesa, bé; una ampolla de llet, bé —confirmava la Marta,
mentre ho treia de la caixa.
I de sobte un "Nooo" va ressonar de nou a la plaça.

—Aquest got trencat no ha d’anar al contenidor del vidre,
sinó al gris.
—Oh, com que no? —va replicar, enfadada, la
senyora.
—I és més, aquesta ampolla tampoc la podem
donar per vàlida, perquè li hauria d'haver
tret el tap, que és d'un altre material.
La senyora es va girar enfadada i
li va costar una bona estoneta
acceptar que havia perdut el
repte.

Finalment, van examinar la

caixa groga del senyor calb,

que somreia i es fregava les mans, ja es veia guanyador.
—Un bric de suc, bé; una ampolla d'aigua, bé; una bossa de
plàstic, bé.
El senyor calb somreia, tot cofoi, quan de
sobte la Marta va llançar el temut
monosíl·lab mostrant una joguina de plàstic:

—Nooo, és incorrecte. A
l'interior hi ha un petit
motor de metall, i, per
tant, ha d’anar al Punt
Net més proper perquè li
puguin fer un tractament
específic.

Es va generar una discussió acalorada en què cada un dels presents
donava la seva opinió, però, finalment, els grans no van tenir més remei
que acceptar la seva evident i estrepitosa derrota.
Tots quatre amics van continuar tot el dia amb el desafiament que, tot i el
mal perdre dels jugadors, va ser molt divertit. Sobretot perquè, almenys
per una vegada, els grans no tenien la raó.
—Bé, ha estat tot un èxit! —va dir la René— Jo crec que la gent gran
finalment ha après a reciclar correctament, ha, ha, ha.

El pla de la Cèlia
La Marta sabia que aquells triomfs no eren suficients i l'endemà va convocar de nou els seus amics al Parc dels
Tobogans sense Fi.
—Amb les campanyes de les 3R que hem fet, «Reduir, Reutilitzar, Reciclar», hem aconseguit frenar les
escombraries i, el que és més important, afeblir enormement el Trash. Però ahir a la nit, mentre tots dormíeu, el vaig
tornar a veure, i no us podeu ni tan sols imaginar què feia: posava els contenidors de cap per avall i barrejava les
escombraries ja reciclades. Per tant, és qüestió de temps que torni a fer-se fort i a recórrer fins i tot altres ciutats
buscant més i més escombraries fins a apoderar-se de tot l'univers. I el que encara és pitjor, encara no ha tornat els
netejadors; per això ens hi hem d'enfrontar directament.
—I què pretens que fem? Això és una bogeria, el Trash és molt més poderós que nosaltres i...

La René encara no havia acabat de respondre quan el Rodri la va
interrompre i va exclamar, mentre assenyalava cap a la Font de la Sirena:

—Mireu, una escombriaire!
—No pot ser! —va dir la Marta sorpresa.
Es tractava de la Cèlia, l’escombraire del barri, jove i menuda,
amb la seva característica granota verda de feina. Era
muda, però ambdues s'entenien perfectament, ja que la
Marta coneixia força bé el llenguatge de signes que
utilitzaven per comunicar-se.
Es van saludar des de lluny. La Cèlia va deixar a un
costat el carretó i l'escombra i li va dir en el seu llenguatge
de signes:
—He aconseguit escapar del Trash, però el més important
és que he esbrinat quin és el seu punt feble i sé com el
podem vèncer.
—Oh, això és fantàstic! —va dir la Marta.

De seguida ho va explicar als seus amics, que les miraven escèptics.
—És només una escombriaire, ella no compta —va dir el Ruben.
—Per què no? —va respondre la Marta, enfadada— Com pots dir això? És una persona com les altres, una
gran professional que cada dia deixa els carrers nets; ja heu vist què passa sense els escombriaires, amb
ells comença aquesta gran cadena de la neteja i el reciclatge. A més, és amiga meva i estic segura que ella
sap què hem de fer.
—I tant! —va dir la Cèlia en llenguatge de signes—. Tinc
un pla, però necessitem la màxima ajuda possible.
La Marta, que no estalviava esforços, va
reclutar, un per un, gairebé tots els infants
del barri; va agafar un megàfon i els va
convocar a una de les places pròximes,
al costat d'una de les naus més grans
de reciclatge.
Pràcticament ningú es va quedar a
casa, i nens i nenes de totes les
edats van anar entrant a la nau
immensa per escoltar el que els volia
explicar la Marta.

El Rodri tenia una feina important: cada vegada que algú sortia o entrava de la
nau obria uns mil·límetres la porta, la resta del temps les portes havien de
romandre completament tancades. El que succeïa allà era un gran secret. Ningú
en podia donar cap pista, era fonamental que no arribés ni un sol detall a oïdes
del Trash.
Després de diversos dies de misteri, amb nens i nenes entrant i sortint de la nau
sigil·losament, tot estava preparat perquè les portes s'obrissin de bat a bat.

Però quan va arribar l'hora, es va
presentar un contratemps inesperat. El
Rodri, l'encarregat de les portes, n’havia
perdut les claus.
—Però com pots ser tan despistat?
Pensa bé on les vas deixar l'última
vegada —li deien tots.
El Rodri se sentia molt pressionat, tots
el miraven, estaven impacients per obrir.
Van començar una recerca exhaustiva i,
de sobte, el Ruben va cridar:
—Aquí!
Les havia trobat, estaven penjades al
manillar de la seva bicicleta vermella i
tots van sospirar alleujats.
Al final les grans portes de la nau es
van obrir. El que estava a punt de
passar era una cosa inaudita,
inesperada i tan sorprenent que deixaria
qualsevol bocabadat.
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—Endavant, R3! —va dir la René actuant com a mestra de cerimònia.
Va ser llavors quan va aparèixer un enorme robot elaborat amb llaunes buides de refrescos que havien recollit de les
escombraries. La mateixa Marta el pilotava des del seu seient, situat al cap de l’R3.
Abans de posar-se en marxa, abans de donar el primer pas, la Marta va llançar el seu crit de guerra:
—Salvem Urbaclín!
—Sííííí, salvem Urbaclín! —van respondre tots alhora.
L’R3 era tan colossal com una torre invencible, només un dels peus ja era més gran que moltes cases juntes. A la
nau estava ajupit, i per sortir-ne es va veure obligat a enderrocar diverses parets.

L’R3 va començar a caminar, la Cèlia i la resta d’infants l'acompanyaven com si es tractés d'una gran
desfilada de Carnestoltes.
Els infants s’havien fet ells mateixos la indumentària, també amb materials reciclats. Portaven originals
vestits fets amb paper de diari i vistoses arracades fetes amb anelles de llaunes de refresc; tocaven
instruments musicals, com ara tambors fets amb llaunes, panderetes i picarols amb platerets, maraques
amb llaunes i ampolles de plàstic, xilòfons amb ampolletes de vidre...
La cridòria que formaven va posar dempeus tota la ciutat. Semblava la gran festa del reciclatge.
Els grans s’ho miraven perplexos des de les voreres, que retrunyien a cada pas de l’R3.

La comitiva bulliciosa avançava per les grans avingudes, camí d'un antic abocador on els nens sabien que
s'amagava el monstre de les escombraries.
Una immensa mola negra i pestilent es va començar a moure.
L’estrepitós caminar de l’R3 l’havia alertat, i quan va veure aparèixer
aquella gentada que anava cap a ell, va projectar els seus ulls brillants
i amenaçadors cap a aquell exèrcit singular i va
començar a llançar escombraries com si fossin
projectils.
Els infants, que estaven preparats per a aquella
reacció violenta, van esquivar els seus atacs i
no es van atemorir gens ni mica. En
canvi, va passar una cosa increïble, tot
el contrari a allò que es podien
imaginar. A mesura que els
nens i l’R3
s'acostaven, el
monstre de les
escombraries va
començar a
tremolar i tremolar,
d'una manera tan
evident, que tots es
van adonar de la seva
reacció.

—Què li passa? —es preguntaven estranyats.
—Deu haver patit un curtcircuit —se’n reien uns.
—O una intoxicació —deien altres—, ha, ha.
La veritat és que els nens no portaven armes, ni el robot míssils, però sabien que
portaven alguna cosa molt més
mortífera per a ell.
El Trash només tenia un punt feble, aquest
que la Cèlia, l’escombriaire sorda, havia
descobert. El Trash tenia por, fòbia, pànic, a
qualsevol objecte reciclat.
Per això, com més se li aproximaven
l’R3 —fet únicament amb material
reciclat— i els nens arrebossats
en reciclatge, tremolava més i
més.
El seu tremolor va anar augmentant fins al
punt que es van començar a afluixar els
cargols que li subjectaven les mans, els
peus, els braços...; de cop i volta, va caure
a terra completament desbaratat.

Els infants es van sentir guanyadors i van
començar a cridar entusiasmats:
—Visca, visca, ho hem aconseguit!
—Ara sí —va dir la Marta satisfeta—. I tot gràcies a
la Cèlia —va afegir mirant especialment el Ruben,
que havia après la lliçó de no jutjar ningú sense
conèixer-lo, i en aquest cas, únicament per la seva
professió.
El Ruben va córrer cap a la Cèlia i la va
pujar a collibè. Ella, que amb prou
feines podia guardar l'equilibri, va
alçar els braços victoriosa.
El terrible Trash ja només era un
munt de ferralla que, per
descomptat, reciclarien i
transformarien en altares objectes.

I encara quedava el més important: en el mateix
instant en què els ulls vermells i brillants de Trash
es van apagar, des de l'altre costat del turó van
començar a aparèixer els escombriaires de la
ciutat, amb les granotes verdes, i els treballadors
de les plantes de reciclatge.
Immediatament van anar ocupant els seus llocs, i
amb el pas dels dies els escombriaires van anar
deixant de nou els carrers tan nets com abans.
També els treballadors de les plantes de reciclatge
van reprendre la seva tasca i van permetre que les
calefaccions tornessin a funcionar. En anar retirant
poc a poc les escombraries acumulades amb el
pas dels dies, els autobusos i els cotxes van poder
tornar a circular per la ciutat. L'aire es va tornar
més respirable i les rates van haver de fer les
maletes i anar-se'n a un altre lloc.
La ciutat va organitzar una gran festa per celebrarho. Hi havia música, llaminadures i centenars
d'atraccions.

Ara Urbaclín era una ciutat millor que abans. Perquè gràcies a les campanyes ambientals que s'havien fet,
els seus habitants ja no generaven tants residus, reciclaven bé en els contenidors i reutilitzaven els
objectes que ja no necessitaven en altres que sí que els servien.
En definitiva, perquè els ciutadans ara s’ajudaven i col·laboraven tots junts.
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