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En Urbaser traballamos cada día para mellorar a calidade de vida das
persoas a través de servizos eficientes, innovadores e responsables.
Nese sentido, e enmarcado na nosa Política de Acción Social, levamos a
cabo iniciativas de sensibilización ambiental coma este libro, co que
buscamos que os máis pequenos aprendan a importancia de manter as
cidades limpas e coñezan o labor que desempeñan as persoas que hai detrás
desta tarefa.
Queremos concienciar sobre os 3R (reducir, reutilizar e reciclar) e trasladar a
mensaxe de que, entre todos, podemos coidar o medio ambiente agora e no
futuro.

Trash, o monstro do lixo

Urbaclín era a cidade máis limpa do mundo.
Nas súas rúas cheiraba a piñeiro, a carazo e a xeado de vainilla. Todo o lixo que xeraban os seus habitantes
transformábase, a través de varias plantas de reciclaxe, en novos obxectos e en parte da enerxía que necesitaban
para poñer en marcha a cidade.
Pero da noite á mañá, algo inesperado sucedeu. A vida en Urbaclín parecía que se detivera, os vehículos non
circulaban polas súas rúas por falta de combustible, os semáforos permanecían apagados porque non lles chegaba
a enerxía. As rúas estaban tan porcas que ata as ratas empachaban co lixo amontoado en calquera lugar. O aire
era irrespirable e cheiraba a esterco, a refugallos putrefactos e a bomba fétida caducada.

Ante aquela situación de urxencia, Marta, unha moza de máis ou menos a túa idade, convocou os seus amigos
no parque dos tobogáns sen fin.
Antes de comezar, arquexou, e o seu floco moreno, liso e perfectamente recortado en liña recta, descolocouse un
instante para logo volver ocupar o seu sitio.
―Teño algo moi importante que dicirvos ―e sen máis palabras e ante o asombro dos seus amigos, dixo—:

o monstro do lixo, Trash, chegou á cidade.
Sobre a sela da súa bicicleta vermella, Rodri escoitaba atento; o xeado que sostiña entre as mans comezou a
derreterse e pola súa pel negra serpearon sucos brancos con sabor a nata.
―Oh, é el quen transformou a cidade! ―exclamou René mentres ataba os
cordóns das súas zapatillas rosas.

―É certo, todo está moi porco ―engadiu Rubén, sen deixar de adentar o seu bocadillo.
―Si, o chan está cheo de papeis, bolsas e cabichas, pero o peor é que non hai varredores, todos
desapareceron ―engadiu Marta.
―Oh, é certo, e onde están? ―preguntou Rodri, que sempre andaba despistado e temía que perdera algo.
―O monstro do lixo tenos retidos, a eles e a todos os demais traballadores da limpeza, os operarios das
plantas de reciclaxe, os condutores de camións de lixo…
―Estás segura? ―preguntou Rubén.

―Non teño ningunha dúbida, onte á noite
puiden velo: camiñaba triunfante entre o
lixo, lanzaba latas baleiras contra as
árbores, leitugas podres aos gatos que
se atrevían a pasear polos tellados e
ata cueiros usados a un indefenso can
vagabundo. Foi algo espantoso.
―E cal é o seu aspecto? É tan
sinistro como imaxinamos?
―preguntou René.
―É moito máis tétrico e horripilante
―respondeu Marta―. É un inmenso e
perverso
mecano negro chiador, con ollos brancos,
pequenos e escintilantes que se alimenta de
lixo.

―Oh! ―exclamaron todos á vez.
―Entón, canto máis lixo haxa, mellor para el ―deduciu Rodri.
―Iso é.

―Que malvado!
―Temos que salvar a cidade! ―dixo Marta.
―De acordo! ―responderon os tres.
Marta pensou que os convencera de que a cidade estaba en perigo e de que o seu papel era fundamental;
non obstante, cada un dos seus amigos uniuse á causa por motivos un tanto peculiares, aínda que non por iso
menos válidos.
―A min non me gusta camiñar, e se hai tanto lixo acumulado os autobuses non poderán circular ―dixo Rodri.
―Tampouco haberá enerxía para o quentador
e eu odio ducharme con auga fría ―apuntou
Rubén.
―A miña nai non me deixa saír sen esta
horrible máscara ―dixo René, mostrándoa
timidamente dende o peto do seu
pantalón.

Tras aqueles evidentes datos,
o comando antiTrash quedou
constituído.

Reducir
Unha vez que aprobaron a constitución do comando,
os valentes mozos preguntáronse que poderían
facer ante a ameaza de Trash.
―E que podemos facer? ―preguntou Rubén.
―Pois ocórreseme que o

primeiro que
debemos facer é intentar reducir o
lixo, porque non sabemos canto tempo estaremos

sen os traballadores da limpeza ―explicou Marta.

―E como conseguiremos reducir lixo? ―preguntou
Rubén.
―Pois consumindo menos, unicamente o necesario
―respondeu Marta.
A Rodri non lle gustou demasiado a idea porque lle
encantaba comer pipas, e moito temía que aquel
produto non estaba dentro do necesario.
Marta explicoulles detalladamente o seu plan, e a
René encantoulle a idea.

Pasaron pola casa de cada un deles e
recolleron o material que precisaban. Na
habitación de René montaron o obradoiro
onde prepararon todo para levar a cabo a
campaña, que chamaron «Seguro que o
necesitas?».
―Quedou xenial, tal e como o deseñaramos
―dixo René totalmente satisfeita co
resultado.
Á mañá seguinte, cargaron unhas enormes
mochilas que repartiron entre eles por igual e
dirixíronse ao centro comercial máis
concorrido da cidade, onde cada un optou
por unha tenda. Marta entrou no
supermercado e decontado elixiu o seu
obxectivo: unha señora corpulenta cuxa
cabeza parecía un niño de cegoña xigante,
que arrastraba os pés ao camiñar e
empuxaba o carro coas mans suorentas.

A señora do cabelo esponxoso detívose fronte
ás botellas de auga, elixiu un paquete e botouno
no carro. Inmediatamente, Marta díxolle:

―Seguro que o necesita? Pode
utilizar a auga da billa, así non terá
que tirar as botellas.
A señora do cabelo esponxoso lanzoulle unha
mirada interrogante e, sen entender moi ben por
que invadira o seu espazo e por que se dirixía a
ela, dedicoulle un sorriso forzado e continuou
coa súa compra.
O seguinte corredor parecía o seu favorito;
comezou a ulir os suavizantes da roupa un tras
outro, o de rosas, o de flores do bosque…, ata
que Marta lle dixo:
―Ese produto tampouco é necesario.

A señora do cabelo esponxoso comezou a enfadarse. Por que a perseguía aquela moza que ademais se
atrevía a recriminarlle canto facía?
―Por que me persegues? ―preguntoulle.
―Non a persigo, só asesoramos sobre como reducir o consumo. Así reduciremos o lixo e estaremos máis
preto de vencer a Trash, o monstro do lixo.
―Que monstro nin que parvada,
volvéstesvos tolos?
―Desapareceron os varredores
e…
―Efectivamente, pero xa hai un
comité de investigadores que tratan
de pescudar que sucedeu. Non hai
ningún monstro, terá unha explicación
razoable. Probablemente estarán
enfadados porque mocosos coma vós non
parades de tirar papeis ao chan.
A señora do cabelo esponxoso soltou os
botes, engurrou as cellas e, dándolle as
costas, continuou.
Marta gañara a súa primeira batalla, o bote
permaneceu no estante, aínda que a duras
penas porque, con tanta furia, case o
derruba por completo.

De novo Marta seguiu poñendo a proba a paciencia da señora.
A señora do cabelo esponxoso detívose ante o estante dos legumes e dispúxose a coller lentellas e feixóns,
pero Marta gritou, asustándoa:

―Nooon, é mellor collelas a granel, así non terá que tirar os envases.
A señora do cabelo esponxoso colleu aire e, desesperada,
sentouse no chan a piques de que lle dese unha volta da
irritación que tiña.
Pero antes de que puidese reaccionar, Marta sacou da súa
enorme mochila varias bolsas de tea de diferentes tamaños
e cores elaboradas con roupa usada e que lles quedaron
preciosas.
―Tome, regálollas. As pequenas son para os legumes a
granel e as máis grandes para o resto da compra, así non
terá que utilizar bolsas de plástico. Xa sabe, é un dos
peores residuos que existen. Nos nosos océanos hai máis
bolsas ca peixes. As bolsas de plástico só as usará uns
minutos e en cambio tardarán cincocentos anos en
descompoñerse. Imaxine, se o monstro segue moito tempo
por aquí, terminaremos asfixiados por bolsas de plástico.

A señora do cabelo esponxoso abriu os ollos sorprendida e cambiou o xesto de enfado por un lixeiro aceno de
conformidade. O certo é que lle fascinaron aquelas bolsas tan orixinais e divertidas. Marchou encantada e,
por suposto, dende entón sempre as levaba nas súas compras. É máis, rebuscou a roupa que xa non usaba e
elaborou novas bolsas que lles regalou ás súas amigas.

René, Rodri e Rubén tamén
abordaron os clientes doutras tendas
coa frase da súa campaña, «Seguro
que o necesita?». E, de igual xeito,
enfrontáronse a compradores difíciles,
aos que tamén lles apaixonaron as
bolsas de tea. A campaña fora un éxito
e estaban moi contentos por iso.

―Ben, conseguímolo!

Reutilizar
Uns días despois, o grupo de mozas e mozos volveron xuntarse para idear outro plan. Había que seguir loitando
contra Trash.
―Ben, ben, demos un paso importante, pero non é suficiente ―dixo Marta interrompendo as celebracións dos
seus amigos.
―Como que non? ―preguntou Rodri cun xesto de contrariedade.
―Reducimos moito o lixo, pero Trash aínda está forte. Ocorréuseme outra nova fórmula para que o lixo non
aumente máis; debemos

reutilizar o que xa temos.

Marta explicoulles en que consistiría aquela segunda campaña e todos estiveron de acordo. Ademais puxéronlle
un nome á campaña, «Dálle unha segunda vida aos teus obxectos».
―Si, imos salvar a cidade! ―gritaron.

Ao día seguinte, os catro amigos
presentáronse no seu colexio.
Aínda que aquel non ía ser un día
calquera de clase; sen dúbida,
resultaría moito máis entretido.
O comando antiTrash reuniu os
seus compañeiros no patio para
propoñerlles un reto. Marta subiu a
un banco, pero había tal balbordo
que era imposible facerse oír. Así
pois, o seu amigo Rubén, o máis
fortachón da clase, colleu un bloque
de pedra e colocouno enriba do
banco: a esa altura Marta xa era
ben visible e comezou a falarlles a
todos.

―Temos que acabar con Trash.
―Si, si, si ―responderon todos
entusiasmados.

―Propoño que ao longo do
día cada un de vós lle dea
unha segunda vida a un
obxecto que xa non
utilicedes. Desta forma
haberá menos lixo e
estaremos debilitando o
monstro.
Aos alumnos pareceulles unha
magnífica idea e decontado se
puxeron a iso.

Buscaron por todos os recunchos da escola obxectos que xa non se utilizaban e cuxo próximo
destino sería o lixo.

As aulas convertéronse en improvisados obradoiros de traballos manuais
onde os nenos puxeron en marcha a súa imaxinación.
René gozou moito xunto aos rapaces de 4.º B transformando as teclas dun
ordenador abandonado en bonitas gomas para o pelo que, por suposto,
pintou de cor rosa a xogo coas súas zapatillas.

Á tardiña soou o timbre que anunciaba
o fin do tempo establecido e os
alumnos reuníronse no salón de actos
para presentar as súas innovadoras
creacións.

O comando antiTrash colocouse esta vez na tarima do salón cunha mesa traída dunha aula. Marta, expectante,
apoiou os brazos sobre a mesa e suxeitou coas dúas mans as súas meixelas sempre cun sorriso esperando as
creacións de todos. Cada un dos alumnos foi achegándose á mesa co seu obxecto reutilizado.
Mario, un dos alumnos maiores, collera unha vella memoria dun ordenador antigo da sala de profesores e
transformáraa nunha curiosa caixa do correo.
Raúl fixo dunha bicicleta inservible, esquecida nun
recuncho do polideportivo, un

para colocar testos.

vistoso soporte

Unhas vellas escaleiras de madeira
abandonadas no xardín servíronlle a Carlos
para transformalas nun

estante.

práctico

Julián e María elaboraron

varios xogos de
gobeletes con botellas
e latas.

Blanca debuxara círculos,
triángulos e cadrados de vivas
cores, e no centro podíase ler
unha frase escrita coa letra
dunha nena que comeza a
escribir:

Presentáronse ideas xeniais que
deixaron a todos sorprendidos, pero
aínda faltaba o mellor.
En último lugar subiu Blanca, a
nena máis pequena do colexio, e
con certa timidez dixo:
―Eu non sei facer cousas tan
bonitas coma esas, pero pensei que
talvez podería axudar desta forma.
Collín da papeleira estes folios nos
que só había escritos varios
números nos extremos e deseñei
estes carteis para colgalos nos
taboleiros de anuncios da
Hai que
reulizar
cidade.

para acabar

con
Trash

“Hai que reutilizar para
acabar con Trash”.
Os seus compañeiros
levantáronse dos asentos e
comezaron a aplaudir.
Hai que
reulizar
para acabar

con
Trash

Blanca non sabía por que o
facían, o certo é que había
traballos moito máis
espectaculares ca o seu. Con
cara de asombro escoitou as
palabras de Marta, intentando
atopar unha resposta.

X

―Moi ben, pequena Blanca; ademais dos
interesantes carteis que nos serán de moita
axuda, reutilizaches algo tan fundamental coma o
papel.

Non debemos tirar os folios cun insignificante
apunte.
Seguro que haberá espazo para incluír a lista da compra, para
resolver un problema de matemáticas, para debuxar o mar, para
escribir un poema ou para facer un cartel coma o teu. E é máis, logo
de todos eses usos, aínda os poderiamos transformar nunha caixa,
nun sobre ou nun abano. Para rematar, nas nosas plantas de
reciclaxe volverémoslle dar outra vida como papel ou como cartón, e
deste xeito non haberá que cortar novas árbores que poderán seguir
vivindo para osixenar o aire que respiramos.

Aquelas palabras, xunto a un
interminable aplauso, convertéronse nun
premio improvisado que, curiosamente,
recaera na reutilización máis sinxela,
pero tan importante coma as demais.

Marta e os seus amigos repetiron a xornada en todos os colexios da
cidade e cada neno estendeu a campaña entre os seus pais e
familiares.
Tralo éxito obtido no colexio, o comando anti-Trash foi polo barrio ensinando e
convencendo aos seus veciños para que reutilizaran os seus trastes vellos e non
os tiraran, evitarían así comprar outros novos. O éxito foi inmediato, e iso
motivounos a seguir na súa loita contra o monstro do lixo.
Cada obxecto que se reutilizaba en Urbaclín irritaba máis e
máis a Trash. E cada vez estaba máis enfadado, en especial
co comando de mozos e
mozas que organizara este
movemento cidadán.

Reciclar
Tras outra semana axudando a reutilizar todas as cousas que atopaban, Marta deuse de conta de que aínda
lles faltaba algo máis para derrotar definitivamente a Trash, así que volveu reunir o comando para falarlles:
―O primeiro que quero é felicitarvos polo bo traballo da nosa segunda campaña «Dálle unha segunda vida aos
teus obxectos» ―empezou Marta.
―Siii, foi todo un éxito! ―exclamou René.
―Si, demos outro paso importante, pero aínda non é suficiente ―afirmou Marta.
―Como que non? ―replicou esta vez Rubén.
―Aínda hai outra fisura que deberiamos atallar. Xa
sabedes que cada vez que alguén se confunde
ao reciclar estalle dando forza a Trash, vén ser
como se recargase as súas baterías;

por iso debemos facer unha campaña
máis, a da reciclaxe.
Hai moitas persoas maiores que aínda non
saben reciclar e ocorréuseme unha divertida
forma de solucionalo.
―Si, imos salvar a cidade! ―gritaron ao unísono
René, Rubén e Rodri.

Os catro amigos dirixíronse á praza máis ampla de Urbaclín. Prepararon todo canto necesitaban e
comezaron a desafiar a quen pasaba por alí. Os maiores pronto caeron na súa meditada trampa.
―Que lle dámos vida ao monstro se reciclamos mal? Pero de que monstro falades? ―replicou unha
señora con voz estridente e ollos saltóns.
―E como que non sabemos reciclar? ―engadiu un señor moi ben vestido que se atreveu a improvisar
unha clase de reciclaxe no medio da praza, rodeado de fieis seguidores―. No colector
amarelo van os envases, latas e plásticos; no verde, as botellas de vidro; no
azul, os papeis e o cartón; no vermello, lixo perigoso como pinturas ou
produtos químicos; no marrón, o orgánico como restos de froita, e no gris
todos os demais refugallos.
―Iso é! ―aplaudiron con entusiasmo os asistentes.
―Aínda que hai que ter coidado
―continuou Marta―, porque noutras
cidades as cores dos colectores son
diferentes. Hai que estar ben informado e
ler ben as etiquetas de cada colector
antes de depositar un obxecto nel, sobre
todo se estás fóra da túa cidade.

Marta continuou explicando por que Urbaclín fora durante moito tempo unha das cidades máis limpas do país.
―Urbaclín é a cidade máis limpa do mundo, déronnos varios premios por iso ―recalcou un señor calvo―. Así
pois, estades moi equivocados, mequetrefes.

―De acordo, se vostedes o teñen tan
claro non lles importará participar no
noso xogo para demostralo ―dixo
Marta.
A gente aceptadao. Cada un colleu
unha caixa de cartón, e con ela tiñan
que pasar por un circuíto e recoller o
lixo que había tirado segundo a cor
da reciclaxe da súa caixa: azul,
amarela e verde.

Os primeiros tres participantes realizaron o percorrido moi rápido e cando remataron mostraron as súas caixas
convencidos e seguros de que o fixeron perfectamente.
Primeiro foi a quenda do señor ben vestido.
―Un sobre de papel, ben; unha caixa de cereais, ben ―foi dicindo Marta, que actuou como xurado principal daquel
improvisado tribunal, mentres mostraba os artigos que incluíra na súa caixa de cor azul.
Pero de súpeto un rotundo e sonoro “Nooon” silenciou a praza.
―Como que non ―replicou desafiante o xogador da cor
azul.

―Esta caixa de pizza está
completamente manchada de aceite e,
polo tanto, debe ir ao colector gris, ou
ben debe recortar a pequena zona limpa,
que irá ao azul, e a zona manchada ao
gris.
O señor ben vestido quedou sorprendido ante aquela explicación
tan acertada, e non lle quedou outra opción que mirar para o chan e
aceptar a súa derrota.

A seguinte foi a señora con voz estridente cuxa caixa

era de cor verde.

―Unha botella de cervexa, ben; unha botella de leite, ben ―confirmaba Marta, á
vez que o sacaba da caixa.
E de súpeto un “Nooon” resoou de novo na praza.

―Este vaso roto non vai no colector do vidro, senón no gris.
―Oh, como que non? ―replicou enfadada a señora.
―E aínda máis, esta botella tampouco a
podemos dar por válida porque debería
sacarlle o tapón, que é doutro material.
A señora revolveuse enfadada e custoulle un bo
anaco aceptar que perdera o reto.
r que había perdido el reto.

Para rematar, examinaron a

caixa amarela do señor

calvo, que sorría e fregaba as mans véndose gañador.
―Un envase de zume, ben; unha botella de auga, ben; unha
bolsa de plástico, ben.
O señor calvo sorría fachendoso, cando de
súpeto Marta lanzou o temido monosílabo
mostrando un xoguete de plástico.

―Nooon, é incorrecto. No
interior hai un pequeno
motor que é de metal, e,
polo tanto, debe ir ao
punto limpo máis próximo
para que se lle poida dar un
tratamento específico.

Xerouse unha discusión acalorada na que cada un dos presentes daba a
súa opinión, pero, finalmente, os maiores non tiveron máis remedio que
aceptar a súa evidente e estrepitosa derrota.
Os catro amigos continuaron todo o día co desafío e, a pesar do mal
perder dos xogadores, resultou moi divertido. Sobre todo porque, polo
menos por unha vez , os maiores non levaban a razón.
―Ben, foi todo un éxito! ―dixo René―. Eu creo que os maiores por fin
aprenderon a reciclar correctamente, ha, ha, ha.

O plan de Celia
Marta sabía que aqueles triunfos non eran suficientes e ao día seguinte convocou de novo os seus amigos no
parque dos tobogáns sen fin.
―Coas campañas dos 3R que realizamos, «Reducir, Reutilizar, Reciclar», conseguimos frear o lixo e, o máis
importante, debilitar enormemente a Trash. Pero onte á noite, mentres todos durmían, vino de novo, e non podedes
nin sequera imaxinar o que facía: poñía os colectores boca abaixo e mesturaba o lixo xa reciclado. Polo tanto, é
cuestión de tempo que volva facerse forte e percorrer incluso outras cidades buscando máis e máis lixo ata
apoderarse de todo o universo. E o que é peor, aínda non devolveu os limpadores; por iso temos que enfrontarnos
directamente a el.
―E que pretendes que fagamos? Iso é unha tolemia, Trash é moito máis poderoso ca nós e…

René aínda non rematara de responder cando Rodri a interrompeu e
exclamou, sinalando cara á fonte da serea:

―Mirade, unha varredora!
―Non pode ser! ―dixo Marta sorprendida.
Tratábase de Celia, a nova e miúda varredora do barrio,
enfundada no seu característico mono verde de faena. Era
muda, pero as dúas entendíanse perfectamente, xa que
Marta coñecía bastante ben a linguaxe de signos que
utilizan para comunicarse.
Saudáronse de lonxe. Celia deixou a un lado o carro e
a vasoira e díxolle na súa linguaxe de signos:
―Conseguín escapar de Trash, pero o máis importante é
que pescudei cal é o seu punto débil e sei como podemos
vencelo.
―Oh, iso é fantástico! ―dixo Marta.

Decontado llo transmitiu aos seus amigos, que as miraban escépticos.
―É só unha varredora, ela non conta ―dixo Rubén.
―Por que non? ―respondeu Marta enfadada―. Como podes dicir iso? É unha persoa coma as demais,
unha gran profesional que cada día deixa as rúas limpas; xa vistes o que acontece sen os varredores, con
eles comeza esa gran cadea da limpeza e da reciclaxe. Ademais, é a miña amiga e estou segura de que
ela sabe o que debemos facer.
―Así é ―dixo Celia en linguaxe de signos―. Teño un
plan, pero necesitamos a máxima axuda posible.
Marta, que non escatimaba esforzos, recrutou
un a un case todos os nenos do barrio;
colleu un megáfono e convocounos nunha
das prazas próximas, xunto a unha das
naves máis grandes de reciclaxe. Non
quedou practicamente ninguén na
casa, e nenos e nenas de todas as
idades foron entrando na inmensa
nave para escoitar o que lles ía
contar Marta.

Rodri tiña unha tarefa importante: cada vez que alguén saía ou entraba abría a
porta uns milímetros, o resto do tempo as portas debían permanecer
completamente pechadas. O que alí estaba sucedendo era un gran segredo.
Ninguén podía dar pista ningunha, era fundamental que nin un só detalle
chegase a oídos de Trash.
Logo de varios días de misterio, con nenos e nenas entrando e saíndo da nave
silenciosamente, todo estaba preparado para que as portas se abrisen de par en
par...

Pero cando chegou a hora, presentouse
un contratempo inesperado. Rodri, o
encargado das portas, perdera as
chaves.
―Pero como podes ser tan despistado?
Pensa ben onde as deixaches a última
vez ―dicíanlle todos.
Rodri sentíase con moita presión, todos
o miraban a el, estaban impacientes por
abrir. Comezaron unha exhaustiva
busca e, de súpeto, Rubén gritou:
―Aquí están!
Atopounas, estaban colgadas no
guiador da súa bicicleta vermella e
todos suspiraron aliviados.
Por fin as grandes portas da nave
abríronse. O que alí ía suceder era algo
inaudito, inesperado e tan sorprendente
que deixaría a calquera pampo.

R3

R3
―Adiante, R3! ―dixo René actuando como mestra de cerimonia.
Foi entón cando apareceu un enorme robot elaborado con latas baleiras de refrescos que foran recollidas do lixo.
Pilotábao a propia Marta dende o seu asento situado na cabeza de R3.
Antes de poñerse en marcha, antes de dar o primeiro paso, Marta lanzou o seu grito de guerra.
―Imos salvar Urbaclín!
―Siiiii, imos salvar Urbaclín! ―responderon todos á vez.
R3 era tan colosal como unha torre invencible, só un dos seus pés era máis grande ca varias casas xuntas. Na nave
permanecera agachado, e para saír viuse obrigado a derribar varias paredes.

R3 comezou a camiñar, Celia e os demais nenos acompañábano como se dun gran desfile de entroido se
tratase.
A indumentaria dos nenos elaborárona eles mesmos, tamén con material reciclado. Lucían orixinais
vestidos feitos con papel de xornal e vistosos pendentes fabricados con argolas de latas de refresco;
tocaban instrumentos musicais como tambores realizados con latas, pandeiretas e cascabeis con pratiños,
maracas con latas e botellas de plástico, xilófonos con botelliñas de vidro.
O balbordo que formaban puxo en pé toda a cidade. Parecía a gran festa da reciclaxe.
Os maiores miraban perplexos dende as beirarrúas, que retumbaban a cada paso de R3.

A buliciosa comitiva avanzaba polas grandes avenidas camiño dun antigo vertedoiro onde os nenos
sabían que se agochaba o monstro do lixo.
Unha inmensa mole negra e pestilente comezou a moverse.
O estrondoso camiñar de R3 alertárao, e cando viu aparecer aquel
xentío que se dirixía cara a el, proxectou os seus ollos brillantes e
ameazadores cara a aquel singular exército e comezou
a tirar lixo coma se de proxectís se tratase.
Os nenos, que estaban preparados para aquela
violenta reacción, esquivaron os seus ataques e
non se achantaron o máis mínimo. En cambio,
sucedeu algo incrible, todo o contrario
do que imaxinariades. A medida que os
nenos e R3 se aproximaban, o
monstro do lixo comezou
a tremer e a tremer
dunha forma tan
evidente que
todos se
decataron da súa
reacción.

―Que lle acontece? ―preguntábanse estrañados.
―Sufriría un curtocircuíto ―burlábanse uns.
―Ou unha intoxicación ―dicían outros―, ha, ha.
O certo é que os nenos non levaban armas, nin o robot mísiles, pero sabían que portaban
algo moito máis mortífero para el.
Trash só tiña un punto débil, ese que Celia, a
varredora xorda, descubrira. Trash tiña
medo, fobia, pánico a calquera obxecto
reciclado.
Por iso, canto máis se aproximaban a el R3
―fabricado unicamente con
material reciclado― e os nenos
rebozados en reciclaxe, máis e
máis tremía.
O seu tremor foi en aumento ata o punto en
que comezaron a afrouxar os parafusos que
lle suxeitaban as mans, os pés, os brazos…;
de súpeto, caeu ao chan completamente
desbaratado.

Os nenos sentíronse vencedores e comezaron a gritar
entusiasmados.
―Viva, viva, conseguímolo!
―Agora si ―dixo Marta satisfeita―, e todo grazas a Celia
―engadiu mirando especialmente a Rubén, quen
aprendera a lección de non xulgar a ninguén sen
coñecelo, e nese caso unicamente pola súa profesión.
Rubén correu cara a Celia e subiuna nos seus
ombreiros. Ela, que apenas podía
gardar o equilibrio, alzou os brazos
vitoriosa.
O terrible Trash xa só era unha
chea de chatarra que por suposto
reciclarían transformándoa
noutros obxectos.

E aínda quedaba o máis importante: no mesmo
instante en que os ollos vermellos e brillantes de
Trash se apagaron, dende o outro lado do outeiro
comezaron a aparecer os varredores da cidade
cos seus monos verdes e os traballadores das
plantas de reciclaxe.
Inmediatamente foron ocupando os seus postos, e
co paso dos días os varredores foron deixando de
novo as rúas tan limpas coma antes. Tamén os
traballadores das plantas de reciclaxe retomaron a
súa tarefa e permitiron que as calefaccións
volvesen funcionar. Ao ir retirando pouco a pouco
os lixos acumulados co paso dos días, os
autobuses e os coches puideron volver circular
pola cidade. O aire volveuse máis respirable e as
ratas tiveron que facer as maletas e marchar a
outro lugar.
A cidade organizou unha gran festa para celebralo
na que houbo música, larpeiradas e centos de
atraccións.

Agora Urbaclín era unha cidade mellor ca antes. Porque grazas ás campañas ambientais
que se realizaran, os seus habitantes xa non xeraban tantos residuos, reciclaban ben nos
colectores e reutilizaban os obxectos que xa non necesitaban noutros que si lles servían.
En definitiva, porque os cidadáns agora axudaban e colaboraban todos xuntos.

FIN
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