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EL TEMPS S'ACABA 
 
 

Hola jo soc en GRAY i desgraciadament soc molt popular a Vilanova. Em 
passo la vida al costat dels meus companys esperant que ningú es fixi en 
mi i ves per on, tothom ve a mi. No ho entenc, la veritat. Els meus 
companys són més macos, tenen colors llampants però és igual, la gent em 
busca a mi. i per què?. Venir a mi és més fàcil. Jo puc recollir qualsevol 
cosa, mmmm , millor dit a mi em deixen de tot i així no es perd el temps en 
separar res. Això ha de canviar i vosaltres teniu la clau. 
 
A casa redueix, recicla i reutilitza, tothom sortirà guanyant. 
 
Llegit per Martí Alonso del Col·legí Sant Bonaventura  
 

 
Bon dia, jo soc en BLUE, el contenidor més "guai", ufff! perdó volia dir 
obert. Sí, sí, jo dono facilitats, el cartró i el paper es pot posar amb molta 
comoditat dins meu. Però ves per on, això és un gran problema. Sovint. 
molt sovint, em posen qualsevol cosa com fustes i materials que no he de 
recollir. i el que és pitjor, surto a les notícies gairebé cada dia. Segur que 
esteu pensant per què. Dons perquè em cremen. Això ha de canviar i 
vosaltres teniu la clau. 
 
A casa redueix, recicla i reutilitza, tothom sortirà guanyant. 
 
Llegit per Vera Molina de l’Escola Pia 
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Ja hem toca a mi?. Sembla que sí, no? Bé jo soc en YELLOW, el 

contenidor més brillant que trobareu a Vilanova. A més a més, soc una 

mica conflictiu, Tothom té dubtes amb mi. Que si només he de recollir 

plàstic, que també he de recollir envasos, que sí, que no, bla bla bla. 

Sabeu que penso, excuses i més excuses. Si em féssiu anar cada dia no 

tindríeu cap dubte, simplement ho sabríeu.  Això ha de canviar i 

vosaltres teniu la clau. 

 

A casa redueix, recicla i reutilitza, tothom sortirà guanyant. 

 

Llegit per Pol Cuartero de l’Escola El Cim 
 

 

Uii, uii, ja estic aquí. Soc en GREEN, el contenidor que té més antiguitat 

de tots. Be més que el contenidor més antic, jo sempre dic que la meva 

feina és una de les primeres ja que el vidre fa anys i anys que és recicla. 

Encara que us sembli estrany segurament els vostres pares ja 

reutilitzaven el vidre, i això, ho he dir, això "MOLA". Però, fins i tot, sent 

tan conegut, molta gent passa de mi i ... això ha de canviar i vosaltres 

teniu la clau 

 

A casa redueix, recicla i reutilitza, tothom sortirà guanyant. 
 
 

Llegit per Dídac Martínez de L'Escola La Ginesta 
 

 
 

 
Guauuu! Hi ha molta gent! No m'ho puc creure!. M'heu vingut a veure? A 
mí?.. No, no pot ser. Si jo sempre passo desapercebut. Per si no ho sabeu, 
em dic BROWN, JAMES BROWN Tothom passa de mi, fins i tot diuen que 
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faig pudor. Dons heu de saber que no és veritat. Soc molt net jo, que us 
quedi ben clar. La meva feina potser és una mica bruta, però m'agrada i em 
fa feliç. Saber que gràcies a mi es pot fer compost i tots els horts escolars i 
urbans en poder gaudir m'omple de satisfacció. Imagineu que podríem fer 
si tothom em fes una visita cada dia.   Això ha de canviar i vosaltres teniu la 
clau. 
 
A casa redueix, recicla i reutilitza, tothom sortirà guanyant.. 
 
Llegit per Lucia Vidal de l'Escola Pia 
 
 
Salutacions a tothom, autoritats, nens, nenes, professors,... Salutacions a 
tots els vilanovins. Soc la Terra, el vostre planeta. He volgut participar avui, 
perquè fa temps que us observo i estic molt contenta del que feu i com 
esteu canviant a la societat. És un procés lent, però s'ha de fer. Què avui 
parleu de la gestió de residus és molt important per a mi, ja que significa 
que m'exprimireu menys i us ho agraeixo. És el camí a seguir, no defalliu!  
 
Això està canviant i vosaltres teniu la clau.  
 
La Terra t'agraeix que redueixis, reciclis i reutilitzis.  
 
Llegit per Fidel Ramírez de  l'Escola EL CIM 
 
Reserves: 
 
Si un dels nens o nenes està malalt o no pot venir un dels altres llegirà la 
seva part: 
 
Pol Cuartero llegiria el paràgraf de  Martí Alonso 
 
Lucia Vidal llegiria el paràgraf de Vera Molina 
 
Fidel Ramírez llegiria el paràgraf de Pol Cuartero 
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Martí Alonso llegiria el paràgraf de Dídac Martínez 
 
Vera Molina llegiria el paràgraf de  Lucia Vidal 
 

Dídac Martínez llegiria el paràgraf de  Fidel Ramírez 
 


