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EL SENYOR COLORINS
Avui vos contaré una història que va succeir no fa molt de temps en una ciutat no
molt lluny d’aquí. Això era una ciutat on no existia la neteja, al carrer no hi havia
papereres. Tota persona d’aquella ciutat tirava papers als carrers. Si a casa seva
s’omplia una bossa de fems, la tiraven per la finestra. Es varen arribar a fer
muntanyes de fems. Va arribar un moment que ja havien de retirar el fems per poder
caminar, per poder entrar a casa seva havien de collir una pala i retirar el fems.
Aquella ciutat feia molt mala olor a causa de la poca neteja que hi havia, la gent ho
feia així no perquè fossin bruts si no perquè desconeixien la neteja.
Un dia va sorgir una cosa extraordinària, va aparèixer un home que vestia amb una
gorra de color verd, una camiseta de color groc, uns calçons de color blau i unes
sabates de color marró. Aquell home es deia senyor Colorins i no era d’aquella
ciutat.
El senyor Colorins es va pujar en una muntanya de fems i va dir a la ciutat que
s’atraqués a escoltar-lo. Ell va dir que aquella ciutat estava molt bruta i que en
algunes ciutats del món existien un cubs grans de diferents colors, dels colors que
ell vestia. Els va explicar que existia un cub de color verd, allà haurien de tirar el
vidre, un altre cub de color groc on haurien de tirar els plàstics, un altre cub de color
blau on haurien de tirar el paper i el cartró, i finalment un cub de color marró on
haurien de tirar totes les coses orgàniques.
Al principi aquells habitants no entenien molt bé el que aquell home els explicava.
Sorpresos varen decidir que començarien a netejar-la, varen començar per deixar de
tirar fems per la finestra, per no tirar els papers pels carrers quan anaven menjant…
I després varen començar a separar el fems, els papers a una muntanya, els vidres
a una altra…
Després d’una setmana llarga treballant, aquella ciutat va quedar neta. Els habitants
estaven sorpresos perquè aquella ciutat feia una olor molt diferent, començava a
tenir una olor a jardí. Pareixia una altra ciutat, els habitants es varen adonar que
havien tingut aquella ciutat molt bruta i molt mal cuidada.
El senyor Colorins va instal.lar quatre enormes cubs de diferents colors perquè
poguessin ficar els fems que havien separat.
El senyor Colorins va quedar a viure a aquella ciutat i tota la gent estava molt
contenta perquè el senyor Colorins els havia vengut a ajudar. Els habitants varen
aprendre a reciclar, cada cosa al seu color. Tots varen viure feliços i nets per sempre
i varen decidir que el senyor Colorins seria el batle d’aquella ciutat.
La rosa roja.
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