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O PaPagaiO

imprímese en
papel reciclado

UNHA PEZA MOI ODIOSA

Dentro dun
ordenador
conviven moitas
pezas e hai unha
especialmente
odiosa para o
resto: a Bios.
Esta peza
encárgase de
espertar as demais
para que se poñan en
funcionamento unha
vez prememos o botón
de acendido do móbil,
da tableta, etc...
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O teu lema da viaxe é: "No es mi basura,
pero si mi planeta" Que queres dicirnos?
Cando vemos lixo tirado debemos recollelo
e non dicir "non é cousa miña, eu non o
tirei, eu xa reciclo, etc...". Porque aínda
que ese residuo non sexa teu, si é o teu
problema. Segundo unha investigación da
Universidade de Australia, comemos 5gr
de plástico á semana e xa existen cinco
illas de lixo flotantes, a máis grande cunha
extensión de 1,6 millóns de km2. Por iso,
pode que non sexa o teu lixo, pero si é o
teu planeta e se non o coidamos, nuns
anos non poderemos gozar del.

Falas de illas de lixo nos océanos… Cres
que acabaremos vivindo en continentes
de plástico?
Certamente, xa existe un continente de
plásticos no Pacífico, 34 veces máis grande
que a superficie de España. Se aca-
baremos vivindo aí, non o sei, agar-
do que non, mais non as teño todas
comigo.

Como podemos axudar a re-
ducir o lixo no planeta?
O máis importante é cambiar a
forma de consumir. Sobre todo
deixar de mercar produtos envasados
en plástico. Máis do 40% do plástico que
se produce no mundo vai destinado a en-
vases de alimentos. Poderiamos empezar
por comprar comida a granel. É absurdo
que os froitos secos, verduras, froitas,
embutido, etc... veñan envoltos
en plástico. Tamén podemos
levar a auga nunha botella
de aceiro ou cristal en vez
de mercar botellas de plástico.
Aínda que ás veces parece que é inútil,
cada xesto conta e os cambios co-
mezan por un mesmo.

Recolleches 605kg de lixo. Que facías
con el?
Primeiro prensaba todo o lixo e, se había
varios colectores onde tiralo, separaba os
envases. Se non, tirábao todo xunto ao co-
lector mixto.

Cres que debería haber máis lugares
habilitados para tirar o lixo?

Penso que as persoas debemos ser
máis responsables. Pode haber

moitos lugares habilitados,
pero se as persoas non

estamos concienciadas, é
inútil. Se consumimos

cousas que sabe-
mos que son pre-

xudiciais para
o medioam-

biente e
para nós
mesmos,
debemos

preocuparnos de que acaben nun lugar
habilitado para iso. Por exemplo, se levas
unha lata de refresco á praia e non hai
onde tirala, non costa nada levala contigo
de volta e tirala nun colector.

Percorreches a pé toda a costa galega,
da Guarda a Ribadeo, 1216km en total.
Que sitios están máis sucios e conta-
minados? Os camiños, as praias, as bei-
rarrúas…?
Sen dúbida, as zonas máis contaminadas
son os areais próximos aos portos. Tamén
as beiravías... deume moita rabia isto, por-
que os conductores non teñen ningunha
excusa para tirar residuos pola fiestra do
coche, é vergonzoso.

Que tipo de lixo encontraches máis?
Latas , caixas de tabaco, envases de plástico
e máscaras, pero a cantidade de latas ho-
rrorizoume, están por todas partes!

Usabas algún utensilio para recoller o
lixo?
Non, pero nunha recollida que se organizou
no Vicedo, un señor regaloume un pau
cunha pinza, foi moi amable.

Gustaríache facer unha segunda parte
polo interior de Galicia?
A primeira idea era unir a pé A Coruña,
Lugo, Ourense e Pontevedra para camiñar
tamén polo interior, pero era máis com-
plicado de organizar e precisaba máis
tempo. Pero a idea segue a estar aí!

De todo o lixo que recolleches, houbo
algo que te chamase a atención?
Mmm... en Foz atopei un envase de champú
con letras asiáticas. E tamén me chamou
a atención as botellas e máscaras colgadas
das árbores que atopaba, como se alguén
as colocase alí a propósito.
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ESTE MES ENTREVISTAMOS A

ANA BANEIRA
ana Baneira quere vivir nun planeta limpo e sen contaminación, por iso
decidiu percorrer toda a costa galega a pé, en busca de lixo. En total andou
uns 1600 km e recolleu 605 kg de lixo. Pero non se conforma, quere que
moita máis xente se una á súa iniciativa e así recoller o lixo de todo o
planeta. Para iso creou o lema: "No es mi basura, pero si mi planeta".

a súa conta de instagram onde podedes seguila é: @baneiraaa

“aínda que non sexa o teu lixo é o
teu problema!”

“No océano xa hai illas de
lixo 34 veces máis grandes
que España”

LIXO QUE MÁIS ATOPOU ANA BANEIRA

Caixas de
tabaco

Máscaras Botellas
plásticas

Latas

aBRaHaM CaRREiRO
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Aníbal, o célebre xeneral car-
taxinés, como non tiña barcos
bastantes para se enfrontar aos
romanos por mar, decidiu ata-
car Roma pola retagarda. Mais,
para iso, tiña que acometer
unha aventura infernal: atra-
vesar os Alpes cuns 50.000 ho-
mes e 9.000 cabalos, ademais
de centos de carros coas baga-
xes. Non lle importou. Púxose
á fronte do seu exército e alá
foi. Levou ademais 37 elefantes

para aterrar o inimigo coa súa
descomunal presenza.
Cando baixaron dos montes ao
val do Po, quedaran polo camiño
miles de homes. Os elefantes mo-
rreron tamén, de frío e da mala
alimentación. Ficou só o que
montaba Aníbal, que seica era
doutra raza. Mais que se saiba,
ningún daqueles paquidermos
declarara a guerra a ninguén.

Busca polos Alpes:

Viño. Este bébeo un soldado,
mais dábanllo tamén aos ele-
fantes para enfurecelos contra
o inimigo.

Íbex. Cabra salvaxe, Capra ibex,

que habita nos Alpes.

Espía. Axente secreto. Este debe
estar ao servizo de Roma.

Prato. Este parece púnico, de
Cartago.

Aníbal. Xeneral cartaxinés con-
siderado un dos máis grandes
estrategas da historia.

Cocho. Os exércitos antigos le-
vaban gando, para teren carne
fresca cando a necesitasen.

Trigo. Os soldados levaban sa-
quetas de trigo e muíños de
man, para facer fariña e con
ela o pan.

Salamántiga. Está é unha Sa-

lamandra atra, típica dos Alpes.
Ten unha cor negra brillante.
Actualmente está en perigo de
extinción.

Leña. Achas de troncos de ár-
bore coas que se fai lume, para
cociñar ou quentarse.

Abesouro. Este é unha Mor-

della tunisica, típica de Túnez.
Viría entre as bagaxes.

A B C D E F G H
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Os elefantes
de Aníbal

2

1

SOLUCIÓNS: viño (6B); íbex (8AB);
espía (1,2A); prato 5A); Aníbal
(4D); cocho (5EF); trigo (5H); sa-
lamántiga (4E); leña (1F); abe-
souro (1GH).

HISTORIA
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Foi esta mañá, no almorzo, can-
do dixen:

–Hai unha pantasma
na casa. Non vos preo-
cupedes. É cousa miña.

Ninguén me fixo
caso. Meu pai falaba
con alguén polo móbil,
explicáballe que era
domingo, que non
traballaba, que era
un día para estar coa
familia. Miña nai mi-
raba as noticias na te-
levisión e, de cando
en vez, suspiraba: “Ai!
...Que vai ser de nós?
...Que lle pasa ao mun-
do? ...Cando se acabarán
as desgrazas?”. Non me
importou. Estou afeita a
que non me escoiten. En re-
alidade, teño todo planeado
para que a pantasma me deixe dur-
mir tranquila.

Todo comezou o 1 de novembro. A
noite anterior, esquecín pechar a ventá
do meu cuarto antes da medianoite e acor-
dei de madrugada tremendo de frío. Pechei
a ventá, metinme de novo na cama e tapei
a cabeza co edredón, a ver se así entraba
rápido en calor, e xa estaba medio ador-
mecida cando escoitei un laio no corredor.
Primeiro pensei que era un gato. Despois
pensei que non vivía ningún gato connosco
e se entraría pola ventá. Ao final, quitei o

edredón da cabeza para escoitar mellor e
decateime de que non era un gato, de que
era unha persoa, e de que esa persoa,
máis que laiarse, preguntaba: “Hai alguén
aquí?”, unha e outra vez. 

Subiume un arrepío polas costas, debo
recoñecelo. Normalmente son unha rapaza
valente, pero non a noite do 31 de outubro,
a do Samaín, cando andan soltas as pan-
tasmas todas. Ademais, deixara prendida
unha lámpada sen decatarme de que a

luz atrae as avelaíñas e as ánimas
en pena. O mal xa estaba feito.

Entrara unha pantasma na
casa. Pero, para estar se-

gura de todo, saín da
cama e asomei pola
porta a ver quen es-
taba no corredor.

–Unha nena! –be-
rrei.

–Unha nena! –be-
rrou a pantasma.

A pantasma era
unha nena da miña
altura, máis ou me-
nos, con moi mala
cara, esbrancuxada e
triste. Levaba posto
un vestido que me pa-

receu bastante feo,
cheo de volantes e cintas.

Ela tamén miraba o que
eu levaba posto, un pixama

ben xeitoso, cheo de hipopóta-
mos e baleas.

–Podes axudarme? –dixo a nena pan-
tasma –Teño medo.

Ía responderlle cando soou o espertador
do meu pai e a nena pantasma, do susto,
desapareceu.

Desde aquela, a nena pantasma volve
para pedirme axuda, e eu non sabía que
facer, ata que por fin lembrei como me
quitaba os medos miña avoa. 

Esta noite sairei ao corredor e conta-
reille un conto.

A nena e a pantasma
Paula Carballeira

aBRaHaM CaRREiRO
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Que fai un burro ao sol?
Solución á adiviña anterior: pan e medio.
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