Un bonic matí de diumenge en Marc jugava al parc amb l’helicòpter teledirigit.
S’ho estava passant molt bé fins que de sobte l’helicòpter es va quedar sense piles.
En Marc ja anava a llençar les piles a les escombraries, però la seva mare el va aturar.

– De cap manera! –va dir-li la mare–. Les piles tenen molts elements que contaminen
i són perillosos per el medi ambient. En canvi si les reciclem, podem aprofitar-ne alguns
dels seus materials.
– Què en faig? –Va dir en Marc.
– Guarda-les per reciclar –Va respondre la mare.
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En Marc les va desar en un calaix junt amb altres piles esgotades, pensant que algun dia
les portaria totes a reciclar, però el temps anava passant i ell pràcticament es va oblidar
del calaix de les piles.
Fins que un dia va rebre la visita inesperada d’un estrany personatge:

–Hola, Marc!
–Hola! –respongué en Marc–. I tu qui ets?
–Sóc en Pilós i he vingut de l’espai fins a casa teva perquè tens un material molt valuós.
En Marc no entenia res:
–Jo no tinc res gaire valuós aquí. Que potser m’has confós amb algú altre?
–T’equivoques. Tu no ho saps, però el meu sensor ho ha detectat, i no s’equivoca mai.
–Però on?– va preguntar en Marc.
–Oi que guardes piles esgotades?– preguntà en Pilós.
–És veritat! –respongué en Marc–. Ja ho havia oblidat! I les piles usades tenen valor?
–Quan les recicles, sí. Aviam, jo sóc del Planeta Reciclatge. Allà ho reciclem tot.
Jo sóc l’encarregat de reciclar les piles. Per això em diuen Pilós.
Si véns amb mi, veuràs com ho fem.
–Ostres, m’agradaria molt!
–D’acord, però primer agafa totes les piles usades que tinguis – va dir en Pilós.
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En Marc, després de recollir totes les piles usades, va pujar a la nau d’en Pilós.
Era molt bonica i tenia un munt de botons de colors. Es notava que en Pilós pertanyia
a una civilització molt avançada. El seu nou amic va prémer un dels botons i la nau
va sortir volant a velocitat supersònica, fiiuuuuummmmmm!
Al cap d’unes hores de viatge, la nau va començar a tremolar i fer molt soroll.
–Pilós, què passa?– va preguntar en Marc, tot esfereït.
–Agafa’t fort. És una tempesta d’escombraries espacials!
Procedeix dels planetes que no reciclen!
En Marc va tancar els ulls i es va agafar al cinturó de seguretat.
Les escombraries colpejaven la nau i la feien girar en cercles.
–Woooooooooooo, quin mareig!
Al cap d’uns minuts en Pilós va dir:
–Tranquil! Tot està controlat.
A poc a poc la nau va començar a estabilitzar-se. Encara sort!
–Ja està! Sóc un pilot de primera– exclamà en Pilós–.
Ja no falta gaire per arribar a casa.
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Al cap d’una estona, els nostres amics van aterrar al Planeta Reciclatge. I allà, els companys
d’en Pilós els van rebre amb un gran dinar cuinat amb productes naturals, un costum molt
habitual en aquell planeta.
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Havent dinat, en Pilós el va portar al seu laboratori, on li va explicar en què consistia
el reciclatge de les piles:

1. El primer que fem és separar-les segons els diferents tipus: de botó, de bastó, planes, bateries de mòbil...
2. A continuació les desmuntem i separem els components. Aquí tots els metalls que poden tornar a
utilitzar: coure, alumini, zinc... Aquí els materials que poden resultar més perillosos per a la natura, com el
mercuri. I aquí, d’altres que s’utilitzaran per fer noves piles, com el carboni.
3. Amb tots aquests materials recuperem tant components per fabricar moltes coses noves,
com l’energia que contenen.
–Ho veus? Tenies un material molt valuós a casa teva i no ho sabies!- exclamà en Pilós.
–Aquesta sí que és bona!–respongué en Marc–. Però el millor de tot és que puc
aconseguir-ne moltíssimes més. Crec que hauríeu de venir a la Terra i muntar
una planta de reciclatge com la vostra. Cada vegada que reciclem serà com anar
al Planeta Reciclatge.
–Som-hi! – va dir en Pilós– I encara farem una altra cosa: t’ajudarem a portar
les piles fins al vostre Planeta Reciclatge.
–Com ho farem? No pots venir amb mi i portar-les tu?
–Ja veus que jo tinc molta feina aquí, però tranquil, tinc la solució!
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En Marc no ho tenia gaire clar: eren milers de piles i algú les hauria de recollir, guardar
i transportar fins a la planta de reciclatge. Ja es veia anant i venint sense parar.
En Pilós va posar mans a l’obra i va començar a teclejar en un moderníssim ordinador.
–He creat un nou programa per controlar milers de naus espacials.
Amb elles transportarem totes les piles usades des de les cases, les botigues i les
escoles fins al Planeta Reciclatge.
–Genial!– va dir en Marc, que ara ja ho veia més fàcil–. D’aquest programa en direm
Apilo XII, en honor de les piles i d’en Pilós. Jajaja.
Tot i que tots dos van riure molt de l’acudit d’en Marc, finalment van trobar
que era una bona idea.
–Ara només has de tornar al teu planeta i explicar-ho a tothom. Jo puc programar les
naus perquè vagin a la nova planta de reciclatge, però vosaltres les heu d’omplir de
piles usades.
–Tracte fet!– va dir en Marc, mentre es començava a preparar per tornar a la Terra.
–Molt bé! Et nomeno Agent Apilo. I tots els qui hi participin amb tu seran nomenats
també Agents Apilo. Bon viatge, agent!
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I així va ser com en Marc es va dirigir de tornada a la Terra amb el seu amic Pilós,
flanquejats pels milers de naus Apilo que en Pilós havia programat.
Una vegada a la Terra en Pilós va posar fil a l’agulla i va construir una planta
de reciclatge amb la seva tecnologia hipermegaultraavançada.
I ara si vols tu també comences a formar part d’aquesta història.
Saps què has de fer? Busca una de les naus Apilo que trobaràs a l’escola, a les botigues o fins
i tot en pots aconseguir una per portar a casa. Omple-la amb les piles usades que tinguis i
així la Terra serà un Planeta Reciclatge.
Benvingut a la missió Apilo!
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