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ENDEVINA ENDEVINALLA 
 

Us proposem que creeu endevinalles sobre residus: residus que fem habitualment a casa, 

residus propis de la deixalleria mòbil, llocs o contenidors on els podem posar, les 3Rs, etc. 

Ens agradaria que ens féssiu arribar algunes d’aquestes endevinalles, en faríem una tria i les 

penjaríem a les xarxes socials del Consorci. 

 

Us passem també unes quantes endevinalles que hem fet nosaltres, a veure si les 

endevineu: 

 

 

1. Si vols trobar-me quan m’estàs llençant 

mira el que faig amb un imant. 

 

 

2. No cal que t’ho juri 

que duc molt de mercuri. 

Faig caminar però no camino 

i si em llences, molt contamino. 

Pensa i cavil.la 

i encertaràs… 

 

 

3. Gira, gira, gira, gira 

i assegut a la cadira 

et diu ara escolta, ara mira 

la música que el món admira. 

Gira i comença el viratge: 

ara hi veus una imatge 

i ara un llargmetratge. 

Què farem pel seu reciclatge? 

Si tot just ja no l’escoltes 

i no veus poques coses ni moltes, 

ni li donis més voltes 

i a la deixalleria el portes. 

 

4. Diuen que si soc petit 

tinc bona confitura, 

i si soc gros, 

la que dura. 

Un tros al verd  

i un tros al groc 

que res no es perd 
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i deixo bon record.      

 

 

5. Una càpsula sense coet 

que mig seriosa, mig en broma 

deixa anar molta aroma 

mentre cau un bon suquet. 

 

 

6. Tot barrejat no soc bon rebost, 

però si em separes bé 

seré un bon compost. 

 

 

7. A vegades em pinten,  

m’arruguen o m’estripen,  

però també puc embolicar 

i dur notícies . 

Ah! I si arbres no vols tallar, 

molt bé m’has de triar. 

 

 

8. Quan fa fred tothom em vol, 

però faig nosa quan fa sol. 

Faig muntanyes a les cases, 

quan ja no hi caps, em regales. 

Però si em conserves quan soc vella 

per fregar soc meravella. 

 

 

9. No ens agrada que es fabriqui 

i encara que sigui brillant 

i els entrepans emboliqui 

és força contaminant. 

  

No és la quimera petita 

i tot que encara domini 

aturem, per fer alumini 

l’extracció de la bauxita. 

 

 

10. Psst, pssssst! Qui soc? 

una pista et dono 
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pinto, perfumo i ensabono 

i és així com jo sono. 

 

Psst, psssaaat! Què ha passat? 

el contingut he buidat. 

Què en farem en acabat? 

Al reciclatge de cap! 

 

 

 
 


