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Reflexionemos e adquiramos aqueles produtos 
e servizos que dean resposta ás nosas 
verdadeiras necesidades. Deixemos a un lado 
caprichos, moitas veces irracionais. O noso 
medio ambiente e o noso peto agradeceranno.

1

Non esquezas facer unha lista previa da 
compra. Repetímolo como un mantra, pero 
funciona.

2

Cando non quede outra opción que adquirir 
artigos envasados (por razóns de hixiene, 

seguridade, transporte ou outras), unha vez 
consumidos, deposita os envases no contedor 
correspondente para garantir o seu posterior 

reciclado.

5

Esquécete dos vasos, pratos e cubertos dun só 
uso. Opta sempre pola súa versión reutilizable 

(vidro, louza ou metal).
3

Descarta os envases e envoltorios innecesarios. 
Trátase de comprar produtos, non residuos. 

Aposta polos artigos locais, que requiren 
menos transporte e, polo tanto, evitan 

emisións de CO2 á atmosfera, e, na medida do 
posible, prioriza as compras a granel.

4



Os envases de plástico, as latas e os briks 
deben introducirse no contedor amarelo. 
Sabías que con 6 briks pódese fabricar unha 
caixa de zapatos; con 40 botellas de PET, un 
forro polar; e con 80 latas de refresco, unha 
llanta para unha bicicleta? Motivos suficientes 
para separar os residuos en orixe.

6

7 Aproveita o papel polas dúas caras. Imprime só 
cando sexa imprescindible. O papel impreso 
por unha cara servirache para borradores e, 
cando se teña esgotada a súa vida útil, o seu 
destino, do mesmo xeito que no caso do 
cartón, debe ser o contedor azul. Sabías que 
con 8 caixas de cereais pódese fabricar un 
libro?

Os envases de vidro (botellas, frascos e tarros) 
deben ir ao iglú verde. Dun envase de vidro 

pódese obter outro con idénticas 
características e sen perder propiedades. 

Sabías que reciclar unha soa botella de vidro 
permite aforrar enerxía suficiente para manter 

acesa unha lámpada de 100 W durante catro 
horas?

8

Diminuír o desperdicio alimentario constitúe 
todo un desafío. Un terzo da comida que se 

produce no mundo acaba refugada; unha 
cantidade que sería suficiente para 

alimentar a 2.000 millóns de persoas. Máis 
aló das implicacións sociais e morais, tirar 
alimentos ao cubo de lixo trae consigo un 

negativo impacto para o medio ambiente e a 
economía.
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Aínda se segue depositando roupa en bo 
estado no contedor verde xenérico. Unha 
senrazón. Dóaa a entidades especializadas 
que promoven a súa reutilización e que ata 
levan a cabo unha labor social a través da 
creación de emprego para colectivos 
vulnerables. E, no caso das prenda que xa 
non serven para reutilizar, propicia o seu 
reciclado, converténdoas noutros produtos 
tales como mantas, illantes ou trapos para a 
industria de automoción.

11 Non máis cabichas ao chan!!! Estímase 
que 4,5 billóns de cabichas acaban 

arroxadas á contorna natural cada ano, 
coa particularidade de que resultan un 
verdadeiro quebradeiro de cabeza para 

os servizos municipais de recollida de 
residuos. Gustaríanos convencer aos 

fumadores de que abandonen o tabaco. 
Pero, se non é así, alomenos que 

depositen as súas cabichas nos 
cinceiros. Hainos portátiles.

13

Os cueiros reutilizables son unha boa 
alternativa medioambiental e 

económica. Ata os 3 anos, un neno utiliza 
entre 5.000 e 6.000 cueiros. Fai a conta.

12

Insistimos: compra unicamente a comida que 
necesites, diferenza entre data de caducidade 
(momento a partir do cal un produto pode 
entrañar risco para a saúde) e data de 
consumo preferente (momento a partir do cal 
un produto pode perder propiedades 
–presenza, sabor, textura-, pero non supón 
risco para a saúde), axusta as racións ao 
número de comensais e aproveita as sobras 
para novos menús. Podes preparar auténticas 
exquisiteces para os paladares máis esixentes.
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Outro tanto para os chicles. As rúas están 
plagadas destas chucherías cuxos 
ingredientes, entre eles a goma sintética, 
fan extremadamente difícil que se 
rompan, resultando difíciles de limpar e 
eliminar. Un chicle tarda entre 20 e 25 
anos en biodegradarse. Por favor, os 
chicles, ás papeleiras.

14

O lixo electrónico crece tres veces máis 
rápido que o resto dos residuos .A vida útil 
dun smartphone, dispositivo electrónico 
por excelencia, adoita estar nos dous anos. 
Isto significa que cada persoa, ao longo da 
súa vida, consumirá máis dunha tonelada 
de recursos naturais do planeta para 
dispoñer do mesmo. 
O reacondicionamento de aparellos 
electrónicos constitúe unha boa medida 
para diminuír a cantidade de refugallos 
desta tipoloxía.

15

Dálle renda solta á túa imaxinación. As 
posibilidades de reutilización son 

infinitas. Podemos elaborar verdadeiras 
obras de arte a partir do lixo. Pensa no 
que podes facer cunha simple caixa de 
madeira ou cun frasco de vidro. Seguro 

que xa se che ocorreu algo.

16

Non esquezas que o mellor residuo é o 
que non se produce. 17

A economía circular dános as claves da 
sostibilidade: Repensar, Redeseñar, Refabri-
car, Reparar, Redistribuír, Reducir, Reutilizar, 

Reciclar e Recuperar enerxeticamente a 
fracción non reciclable. Repíteo!!!
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