
ENTREVISTA 
 
Cre que é importante a recollida selectiva de lixo? 
Si. É moi importante a separación selectiva de lixo. 
Logo xa como hai máis preguntas relacionadas coas 
3R, falaremos detidamente das razóns. 
 
Que vantaxes habería se todas as persoas 
reciclaran o lixo? 
Pois mira, vantaxes todas. En primeiro lugar, 
preservamos o medio ambiente. É importantísimo 
preservar o noso solo, os nosos océanos, os nosos 
bosques, sobre todo porque, non sei se vistes estes 
días na televisión a cantidade de plásticos que hai nos 
océanos. Hai, por exemplo, moitas especies de 
animais como as tartarugas que confunden o seu 
alimento con bolsas de plástico. Temos baleas que 
tragan bolsas de plástico e están morrendo. Ademais 
os nosos bosques cada vez están máis cheos de lixo, 
sobre todo de plástico. As bolsas de plástico débense 
utilizar o menos posible. Ademais disto, temos tamén 
aforro enerxético, é dicir, se nós non extraemos 
materias primas, non utilizamos enerxía, non hai 
transporte, non hai máquinas, entón o CO2 que 
emitimos á atmosfera é menor e estamos contribuíndo 
a reducir o efecto invernadoiro. Tamén temos que ter 
en conta que se crean moitos postos de traballo 
porque hai empresas de reciclaxe onde traballa moita 
xente. 
 
Que se recicla en Chantada, que colectores de 
reciclaxe hai? 
En Chantada temos: Reciclaxe de cartón, temos 
colectores de cartón, en todo o que é a vila; temos 
reciclaxe de aceite, hai colectores de aceite para a 
recollida dos aceites estes das cociñas, que se poden 
botar en envases directamente ao colector de aceite; 
temos colectores de plástico; temos colectores de 
vidro e logo temos colectores de RSU (Residuos 
sólidos urbanos), que son os verdes. 
 
E nas aldeas do concello de Chantada? 
Nas aldeas do concello de Chantada de momento 
colectores de plástico só hai naquelas aldeas próximas 
á vila. Si temos colectores de vidro xa en máis 
lugares, como Santiago de Arriba, Nogueira, Mariz... 
Pero que pasa coa recollida de plástico, coa recollida 
de plástica temos un problema: vós sabedes que o 
rural estase despoboando, cada vez hai menos 
poboación rural. Se nós poñemos colectores de 
plástico en zonas que están pouco habitadas, 
contaminamos máis tendo que ir recoller o colector, 
por exemplo, a Requeixo, que deixar que ese colector 
se mesture con RSU, co verde. Entón en lugares moi 
distantes non hai de momento colectores amarelos. A 
parte de que sairía moito máis cara a recollida de lixo, 
non merecería a pena ir buscar ese colector porque se 
contaminaría máis indo un camión alí só a buscalo. 
 
Recíclase moito? 
Se se recicla moito? Pois non. en Chantada non se 
recicla demasiado, recíclase máis ben pouco. Aínda 
que estamos na media de Galicia, recíclase pouco. 
Que pasa? Que si que nos din que a reciclaxe que se 
fai en Chantada, a xente que recicla, recicla ben. 
Temos unha cantidade de impropios, o ano pasado 
estabamos nuns impropios do vinte e seis por cen. 
Diredes, que son os impropios? Os impropios son 
aquelas materias que van a un colector que non poden 
ir a ese colector. É dicir temos un colector de plástico, 
por exemplo, e botamos outras cousas que non son 
plástico e non poden ir nese colector. Eses son os 
impropios. E hai moi poucos impropios. O ano pasado 
estabamos no vinte e seis por cen, aínda que este ano 
se aumentou un pouquiño, chegamos ao trinta e cinco, 
pois aínda se recicla ben, pero recíclase pouco. 
 
Que aspectos cre que dificultan que todas as 
persoas reciclen? 
Pois aspectos, eu creo que máis que nada é a 
comodidade. Mira, hai persoas que por comodidade 
só teñen un cubo de lixo na casa. Se tiveran tres, por 
exemplo se tiveran un para RSU, para residuos 
sólidos, para materia orgánica; se tiveran outro para 
plástico e outro para vidro. Despois o cartón e o papel 
que se quixeramos poderíamos botalo directamente ao 
colector, pero é máis fácil botalo a un so cubo e levar 
todo xunto. Si é verdade que por exemplo nas aldeas, 
aínda que pareza que non, se recicla moito porque a 

xente da aldea o que fai é: todos os residuos orgánicos 
van aos animais, hai pitas, hai porcos... e se lles dá 
esta comida. Os restos das podas, herba e demais 
amontóanse e fanse despois esterco con esas cousas. 
Aquí en Chantada eu creo que é é comodidade, 
porque non nos custa nada reciclar e baixar porque 
temos colectores en todos os sitios, se vos fixades hai 
un colector verde, hai un colector amarelo. Despois en 
cada rúa hai algún de vidro e algún de cartón. É dicir 
podemos desprazarnos cincuenta, sesenta, cen metros 
para levar o papel ou para levar o vidro. Ou sexa, se 
queremos reciclar en Chantada  podemos reciclar. Eu 
creo que é comodidade simplemente. 
 
Seguen moitas persoas o programa de compostaxe 
na contorna? 
Pois mira, o programa de compostaxe hai uns tres ou 
catro anos viñeron  de Sogama e levamos xente en 
autobuses a Sogama a visitar aquilo e logo demos un 
curso para compostaxe, porque na compostaxe 
sabedes que non se pode botar todo. No compost non 
se pode botar todo. Por exemplo, non se pode botar 
restos de comida, sobre todo carne, peixe... Hai unha 
serie de cousas que non se pode botar para facer 
compost. Si é verdade que aquí houbo moita xente 
que se acolleu a ese programa, fixeron o curso e se 
formaron en facer compostaxe. Eu creo que na vila 
hai xente que ten fincas e que ten composteiros e está 
seguindo ese programa de compostaxe, e dicir, está 
facendo o seu propio abono para as súas fincas. E nas 
aldeas xa dicía antes que se fan tamén esas pilas de 
restos de poda, de herba e demais e se utiliza despois 
como esterco para as fincas. De algún xeito tamén é 
compostaxe. 
 
Moitas persoas teñen composteiro na casa? 
Pois eu creo que si, que bastantes. Hai algúns que se 
acolleron a ese programa de compostaxe, que lles deu 
daquela a Xunta os composteiros de plástico, e outra 
xente que os mercou. Hai moita xente que fai o seu 
propio abono, en vez de mercalo, elabórao el para 
botalo nas súas fincas. 
 
Aforrariamos se recicláramos máis? 
Si, por suposto que aforrariamos moitísimo. Mirade 
vouvos dar un dato para que vos deades conta do que 
podería aforrar o Concello todos os anos se 
reciclaramos máis. E o Concello quen é? O Concello 
somos todos, sodes vós, son os vosos pais, son os 
vosos profes, somos todos os que pagamos os nosos 
impostos aquí. Entón, cada tonelada que se recolle no 
colector verde ao Concello cústalle 82 € máis IVA. 
Todo o que vai ao colector de plástico, ao colector de 
vidro e ao colector de cartón é gratis, é dicir, aínda lle 
pagarían ao Concello por esa recollida. O Concello 
ten un convenio cunha empresa, entón non paga nada 
nin cobra nada e esa empresa encárgase de facer a 
recollida selectiva. Entón, todo o que lle quitemos ao 
colector verde é diñeiro que deixamos de pagarlle. É 
diñeiro dos nosos impostos, dos impostos que pagan 
os vosos pais, que pagamos todos e que deixamos de 
pagarlle a Sogama. A parte de que estamos 
contribuíndo co medio ambiente, estamos aforrando. 
Si que se aforra. Canto pensades que pode pesar unha 
botella de champagne? Case un quilo baleira. Esa 
botella cando vai ao colector de vidro, vaise reciclar; 
se vai ao colector de residuos sólidos urbanos, ao 
verde, é peso que lle estamos metendo e é peso que 
estamos pagando. Entón, si se aforra. 
 
Os negocios e as empresas tamén reciclan e están 
preocupados polo medio ambiente? 
Pois mira, hai negocios e empresas na vila que si 
están preocupados polo medio ambiente e hai outros 
que non. Todos os negocios e empresas teñen que ter, 
sobre todo de determinados artigos ou aparellos teñen 
que ter unha empresa de recollida selectiva. Póñoche 
un exemplo, se vas a mercar un electrodoméstico o 
que cho vende xa che está cobrando a recollida do 
vello. Cando che vende o novo está a cobrarche a 
recollida do vello. Esas empresas teñen que ter unha 
empresa xestora que lle recolla a elas eses 
electrodomésticos. Hai empresas que non a teñen, que 
lle dan aos particulares ese electrodoméstico para que 
o leven ao punto limpo. Que pasa? Que cando os 
levan determinados produtos ao punto limpo páganos 
todos os cidadáns, cando quen o tiña que pagar era esa 

empresa. Entón, si hai empresas que se preocupan 
pola recollida e o medio ambiente e hai empresas que 
non. De todas formas, a lei obrígalles a ter esas 
empresas xestoras. 
 
Hai algún colectivo en Chantada a parte do 
concello que se preocupe pola reciclaxe? 
Pois mira, pola reciclaxe, non. É verdade que houbo 
un colectivo que estivo traballando moi intensamente 
durante uns meses que se chamaba “Bonitismo” e 
estiveron recollendo plásticos que había tirados, nos 
axudaron ao Concello a recoller algúns vertedoiros 
incontrolados que había, que desapareceron todos do 
Concello, e onte mesmo fun coa Policía Local a 
cincuenta metros do Punto Limpo que nos deixaron 
outra vez outros dous vertedoiros incontrolados. Ese 
colectivo estivo traballando moi preocupado pola 
recollida de plásticos e demais, pero que se dedique á 
reciclaxe non. 
 
Pode dicirnos algo máis que nós non 
preguntaramos? 
Pois si. Non sei se coñecedes todos o Punto Limpo, se 
sabedes o que é. Supoño que si, que vos falarían del e 
sabedes o que é. Ben pois aquí temos un Punto Limpo 
onde recollemos practicamente de todo. Todo aquilo 
que se vos ocorra que tedes na casa e queredes tirar, 
pódese levar ao Punto Limpo. Alí recollen 
practicamente de todo. Ata hai pouco había un 
vertedorio de materiais de construción que estaba 
cheo e se clausurou e o Concello agora mesmo non 
ten vertedoiro deste tipo, pero existe un privado polo 
que, cando sexan escombros de obra, hai que levalos 
aquí á canteira que está aquí moi preto, que é unha 
empresa privada que os recolle. Pero o resto todo 
recóllese no Punto Limpo. Alí recollemos: 
electrodomésticos, mobles, colchóns, todo tipo de 
materiais que teñades de ferro, bicicletas vellas, mesas 
vellas, madeira, plástico, xoguetes, de todo. Agora 
imos facer tamén un convenio cunha empresa de 
Madrid para recoller todos os produtos de limpeza e 
de desinfección e demais tamén se van recoller. Ata 
agora non se recollían. Todo o que se vos ocorra, 
podédelo levar alí e alí volo recollen. Despois hai 
cousas que non se recollen alí, por exemplo, que nos 
están dando impropios nos colectores: hai xente que 
ten xardín, chega o mes de febreiro e fan as súas 
podas, podan as árbores, cortan o céspede e demais e 
o botan ao colector. Iso ao final da lugar a impropios, 
non se pode botar ao colector, hai que dalgún xeito 
facer esterco ou regalarllo a alguén que teña unha 
finca. Eu diríavos que visitarades o Punto Limpo, 
cando poidades, que vaiades por alí, alí hai unha 
persoa que traballa alí, que está todos os días; podedes 
ir cos vosos pais e estaría disposto a ensinárvolo para 
que vexades alí todo o que se pode recoller e todo o 
que se recolle, que non hai por que tirar nada de 
forma incontrolada. 


