
 

 

 

16 de decembro de 2019 

Sr. Gonzalo Pérez Jácome 

Concello de Ourense 

Praza Maior, 1,  

32005 Ourense 

 

Sr. Alcalde: 

Somos  alumnas e alumnos de 6º curso do CEIP Vistahermosa de Ourense e 

temos gran preocupación pola saúde do planeta.  Coincidindo co cumio 

climático de Madrid, nós tamén fixemos na clase un debate e acordamos 

remitirlle unha carta cos compromisos e consignas que se podían facer en 

Ourense para lograr unha cidade máis ecolóxica e sostible. 

Sería de gran axuda que o concello propuxera e levara á práctica algunha 

delas: 

 Reducir o trasporte individual e promocionar os medios colectivos. 

Ofertar máis vehículos eléctricos ou híbridos. Estaría ben, que polo 

centro da cidade non puideran pasar vehículos agás os de reparto, 

ambulancias, policías.. Habería que contar con bos aparcamentos nas 

distintas entradas á cidade. 

 Crear un plan municipal de fomento do uso da bicicleta para incidir na 

importancia que ten o seu uso para a saúde dos cidadáns. Tamén habería 

que poñer carrís bici. 

 Promover o aluguer e/ou uso de patinetes eléctricos con normativa clara 

para os usuarios/as para moverse pola cidade de xeito seguro. 

 Favorecer a separación de lixo e a reciclaxe. Fan falta máis contedores 

nos barrios. Prohibir os plásticos dun só uso. 

 Se alguén recicla, leva algo ao punto limpo... que reciba unha 

compensación para que todos se animen a facelo - Por exemplo pódense 

instalar máquinas que recollan envases a cambio dunha pequena 

compensación económica. 

 Reducir o consumo de auga reutilizando as augas grises para a rega dos 

xardíns, rúas, bombeiros, ... 



 

 

 Promocionar máis o consumo de produtos locais e tratar de evitar os 

transportes de alimentos que veñen de fóra, subíndolle os impostos, por 

exemplo. Deámoslle valor ao noso.  

 Minimizar o uso de produtos químicos como os sulfatos, desinfectantes, 

fertilizantes aerosois... 

 Aproveitar a enerxía xeotérmica das augas termais das Burgas e das 

Termas da Chavasqueira e Outariz para o uso de calefacción das escolas 

da zona, ou dos edificios oficiais.  

 Manter limpos os montes dos arredores, aproveitando os residuos 

forestais como combustible,  biomasa, para a calefacción de moitos 

fogares. Os beneficios ambientais e sociais serían moitos: reduciríase a 

contaminación por transporte de combustible, evitaríanse incendios e 

crearíase emprego. 

 Repoboar os bosques queimados con especies autóctonas coma o carballo, 

a sobreira e o castiñeiro, protexéndoos de especies invasoras que os 

danan. 

 Preocuparse mais polos lugares verdes, mantelos ben coidados e plantar 

árbores novas para reducir o CO2.    

Estes so foron algúns exemplos para solucionar ou polo menos evitar ou 

previr o cambio climático. 

Agradecémoslle de antemán o seu tempo, e agardamos que as teña en conta 

para reducir as emisión de gases de efecto invernadoiro e frear o 

quecemento global.  Porque Ourense Mola! 

Vistahermosa, a 16 de decembro de 2019 

 

Atentamente as alumnas e alumnos de 6º do CEIP Vistahermosa. 

 

 

 

 

PD.: Aproveitamos para desexarlle un feliz Aninovo e un Nadal SOStible. 


