
Pequena reportaxe sobre as xornadas de reciclaxe realizadas por ADEGA nos 
arredores de Santiago de Compostela. O máis cativos aprenden a facer follas novas 
a partires de tiras de xornais vellos. 

De algo moi sinxelo, obter algo moi útil 
 

Os días 14 e 28 de febreiro acudimos a unha actividade de reciclaxe de papel proposta 
pola asociación ecoloxista, ADEGA, que tivo lugar no CEIP Os Ánxeles  e no CEIP 
Agro do Muíño de Ames respectivamente.  

Alí , tratamos con nenos 
de distintas idades dende 
os máis pequenos , 3-4 
anos , aos que lles 
tentamos explicar  que é 
e en que consiste reciclar 
e da importancia que 
teñen as árbores para a 
nosa vida. Polo que é 
moi importante 
conservalas e coidalas. 

O seguinte grupo co que 
tratamos foi de 9 a 10 
anos nenos máis maiores 
aos que o obxectivo 
principal era animalos a 
seguir reciclando e 
aprendéndolle pequenos 
trucos do día a día para 
mellorar o medio ambiente e producir menos lixo. 

Explicámoslle as tres coñecidas ¨R¨: Reciclar , reducir e reutiliza. Malia que algún que 
outro xa as coñecía todas ou gran parte delas. Polo tanto , foi unha tarefa doada. 

Sen dúbida a parte que máis lles gustou foi a práctica, que consistía en facer papel 
reciclado a partir de tiras de xornais. Amosábanse alucinados co resultado , mesmo 
algún non cría que fora posible que a partir desa compostaxe de papel saíra outro novo 
sobre o cal poder facer os seus novos debuxos e corolealos. 

 



 

 

 

O proceso de fabricación de papel era o seguinte :  

Paso 1 Repartir xornais e crear tiras de papel 
Paso 2 Disolver as tiras en auga 
Paso 3 Mesturar  coa batedora para crear unha 

pasta 
Paso 4 Coller un molde para segmentar a pasta de 

papel 
Paso 5  Secar o molde cunha baieta 
Paso 6  Verter a pasta sobre unha folla de xornal 
Paso 7 Secar a pasta  
Paso 8 Retirar o molde 
 

O esperado resultado era iso, un novo papel sobre o que colorear.  A todos lles causou 
moita admiración, xa que era a primeira vez que facían papel e resultoulles moi 
innovador ; ver como algo tan sinxelo podían obter algo  moi útil. 

Esta tarefa pode resultar moi simple ou de pouca importancia pero contribúe en gran 
medida a conservación do medio . Son moitas as follas que deixamos de utilizar , e 
moitas as  árbores que se deixan de talar.  

Os incendios forestais seguen a ser un dos principais problemas ambientais da nosa 
comunidade. Arrasan os montes, causando múltiples danos ambientais entre os que 
salienta a erosión do solo. 

O certo é que os plans levados a cabo pola Xunta para intentar paliar esta problemática 
non obtiveron grandes logros xa que non conseguiron estabilizar o número de incendios. 
En Galiza rexístranse sobre medio centenar de lumes por cada 10.000 hectáreas de 
superficie forestal, superando 11 veces á media do resto das comunidades. 

Son moitas as causas que orixinan os incendios :  

• Para combatir animales que causan perxuicios ó gando e aos cultivos. 
• Por vinganzas. 
• Por intereses urbanísticos. 
• Por intereses vinculados á industria do lume 
•  Por piromanía , personas con problemas psíquicos que lles inducen a prender 

lume). 
 

Debido a isto é importante concienciar ós nenos de aproveitar ben as follas de pape , así 
como o papel hixiénico e demais... 



 A educación ambiental é tan importante como calquera outra, por iso, os membros da 
asociación promoven a súa implantación dende os máis nenos. A pesar de que esta, ó 
igual que calquera outra tiña que vir xa dos seus pais. Ben é verdade, que os maiores 
deberan fomentar a práctica da reciclaxe xa nas súas casas para ir afacendo ós fillos , 
pero hai xente que non o ve moi importante, sendo un factor de relevancia para o medio. 
Non só coidan do ambiente, estámolo a facer polo ben de todos.  
Como xa dixemos , do amplo abanico de actividades que ofrece ADEGA , esta sen 
dúbida algunha parécenos unha das máis fundamentais , xa que está a educar o que o día 
de mañá será o noso futuro. 
É unha pena que os recortes que se están aplicando a día de hoxe , afecten a este tipo de 
actividades . 
Unha boa iniciativa sería que os colexios optasen por realizar excursións , nas que coa 
colaboración de ADEGA , poidan participar en actividades máis prácticas e chamativas 
para estar en contacto coa natureza : bosques, ríos... 
Sobre todo para os nenos do mundo urbano que non teñen un acceso e contacto 
constante co medio natural. Así poderían coñecer de preto este marabilloso mundo tan 
descoñecido para eles e que tan ben caracteriza a nosa Galicia. Sería unha mágoa que o 
día de mañá, cando os nenos se quixeran refuxiar no encanto da natureza, esta xa non 
existira. 
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