
Que é ADEGA? 
 
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza é unha asociación ecoloxista 
democrática, independente e sen ánimo de lucro que traballa en defensa do medio 
ambiente galego e global do que depende a nosa calidade de vida.  

 
ADEGA avoga por un modelo de desenvolvemento ecoloxicamente sustentábel e 
socialmente xusto, por un modelo de desenvolvemento sen destrución ambiental 
que reduza as desigualdades dentro de cada país e entre países.  
 
 
www.adega.gal  
- Compostaxe caseira e comunitaria 
- Fogares verdes 

http://www.adega.gal/�
http://www.adega.gal/�








En Galiza, ademais do esterco, abono para a terra froito da mestura dos 
excrementos do gando con toxo, palla e estrume, producíase outro fertilizante 
resultado da acumulación ou do amoreamento nunha esquina da horta dos 
restos que non comían animais xunto co desbroce, podas, follas, etc .  

A mudanza do modelo tradicional polo sistema “moderno” chegado das 
cidades, tan aséptico como despilfarrador dos recursos xera importantes 
problemas ambientais.    



A proposta desde ADEGA 
 

• Traballar a Redución , a reutilización é por último a reciclaxe. 

• A compostaxe como tratamento para a fracción orgánica: 

Compostaxe en planta e comunitaria nas cidades e vilas 

Compostaxe caseira nas vivendas unifamiliares (horta/xardín) 

 



 Destinatarias: máis de 300.000 familias 
galegas de zonas rurais e urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 A compostaxe completa o ciclo natural da 
materia orgánica e dos nutrientes, 
voltándoos á horta e ao xardín.   

Programa de Educación Ambiental 



As persoas que participaron na experiencia comprobaron que: 

 

  a compostaxe caseira é unha maneira axeitada de tratar os residuos 

  o programa deberíase extender ao resto da parroquia ou concello 

 o composteiro é unha alternativa máis cómoda que o contedor municipal 

 é unha actividade viable e sinxela para desenvolver con todas as idades 

  obtense compost de calidade, apto para agricultura ecolóxica 

 
 

Programa de Educación Ambiental: 
Resultados 



 

Unha solución tradicional a 
unha problemática actual 



 Destinatarias: comunidades veciñais de zonas urbanas/semiurbanas 

Programa de Educación Ambiental 



Porta  a porta rural e compostaxe caseira 

ANO 2014 ANO 2015 

2100 Kg/mes 903 Kg/mes 

22 Kg por persoa/mes 10 Kg por persoa/mes 

155 € de 
facturación/mes 

63 € de 
facturación/mes 

San Sadurniño 



Compostaxe nos comedores 
universitarios da UDC 

Localización das principais áreas de compostaxe: 

-  Facultade de Filoloxía 

-  Facultades de Ciencias - EUAT 

-  Facultade de Ciencias da Educación 

-  Campus de Oza 
 



Compostaxe nos comedores 
universitarios da UDC 

Calidade química do compost 



Compostaxe nos comedores 
universitarios da UDC 



Campañas de aforro na UDC 
 Aforro de auga 
 Aforro de enerxía 
 Aforro de papel 



Campañas de aforro na UDC 
Campaña  de aforro de 

papel: 
2 caras, 2 usos 



Campañas de aforro na UDC 
Compra pública de papel na Universidade 



Talleres Educativos 
Para Construír 
Ecodestrezas 



Graciñas 

pola vosa atención!  
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