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ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de 
Galiza) 

A Asociación para a Defensa 
Ecolóxica de Galiza (ADEGA) é unha 
asociación ecoloxista democrática, 
independente e sen ánimo de lucro 
que traballa na defensa do medio 
ambiente galego e global dende 
1976. 
  
ADEGA avoga por un modelo de 
desenvolvemento ecoloxicamente 
sustentábel e socialmente xusto, sen 
destrución ambiental que reduza as 
desigualdades dentro de cada país e 
entre países. 

www.adega.gal 
  



índice 

• Experiencia de ADEGA 
 
• Proxecto educativos e resultados 
 
• Propostas de traballo. Conclusións 

 
 



Experiencia de ADEGA 
ILP residuos 
1º Programa de compostaxe caseira (Ferrol) 2002 
1º Programa de compostaxe comunitaria (Fene) 2011 
73 Programas, 51 concellos, máis de 3.000 composteiros 
+ Centros de ensino, hortas comunitarias, universidade… 
+ Cursos, xornadas, congresos… 
 



Proxecto educativo  
Compostaxe doméstica 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4  Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Curso inicial  1ª visita  
 

2ª visita  3ª visita  Memoria final  

Reparto do 
composteiro 

Recollida de datos e atención continuada 
via telefónica. 

Enquisa  Presentación 
dos resultados 



Resultados 

• Comprobouse que a compostaxe doméstica é unha alternativa 

viábel, económica e ecolóxica, e sen problemas prácticos que a 

contraindiquen 

 

 

• As persoas que participaron na experiéncia creen que a 

compostaxe caseira é unha maneira axeitada de tratar os residuos, 

e  creen que se debería extender ao resto da parroquia ou concello 

 

 

 
• Os participantes consideran a 

compostaxe caseira como unha 

alternativa máis cómoda que o 

contedor municipal 



Resultados 
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 Obtense un compost de calidade 



E despois das visitas séguese a 
usar o composteiro? 

Visitáronse 40 vivendas ao azar de programas anteriores 
 
1. Seguen a usar o composteiro? Todos. Menos un en desuso 
2. Cambios na vivenda dende o composteiro;  
 - Van menos ao contedor, comodidade 
 - Aumentou a separación 
 - En dúas vivendas construíronse máis composteiros 
 - non volveron  a mercar abono para as plantas 
 
3. Separación 
 

 

 

 

 



Proxecto educativo  

Compostaxe comunitaria 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4  Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Curso inicial  1ª visita  
 

2ª visita  3ª visita  Memoria final  

Instalación 
composteiro 

Recollida de datos e atención 
continuada vía telefónica. 

Enquisa  criba e 
reparto do 
compost 

Presentación 
dos resultados 

DINAMIZADOR/A!!!! 





Proxecto educativo  
Escolas 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4  Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Curso inicial  1ª visita  
 

2ª 
visita  

3ª visita  Memoria final  

Instalación 
composteiro 

Medida de temperatura, análise de 
impropios, aireación, humidade… 

identificación 
de descomp. 

Presentación 
resultados 

DINAMIZADOR/A!!!! 



4 áreas de compostaxe comunitarias 
 
Para cinco comedores universitarios 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=OlFR1ofm5GE 

 

Universidade da Coruña (UDC) 

https://www.youtube.com/watch?v=OlFR1ofm5GE


Materiais didácticos 

http://adega.gal/web/publicacions/documentos.php?cat=133&idioma=gl&sec=141 

 

http://adega.gal/web/publicacions/documentos.php?cat=133&idioma=gl&sec=141


Conclusións 
A educación ambiental é válida e necesaria para todas as idades 
 

Na compostaxe comunitaria aumenta a participación coa información/educación 
porta a porta 
 
As persoas de tódalas idades, lugares e diversidade cultural identifican 
perfectamente os residuos orgánicos 



Proposta de ADEGA 

• Non abandonar ou substituír  a compostaxe caseira pola comunitaria 

• Adaptar o modelo de compostaxe ao modelo de poboación 

• Investir en educación ambiental (recursos humanos)   

“É crucial fomentar a creación de 
espazos que fagan posible a 
participación cidadá, o contacto 
directo co problema e tamén a súa 
implicación real nas soluciones” 

 ( Ricardo de Castro) 

 

 



Sen esquecer….  

Que a compostaxe leva moitos anos “inventada”…. 



www.adega.gal 

Grazas pola vosa atención 


