
UN MUNDO DE MOITO COIDADO



Que che suxire este título?

E a ti, quen te 
coida?

Como te 
coidan?

Que fas para 
coidar?

Coidas a túa 
contorna 
(casa, IES, 
amizades)?

UN MUNDO DE MOITO COIDADO



QUE A ENERXÍA NON NOS ESGOTE
Podemos producir e consumir de forma ilimitada?

Enerxía e desigualdade. Mapa: elaboración propia. Datos obtidos de DatosMacro.com 48.570 kW/h0 kW/h

O sector enerxético é o máis 
contaminante

A velocidade de consumo das persoas é 1,6 veces máis 
rápida que a velocidade de recuperación do planeta

Pero... non todas as persoas consumen da mesma forma

O 60 % das emisións de CO2 
totais proceden da produción 
enerxética

As formas tradicionais de 
obtención de enerxía foron: 
petróleo, carbón e gas natural

A emisión de gases responsables 
do cambio climático é un 
fenómeno dos últimos 70 anos
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1/3 da poboación 
máis rica consume 
2/3 da enerxía 
producida

O 10% da 
poboación máis rica 
é responsable do 
50% das emisións

Países con maior 
consumo por 

habitante: Catar, 
EEUU, Australia e 
Países de Europa

En España: 5 
millóns de persoas 
non poden asumir 
o gasto de luz 

(11% dos fogares)



...si, pero non así

MENOS PARA VIVIR MELLOR

Podemos reverter esta situación por medio do

DECRECEMENTO

Consumir o necesario, de forma 
equitativa, xusta e sustentable: 
“Menos para vivir mellor”

Á vez, debemos transitar canto antes ás

ENERXÍAS RENOVABLES

RE-LOCALIZAR
para reducir o 
impacto por 
transporte

RECICLAR
evitando o 

deseño de novos 
produtos

REDISTRIBUÍR
a riqueza entre 
países e dentro 

deles

RE-UTILIZAR
para alargar a 

vida útil

REFORMAR
os sistemas de 
produción

REDUCIR
o consumo

REPENSAR
o estilo de vida 

actual

MODELO 
DAS “8R” 

de Serge Latouche

REAVALIAR
valores 

individualistas

EÓLICA
Obtense do vento. 
É totalmente limpa 
pero ten impacto 
sobre o  territorio 
e ecosistemas 
próximos

XEOTÉRMICA
Obtense do interior 
da terra. Non é de 
todo limpa polos 

posibles escapes de 
gas

HIDRÁULICA
Obtense da auga 
dos ríos. As presas 
teñen gran impacto 
sobre o territorio e 

ecosistemas

SOLAR
Obtense do sol. É 
una enerxía limpa 
pero precisa de 
moito territorio 
para a instalación 

de paneis

https://www.youtube.com/watch?v=TL06n3exR3I&t=24s&ab_channel=Asociaci%C3%B3nRuralContempor%C3%A1nea


QUE A ROUPA NON NOS DESCOIDE
Podemos protexer a nosa pel se danamos a pel do mundo?

A industria téxtil é a segunda 
máis contaminante

O FAST FASHION (moda rápida) é o 
consumo indiscriminado de roupa, 
impulsado polo modelo propiciado 
polas grandes empresas téxtiles. É 
posible grazas a que as pezas son moi 
baratas, debido á  des-localización e 
á dubidosa legalidade das condicións 
laborais das traballadoras. 
Este modelo fixo que a roupa se 
converta nun produto perecedoiro e de 
curta duración.

100 mil millóns de pezas. A 
maioría consúmense en países 
occidentais

A maioría da fabricación téxtil 
prodúcese en Asia, pero se 
consume en países occidentais

Nos últimos 15 anos o consumo de 
pezas duplicouse, pero o uso que lle 
damos a cada unha baixa un 36%

Producir un vaqueiro 
supón gastar uns 7.500 
litros de auga. O que 
bebe unha persoa en 

sete anos

Os téxtiles de nailon 
e poliéster derivan do 
petróleo e non son 
biodegradables

Para producir un 
quilo de algodón 
necesítanse entre 

cinco e dez mil litros 
de auga

As condicións de traballo 
do téxtil, maiormente 
feminino, violan os 
dereitos humanos 

O 20% dos tóxicos 
vertidos ás augas de 
ríos, lagos e mares 

provén do tinguido e 
tratamento de téxtiles

Só o 13% da roupa 
recíclase ou re-utilízase. 

O resto acaba en 
vertedoiros de países 
do sur ou incinerada
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DE RESIDUO A RECURSO

O SLOW FASHION xurde como modelo 
sustentable, en contraposición ao modelo 
de moda rápida. Estes modelos defenden un 
concepto de moda baseado no baixo impacto 
ambiental, usando fibras naturais orgánicas ou 
recicladas, ademais de facerse cargo de que o 
transporte das pezas teña o mínimo impacto. 
Tamén se centran en que as persoas que 
confeccionan os tecidos teñan unhas condicións 
laborais xustas.

O GREENWASHING é unha 
estratexia de “postureo” de 
empresas que para atraer a clientela 
venden produtos ou servizos que 
supostamente atenden ao coidado 
ambiental e social pero é falso. 
O greenwashing é un engano ou 
fraude. Mira ben o que hai detrás 
dos produtos “verdes”

Que facer se 
nos queremos 
desfacer dunha 

peza?

TENDAS DE RECOLLIDA 
OU SEGUNDA MAN

ARRANXO DE ROUPA

REVENDA 
EN APPS

INTERCAMBIAR 
OU REGALAR

De obsolescencia a 
alongascencia

Vídeo

Web

TIRALA 
AO LIXO

DOAR A 
UNHA ONG

https://www.tierra.org/alargascencia-vs-obsolescencia/
https://alargascencia.org/es


QUE A COMIDA NON NOS DEVORE
Podemos alimentar a nosa saúde se non alimentamos a do planeta?

A industria alimentaria é a terceira 
máis contaminante, responsable do 
26% das emisións de CO2

Emprega enerxías fósiles, moita auga, 
fertilizantes tóxicos, transportes 
evitables, envases excesivos

Desperdíciase un 33% dos alimentos 
producidos

A “ditadura estética” cómese á ética. O 
40% do desperdicio débese aos criterios 
estéticos (tamaño, cor, forma)
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Procedencia dos produtos do supermercado. Mapa: elaboración propia

Dentro do sector 
alimenticio, o 

transporte supón 
o 6% das emisións 

totais de CO2

A metade da 
poboación mundial 
non pode permitirse 
unha dieta saudable 
e 830 millóns de 

persoas sufriron fame 
severa en 2021

A produción 
industrial de 

alimentos ataca 
á seguridade e 

soberanía alimentaria 
da poboación

Incremento do 
uso de sementes 
transxénicas e 
agro-tóxicos 

no modelo dos 
monocultivos

Carne, así non:

O modelo de produción actual contribúe aos malos tratos 
animais, contaminación ambiental e redución da biodiversidade



A TÚA CESTA, O TEU PODER

Que é a SOBERANÍA ALIMENTARIA? É o dereito dos pobos a decidir e controlar a forma na que 
producen e comercializan os seus alimentos. O dereito a alimentos suficientes, nutritivos, saudables, 
producidos local e rexionalmente a través de canles curtas de comercialización construíndo vínculos 
entre a xente e aqueles que producen os seus alimentos.

Só 10 empresas de alimentación 
controlan máis de 470 marcas en 

todo o mundo

Dieta procesada Dieta real e local 

Aumenta o poder de grandes 
empresas

Beneficia a pequenos produtores 
e comerciantes

Pouco nutritiva e dana a saúde 
Mantén viva e coidada a túa 

contorna

Destrúe o medio ambiente Coida a túa saúde

Elixe pequenos mercados, tendas, 
cooperativas de consumo que 

coidan da túa saúde e do planeta

De ti depende de que lado cae a balanza



Precisamos cambiar os nosos hábitos 
persoais e colectivos, pero tamén 
implicarnos socialmente

Os recursos do planeta son finitos. Pero 
temos una imaxinación infinita para pensar 
como facelo

Construír e apoiar movementos sociais que 
fagan cambiar ás empresas e aos gobernos

Temos unha viaxe apaixonante por diante. 
Unha viaxe para cambiar a nosa forma de 
vida, para vivir máis e mellor

Elaboración de contidos: Andoni Bernaola 
e Grupo de Educación de ASF Galicia

Ilustración e Maquetación: Lucía Escrigas

Podemos camiñar cara a un cambio de 
modelo que coide de todas e todos nós, das 
nosas relacións e do noso planeta

Ante as viaxes, os cambios, as emocións son 
variadas e até contraditorias... Cales son as 
túas ante isto?

IRA

AMORTRISTEZA

ALEGRÍA

VERGOÑA NOXO

MEDO

SORPRESA

DIANA DAS EMOCIÓNS
Calquera sentimento é válido!

Con todas esas emocións... empeza a imaxinar

MEGÁFONO DAS PROPOSTAS

Que podemos facer na aula? En 
casa? no IES? Na miña cidade? 
Con quen podemos contar? 

Que necesitamos? A quen sería 
interesante consultar? E pedir 

apoio?


