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O 8 de xuño conmemórase o Día dos
Océanos. Por este motivo e co obxectivo
de concienciar á cidadanía galega ante a
problemática dos residuos no medio
mariño e litoral, ADEGA organizou unha
limpeza simultánea de praias en todo o
país. Foi unha actividade que contou coa
colaboración económica da Fundación
Biodiversidad, enmarcada no proxecto
“Praias, voluntariado e custodia do terri-
torio”, no que multitude de entidades en
todo o estado realizaron accións de con-
servación e denuncia no litoral. Alén da
limpeza de praias ADEGA promoveu
outra iniciativa dentro desta campaña
chamada “Conservando as nosas dunas”
poñendo en valor os ecosistemas dunares
e eliminando flora exótica invasora.

En Galiza un total de 34 entidades de
todo tipo e máis de 700 persoas, grandes
e pequenos, desde Nigrán até Ribadeo,
uníronse nesta xornada para limpar as
nosas praias e crear conciencia. Centros
de ensino, escolas de surf, ONG, ecoloxis-
tas, asociacións culturais, de mulleres
rurais e até mergulladores recolleron mil-
leiros de quilos de lixo das praias, a maio-
ría de orixe plástica. 

Entre os residuos que se atoparon
pódese facer unha certa clasificación
atendendo á súa orixe. Algúns dos resi-
duos máis habituais son os restos de apa-
rellos de pesca ou acuicultura, entre os
que destacan restos de redes, caixas de
peixe, restos plásticos das bateas…
Tamén se atopan numerosos obxectos

que teñen a súa orixe nos inodoros
domésticos (pauciños dos bastóns para
os oídos, preservativos, tampóns…).
Finalmente existen os restos que chegan
ás praias da man de bañistas con pouca
conciencia ecolóxica, ou a través dos ríos
ou desaugues das cidades. Neste grupo
podemos atopar residuos de calquera

O propósito desta actividade foi concienciar á cidadanía sobre a necesidade de reducir o noso consumo e a nosa xeración de lixo, que en boa parte vai
parar ao mar.
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LIMPANDO PRAIAS
PARA MUDAR CONCIENCIAS

Lucía Parente* 

Comprar un pouco de froita, unha bola de pan, utilizar xabón de mans, tomarse un refresco... son actividades cotiás que a
priori non asociamos a un grande impacto ambiental. Pero alén da pegada que poden supoñer (emisións de CO2, consumo de
auga, etc.), todas elas supoñen un consumo de envases plásticos que podemos evitar ou minimizar. Estes envases requiren un
gasto enerxético moi grande para a súa fabricación  e transporte, para despois ter unha vida útil de moi corta duración. En
lugar de remataren nunha planta de reciclaxe, moitas veces os nosos residuos plásticos teñen outro destino: o mar.



mercar multitude de produtos a granel,
escoller recipientes de vidro e retorná-
beis, rexeitar bandexas de polietileno,
latas, etc. Son pequenos xestos que axu-
dan a que o noso planeta azul non sufra
tanto.

Alén do seu impacto visual, o lixo
supón un grave perigo para a flora e
fauna dos océanos, nomeadamente,
para algunhas especies mariñas amea-
zadas, xa que inxiren plásticos confun-
díndoos con alimento ou acaban enre-
dadas neles, o que lles provoca lesións
ou incluso a súa morte.  

Outro dos problemas é que o plásti-
co acaba desfacéndose en pequenos

tipo: tapóns de botellas, vasos, latas,
cabichas, xoguetes, envoltorios de comi-
da… etc.  

O máis importante deste tipo de
actividades é a función que teñen de
educación ambiental, facendo ver á
cidadanía a necesidade de reducir o
noso consumo. O voluntariado partici-
pante nestas limpezas de praias non se
debe de ver como man de obra barata
senón como un xeito de denunciar un
impacto ambiental. Vemos que moito do
plástico que se atopa nas praias e nos
océanos do mundo chega alí despois de
ser usado por calquera de nós. Moitos
dos envases que utilizamos cada día son
innecesarios e prescindíbeis. É posíbel
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anacos que son tragados por peixes que
rematan nos nosos pratos. Isto fai que
os compoñentes tóxicos e perigosos dos
plásticos pasen aos seres humanos,
afectando directamente á nosa saúde. 

A solución que ofrecen moitos con-
cellos son as limpezas mecanizadas,
pero non son nada selectivas. Alén de
retirar todo o que atopan, poden poñer
en perigo a fauna e a flora dos areais. A
píllara das dunas (Charadrius alexandri-
nus) é una especie ameazada que aniña
na area, polo que estas limpezas con
máquinas son un perigo enorme para os
seus ovos ou poliños. Ademais disto, o
argazo das praias (considerado para
algúns como lixo) é necesario na cadea
trófica litoral sendo o alimento e acubil-
lo doutras especies das nosas praias.
Desde ADEGA reivindicamos a necesida-
de das limpezas selectivas e manuais,
tendo especial coidado coa fauna e flora
que nelas habita. 

Pero as limpezas de praias non
deben ser un feito illado. ADEGA conví-
danos a recoller o lixo do noso litoral
sempre que se poida e agradece enor-
memente a axuda e compromiso de
todos os participantes da limpeza cos
nosos areais.

* Lucía Parente foi a coordinadora en ADEGA da
Limpeza simultánea de praias 2012.


