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Unha escola infantil de Muros gaña o concurso de 
concienciación ambiental do Complexo Serra do 

Barbanza  
 

Representantes do Complexo e de Adega, as dúas entidades 
organizadoras do certame, entregaron hoxe o premio á Escola de 

Educación Infantil de Tal de Abaixo 
 

Os alumnos do centro elaboraron un mural sobre o tratamento e 
recuperación dos residuos e a importancia da reciclaxe  

 
 
Lousame, 27 de novembro de 2018 
 
O mural realizado polo alumnado da Escola de Educación Infantil (EEI) de Tal de Abaixo, 

no concello de Muros, foi o gañador do concurso “Como reducir os residuos?” 

impulsado polo Complexo Medioambiental Serra do Barbanza en colaboración coa 

asociación Adega. Esta mesma mañá representantes das dúas entidades participaron no 

acto de entrega do premio ós gañadores, consistente nun lote de libros centrados na 

reciclaxe e en prácticas sostibles, cos que seguir afondando na importancia da 

separación e recuperación de residuos. Ademais, o premio tamén inclúe cantimploras 

para os cativos que participaron na elaboración do mural co gaio de que poidan, dun 

xeito práctico, comezar a contribuír a reducir o consumo de botellas plásticas e fomentar 

o consumo de auga da billa.  

 

A proposta gañadora, que foi elaborada por nove escolares de entre 3 e 5 anos que 

estudan nesta escola, reflicte por medio de vivas cores a importancia da reciclaxe e a 

separación, un proceso clave para a recuperación de residuos. O mural pon de manifesto 

a transcendencia que ten que os propios cativos sexan parte activa deste proceso de 

reciclaxe no seu día a día, afondando nas prácticas de separación que poden levar a cabo 

xa na escola. A elaboración do mural posibilitou que a mestra, María Ángeles Legaspi 

Díaz, traballase cos cativos a separación en orixe dos residuos para poder reciclar o 
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papel, o vidro, os envases e tamén a materia orgánica, a través do compost. O traballo 

dos escolares incide tamén en que a recuperación de residuos, a reciclaxe e a 

compostaxe son prácticas sostibles que contribúen a conservar o medio ambiente.   

 
Semana Europea de Prevención de Residuos 

O concurso foi impulsado no marco da Semana Europea de Prevención de Residuos (que 

se celebra do 17 ó 25 de novembro) e que ten como obxectivo fomentar a 

concienciación cara a prácticas sostibles e respectuosas co medio. Esta proposta 

promovida polo Complexo Medioambiental, en colaboración con Adega, estaba 

destinada á comunidade educativa da zona do Barbanza e procuraba a súa implicación 

na redución de residuos.  

 

Esta Semana Europea de Prevención de Residuos fomenta a difusión das  diferentes 

estratexia e políticas que se levan a cabo para o tratamento e a redución de residuos. 

En definitiva, esta conmemoración permite tamén facer públicos os esforzos e traballos 

pola redución de residuos, que teñen como finalidade concienciar sobre a importancia 

de asumir prácticas sostibles, de aí que se propoñan tamén iniciativas de tipo educativo. 

Un compromiso máis aló do tratamento do lixo 

O Complexo Medioambiental Serra do Barbanza leva traballando dende a súa posta en 

funcionamento no 2003 nas propostas de concienciación ambiental e a implicación da 

cidadanía no proceso de separación do lixo. Contan cun amplo bagaxe na programación 

de obradoiros e iniciativas divulgativas para distintos públicos ou a realización de visitas 

guiadas ás instalacións para que a poboación coñeza de primeira man o tratamento dos 

residuos que se fai na planta de Lousame.  

 

O Complexo  

O Complexo Medioambiental de tratamento de residuos da Mancomunidade de 

Concellos da Serra do Barbanza dende os seus comezos traballa para acadar as mellores 

taxas de reciclaxe e o máximo respecto ó medio ambiente. Os principais obxectivos 

desta planta son a xestión integral dos residuos domésticos dos concellos da 

Mancomunidade da Serra do Barbanza a través da compostaxe de materia orgánica e a 
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recuperación de materiais para a súa reciclaxe en base ó principio de proximidade 

(realizar o tratamento dos residuos na área máis próxima posible a onde se producen).  

A planta de Lousame ten as mellores taxas de recuperación de envases por habitante de 

España. En 2017, recibiu 30.000 toneladas de residuos orgánicos, inorgánicos, vidro, 

papel, cartón, vexetais e enseres domésticos procedentes dos nove concellos nos que 

opera. Nese ano recuperáronse 8.000 toneladas de residuos inorgánicos destinadas a 

reciclaxe, o que equivale a 93 quilos/habitante e ano e compostáronse  3.000 toneladas 

de materia orgánica, equivalentes a 35 quilos/habitante e ano.  

O Complexo Medioambiental do Barbanza ofrece servizo a nove concellos (Lousame, 

Porto do Son, Brión, Carnota, Muros, Rois, Pontecesures, Ames e Noia) cunha poboación 

total de aproximadamente 86.000 habitantes e abarca unha superficie de actuación de 

625 quilómetros cadrados. 

 


