
CO2RUNA

EDITA: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
           DO CONCELLO DA CORUÑA

BOLETÍN DIXITAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DA ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
 

CONCELLO DA CORUÑA

NÚMERO 6



A Cume do Clima de París

En París logrouse o primeiro acordo internacional acerca do cambio climático

Logo de sucesivos cumes noutros tantos destinos internacionais, a capital francesa inscribirá o seu nome na 
historia ambiental do Planeta

Ao fin foi posible e, en París, tras arduas 
xornadas de debate, de optimismo e pesimismo, 
195 nacións representadas por presidentes, 
primeiros ministros, ministros de exteriores ou de 
medio ambiente lograron un acordo para atallar 
o quecemento que, desde a industrialización, o 
home desencadeou cos seus comportamentos.

Na capital francesa ninguén dubidaba do 
veredicto dos científicos e técnicos do clima. 
Afortunadamente os defensores da incerteza 
do cambio climático foron caendo no pasado 
e neste cume non tiveron voz. Tampouco 
estiveron representados en París os que en 
España compartían as ideas máis desfasadas 
respecto ao clima global.

Segundo todos os medios, desde o principio, na 
capital de Francia o ambiente era diferente ao 
de cumes anteriores. Por unha banda, as nacións 
máis contaminantes como China e USA acudían 
ao encontro cun talante moito máis aberto. O seu 
ánimo de obter un resultado positivo foi clave 
nas negociacións. As economías emerxentes 
pola súa banda, coñecen desde hai anos que a 
súa contribución ao cambio climático comeza a 
ser decisiva, o que lles situaba na mesa decisoria 
tamén.

Co acordo dos países máis fortes 
economicamente e os que se atopan nunha 
situación máis desfavorecida -que se verán 
reconfortados por importantes sumas 
de diñeiro que lles permitan horizontes 
esperanzadores de desenvolvemento- restaba 
un único e último concorrente ás negociacións: 
o mercado. Efectivamente, os mercados 
financeiros son claves en calquera decisión 
de índole planetaria. Como se encargaron de 
apuntar numerosos manuais de economía, o 
máis apetecible para este tipo de negociadores 
é a certeza, a seguridade xurídica e económica 
dun marco estable. Pois ben, parece que 
París tamén logrou este fito. En palabras do 
secretario de Estado de EE.UU, de París sae 
unha mensaxe nítida: “é necesario mobilizar 
o investimento para lograr unha transición a 
unha economía limpa”. O secretario xeral da 
ONU, o coreano Ban Ki-moon, afirmou pola súa 
banda: “os mercados xa teñen un sinal claro”.



Que é o acordado no cume?

En primeiro lugar que o aumento da temperatura 
é consecuencia das prácticas contaminantes 
humanas. Isto é fundamental porque, por esa 
razón e sobre esta base, establécense medidas 
para combatelo.

As nacións reunidas acordan que é fundamental 
que a Terra non exceda os dous graos de alza de 
temperatura respecto dos niveis preindustriais. 
Mesmo o intento que se marcan os países é lograr 
deixalo en 1,5 graos no ano 2100. Para iso, os 195 
países deberán poñer sobre a mesa os seus plans 
canto antes para que a firma de todas as nacións 
sexa vinculante desde esta próxima primavera. Isto 
quere dicir que os seus compromisos e traballos 
tendentes a minorar a súa contribución global 
empezarán a funcionar desde a primavera do ano 
16, aínda que as medidas directamente efectivas 
serán postas en marcha de maneira taxativa a 
partir do ano 2020.

Como control realizaranse medidas quinquenais 
cuxa primeira data será o 2018, só dous anos antes 
de que no 2020 entren en vigor os acordos de 
París. As medidas serán exhaustivas para os países 
desenvolvidos, algo menores para as economías 
emerxentes e de mínimos para os países 
empobrecidos. Por último, pero absolutamente 
clave, é o compromiso arrincado ás nacións 
desenvolvidas de aportar 100.000 millóns de 
dólares anuais para contribuír aos anhelos do cume. 

Esta cifra subirá a partir do ano 2025, ademais. 
Pendente queda o desenvolvemento dun 
organismo de Perdas e Danos que compense 
aos estados máis afectados polos efectos do 
cambio climático (ex. os estados insulares) que 
verá a luz en sucesivos encontros. 

Que sucederá cos combustibles fósiles, 
principais axentes contaminantes e factor 

desencadeante do cambio climático?

En reunións desta índole é necesario que os 
asinantes alcancen un encontro que satisfaga 
a todos. Desde a responsabilidade que cada 
nación ocupa no contexto internacional pero 
sen descoidar as expectativas e o modo de 
desenvolvemento de cada país. En gran medida 
esta foi unha das causas de fracasos de cumes 
anteriores.

En París era moi importante non obviar as 
necesidades de países que fundamentaron todo 
o seu desenvolvemento na economía da súa 
materia prima máis prezada, o petróleo. Para eles 
xurdiu unha figura nesta reunión da que se viña 
falando anos: o secuestro e almacenamento de 
carbono. Non é outra cousa que permitirlles un 
equilibrio entre as súas extraccións e os medios 
de compensación ata alcanzar un balance que 
non corte de raíz os medios de vida dos países 
produtores de combustibles fósiles.



A nosa cidade

A Coruña aposta por políticas que minoren o cambio climático. 

A través dun amplo documento A Coruña conta cunha Estratexia contra o cambio climático (pica aquí). Na 
mesma contémplase un marco xeral e accións que desenvolver co ánimo de que a contribución da nosa 
cidade sexa en positivo, minorando a incidencia do noso desenvolvemento e economía sobre o Planeta.

Nos programas educativos da Concellería de Medio Ambiente o cambio climático é un aspecto básico que 
vertebra todos as actividades cos escolares. Desde os máis pequenos ata os bachareis; singularmente no 
programa do Aire e no da Enerxía e o Cambio Climático, coñecen as repercusións dos nosos hábitos de 
vida non sustentables sobre a Terra.

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?cid=1370254310597&itemID=1414462613031&itemType=Contenido&pagename=Medioambiente%2FPage%2FGenerico-Page-Generica


Dous colexios coruñeses foron os protagonistas das interesantes accións que deron 
visibilidade ao compromiso co clima por parte da nosa cidade

Coincidindo coas datas do Cume, os alumnos de dous colexios da nosa cidade, o CEIP Montel Touzet e 
o CEIP Curros Enríquez foron os protagonistas dunha actividade relacionada coa mesma. Nas súas aulas 
impartiuse unha charla acerca do cambio climático, os antecedentes deste encontro e do moito que nos 
xogabamos na reunión en Francia. Ademais, a continuación, pintaron dúas pancartas alusivas ao Cume, 
unha en clave local co logotipo e a mensaxe da nosa cidade e outra coa imaxe do encontro en París. Estas 
lonas foron colgadas no Palacio Municipal e exhibidas durante os días que durou a Cume para deixar 
patente que os escolares da Coruña téñeno moi claro: Coruña contra o cambio climático!

Expresándonos polo clima!

Así foron estes días...

1. A actividade escolar comezou 

cunha charla sobre o cambio climático. 

Os alumnos de quinto e sexto puideron 

coñecer o moito que todos nos 

xogabamos no Cume de París. Neses 

momentos aínda restaban moitos días 

de negociacións ata o acordo final 

logrado.

2. O logotipo do Cume de París e o que o concello da Coruña elaborou para a súa estratexia contra o cambio climático foron os protagonistas da visibilización da importancia do Cume de París. Os bosquexos tomaban forma...



3. O deseño en gran formato 

tiña que ser completado polos 

escolares. Despois da charla, o 

poñerse ao choio xa apetecía a 

moitos... 

5. Uns días de tempo fresco e seco 
favoreceron que os traballadores do 
palacio municipal, os visitantes da praza, 
etc. puidesen contemplar nos balcóns o 
traballo concluído. Mentres, en París, as 
autoridades mundiais lograron un acordo 
que nos permite ser moderadamente 
optimistas co clima do futuro da Terra.

4. En datas moi concorridas nas rúas, coa praza de María Pita estreando o Nadal, o lugar era inmellorable para mostrar o traballo dos escolares e o compromiso de todos na sustentabilidade do Planeta...



O consumo nas datas do Nadal

A Asociación Provincial de Hostalería, a Asociación de Hostaleiros da rúa Barreira, representantes da área 
Comercial das Conchiñas, da Zona Comercial Obelisco e a Federación Unión de Comercio Coruñesa son 

grupos craves na nosa cidade para o éxito de iniciativas relacionadas cos residuos comerciais e hostaleiros.

Nas xornadas previas ao Nadal reuníronse coa Concelleira de Medio Ambiente para falar sobre o obxectivo de 
mellora común referido aos residuos

O mes de decembro é o mes no que o consumo 
familiar presenta un maior crecemento. Botamos 
a casa pola xanela e, a parte dos gastos frecuentes 
(que tamén son máis altos, por exemplo en 
calefacción) as datas do Nadal son o gran 
detonante. En defensa dos gastos deste mes e o 
seguinte hai que dicir que non son en xeral, tan 
dolorosos como outros precedentes nos que a 
conta doméstica destínase a vestiario escolar, 
libros para o colexio ou gastos inherentes ao 
regreso ás aulas. Decembro e xaneiro son meses 
encamiñados ao goce en familia e ao lecer cos 
amigos. Os máis pequenos vense colmados de 
atencións e é un momento especial no que tamén 
podemos educalos na sustentabilidade (aínda 
que non é tarefa fácil  nestes días).

O consumo destes meses ten cada ano os seus 
claroscuros. Os excesos destas datas alcanzan 
ao medio ambiente tanto pola versión máis 
acaparadora de obsequios e gastos inútiles como 
polos excesos en envoltorios, envases e embalaxes 
cos que os engalanamos. 

Desde a Concellería nestas datas anímase aos 
consumidores a realizar as súas compras no 
comercio local, favorecer a nosa gastronomía 
de tempada e procurar a contención do gasto 
sobre aqueles elementos máis perecedoiros. 

No ámbito dos residuos, desde o Concello 
comezou unha campaña informativa e de 
sensibilización na que se visitarán máis de 2.000 
establecementos hostaleiros e comerciais para 
impulsar “boas prácticas” de xestión de lixos e 
recoller propostas e demandas dos profesionais 
destes sectores crave na nosa economía local.

O concello realizará dúas recollidas diarias de 
residuos orgánicos durante as vacacións de 
Nadal nestes establecementos e, a partir do 
18 de decembro, entre as rúas Juana de Vega 
e Capitán Troncoso reforzarase a recollida de 
cartón. Tamén desde o centro e na contorna 
da Falperra, as rúas A Cubela, Anxo Senra e 
Barcelona.



Erre que erre cos programas de educación ambiental

Os tres erres (reduce, reutiliza e recicla) son un coñecido slogan ambiental que mediante un sinxelo truco 
mnemotécnico axúdanos a lembrar un modo responsable de comportarse cos envases e embalaxes 
para mellorar o noso medio ambiente. Pero antes de que estes tres erres fixéranse populares, outra 
expresión recalcaba un xesto de insistencia e tenacidade: o erre que erre. Pois ben, esta é a aposta que 
neste ano volvemos poñer en marcha desde a Concellería. O erre que erre co noso propósito de que máis 
nenos e mozos da nosa cidade sexan destinatarios dos nosos programas de medio ambiente, que máis 
adultos soliciten visitas, charlas, xornadas ou seminarios relacionados cos aspectos máis relevantes da 
sustentabilidade, urbana. Sabemos que o medio ambiente non coñece de fronteiras polo que, desde o 
ámbito da nosa responsabilidade non pechamos as portas para realizar actividades mesmo fóra do noso 
límite municipal. Se podemos obter unha experiencia enriquecedora, se ten valor educativo, demostrativo 
ou se os seus destinatarios precisan dunha colaboración maior que a que poden alcanzar coas súas forzas, 
a Concellería ofrécese a axudar...

Ademais dos programas escolares anuais, que comezaron xa a realizarse, parece un bo momento para 
lembrar a ampla oferta que contempla a educación ambiental municipal:

• Programa de visitas guiadas, rutas e observación 
dá natureza

Destinado a calquera grupo de idade ou colectivo.

En diferentes datas do ano, a través de centros cívicos e de 
bibliotecas e por outras canles (iniciativas propias de centros 
escolares, asociacións, colectivos ou grupos de amigos) 
faranse saídas a espazos emblemáticos da natureza galega.

Se desde ou teu colexio ou instituto, asociación ou grupos 
de amigos desexades contar cos nosos educadores nestas 
tarefas, ou planeando as vosas saídas, podemos asesorarvos 
ou realizar tarefas de guías. Non deixedes de comentarnos 
calquera dúbida respecto diso, seguro que podemos chegar 
a un acordo!

• Cursos, xornadas e talleres

Destinados a calquera grupo de idade, abordarán temas 
candentes na actualidade ambiental. Especialistas e técnicos 
de diferentes áreas e de distintas administracións serán 
só algúns dos que comparecerán ao longo do ano para 
formar, discutir e educar á cidadanía nun talante e nuns 
coñecementos ambientais superiores.

Se desde ou teu colexio ou instituto asociación ou grupos de 
amigos organízanse algunhas xornadas de medio ambiente, 
ou se desexásedes facelo, a nosa implicación podería 
resultarvos de axuda.



• Días sinalados no ano como máis importantes para o 
medio ambiente, como o Día de Educación Ambiental, Día 
do Medio Ambiente, día dos Océanos, ou a xa tradicional 
Hora do Planeta (en colaboración coa ONG WWF/ Adena). 
contarán cun oco destacado na axenda municipal de eventos.

Celebrades algún día sinalado e viríavos ben a nosa axuda 
para elaboralo? Os que nós imos conmemorar este ano (e os 
vindeiros) son os seguintes:

- Día dos Bosques
- Día da auga
- Hora do Planeta
- Día Internacional da Nai Terra
- Día Internacional do a Concienciación sobre o Ruído
- Día da Diversidade Biolóxica
- Día dos Océanos
- Semana da Enerxía Sustentable
- Día Mundial do Medio Ambiente
- Día Mundial das Aves

- Exposicións: neste ano que remata desenvolvemos a 
titulada ”Fauna alada”. Trata sobre os órganos de voo de aves 
e insectos, as súas estratexias, adaptacións biolóxicas, etc. 
Seguirá itinerando no ano 2016.

No ano que comeza elaboraremos outra relacionada co 
Cambio Climático. No ano 2016 gustaríanos que o eco do 
cambio climático e os acordos de París soaran ben fortes... 
Axúdanos a difundilos? 

Se desde o colexio ou instituto, asociación, etc.  desexades 
acoller esta exposición, consultade o calendario de 
exhibición. Encantaríanos achegárvola ata ahí.



www.coruna.es/medioambiente
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