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Señora alcaldeSa, chegaramoS 
a un acordo. agora non pode 

cambiar de opinión. 
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non cambiei de 
opinión. Só digo que 
varioS concelleiroS 

amoSaron intereSe na 
outra propoSta, a de 

enerSol.

eStará de broma! FoSilia 
conta con máS de 100 anoS 

de experiencia. 
como pode penSar alguén 

que un puñado de 
turbinaS de vento vai 

producir a electricidade 
que preciSamoS?

Si, pero, Señor carbúnculo, cada vez
 medra máiS a preocupación con reSpecto 

a… xa Sabe… o cambio climático.

deixémonoS de charlaS hippyS. a noSa 
central eléctrica Será a máiS eFiciente 

da Súa claSe.

é máiS, grazaS ao noSo novo 
inveStimento, poderemoS 

pechar unha daS centraiS máiS 
pequenaS e menoS 

eFicienteS. iSo é bo para o 
planeta, non?

niSo eStou con voStede, 
Señor carbúnculo. pero non todo o mundo 
o ve aSí. aS elecciónS Serán en menoS de 18 

meSeS e teño que ter aoS votanteS 
contentoS.

de verdade cre que iSo é o que 
inquieta aoS SeuS votanteS? 

Só queren electricidade. eSa debería 
Ser a noSa principal preocupación.

non Sexa tan peSimiSta. o cambio climático non 
Foiun problema ata o de agora. xa noS 

ocuparemoS diSo cando chegue o momento. ou 
ocórreSelle algún problema que a ciencia non 

puideSe reSolver?

mmm... cancro. 
pobreza. Fame.
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a ver, Señora alcadelSa, 
que a ten tan moleSta? 

paSou mala noite?

patrocinamoS 
unS 50 eventoS e 

organizaciónS neSta 
cidade. non quere que 

cambien aS couSaS, 
ou Si?

non, claro que 
non, pero...

turbinaS de vento. iSo 
queren oS votanteS? 

ter FeaS turbinaS por todaS 
parteS?

lembre que Se conStruímoS 
a nova central eléctrica, 

poderemoS Financiar 
outroS moitoS proxectoS 
coS cartoS que Se xeren.

pode que teña razón. pero deberá 
convencer á xente coa Súa 

campaña.

non quero ter 
problemaS.

non lamentará eSta 
deciSión, Señora 

alcaldeSa.

Seino.
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Señora alcaldeSa, 
xa rematei por hoxe. 

impórtalle Se me vou?

hoxe Foi un día inFernal!

Señora alcaldeSa! temoS que Falar con 
voStede de algo moi importante! 

agora non, 
eStou 

ocupada.

ei! poiS... non Sei, 
algo Sobre a 

central eléctrica.

ei, SoFía! 
a que vén tanto

 eScándalo?

podeS irte, SoFía. 
creo que xa imoS 
marchar todoS. 
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puF! políticoS! 
nunca eScoitan!

veña, maría, 
SigamoS coa petición.

“combuStible FóSil non – 
enerxía renovable Si”

o cambio climático 
é real. oS recurSoS 

non renovableS 
deStrúen o planeta.

para que é 
eSta petición?

queremoS 
demoStrarlleS aoS 

políticoS que moitoS 
cidadánS queren 

enerxía renovable.

e Se non é 
carbón, que...?

hai moitaS 
opciónS: enerxía 

Solar, eólica... 
paSemoS áS 
renovableS!

non queremoS que 
FoSilia conStrúa 

aquí outra central 
eléctrica. 

guStaríavoS aSinar?

pero Se FoSilia Só 
Fornece enerxía
 non renovable, 

quen prové a verde?

hai moreaS de provedoreS 
verdeS. un deleS, 
enerSol, quere 

conStruír turbinaS de 
vento na pradaría 

da currada.
aSí que eStaban a 

Falar diSo...

7



leremoS oS FolletoS. grazaS, 
e boa Sorte 

coa voSa petición!

marcho para a caSa. 
non me apetece xogar.

oh... non 
paSa nada.

non podeS Fiarte de FoSilia, 
Faime caSo. o acordo con
 raio de Sol beneFiciaría 

máiS á cidade.

cariño, ti traballaS 
para eleS. non mordaS 

a man que che dá
 de comer.

quen traballa para eleS é a 
miña axencia publicitaria, 

non eu. e creo que teño 
dereito a dicir que 

non me guStan.

por que non pedicheS 
traballar noutro 

proxecto, papá?

non eStou en poSición de 
eScoller, miña ruliña.

FoSilia é o noSo
 mellor cliente e

 paga ben.
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Para ti Para o medio Para o futuro

electricidade a partir do vento, da auga e do sol no teu fogar? Pincha aquí.

obtén máis información sobre a nosa electricidade certificada por eKoenerxía.

eKoenerxía é unha rede de 35 organizacións medioambientais pertencentes a case todos os países de europa. 
Promovemos o uso da enerxía renovable e queremos ofrecerlles aos consumidores a oportunidade de obter algo 
máis do seu contrato.

eKoenerxía tamén é o nome da única ecoetiqueta paneuropea 
de electricidade. a eKoenerxía é enerxía renovable e 
prodúcese en centrais eléctricas que cumpren os criterios de 
sustentabilidade fixados pola rede de eKoenerxía.

Para saber máis sobre a electricidade verde 
e o cambio climático ->

Para saber máis sobre o noso fondo Climático ->

enersol

inicio Sobre Nós a ecoetiqueta Como mercar eKoenerxía

eStounoS 
buScando en 

internet... mirade...

que SabeS de enerSol?

algunha vez 
oíSteS Falar de 

eKoenerxía?
non. entra na Súa 

páxina web. ala!, eStá 
en 30 linguaS!

“como conSumidor europeo, 
pode elixir libremente o Seu 

provedor de electricidade e o 
tipo de electricidade 

que preFire.”

non Sabía que había 
tantoS provedoreS. 

Sempre noS 
encaSquetaron 

a FoSilia.

EKOenerxía a ecoetiqueta da electricidade
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Por cada mwh vendido 
como enerxía hidráulica 
de eKoenerxía, o fondo 
ambiental obterá un 
mínimo de 0,10 €, cos que 
se financiarán proxectos de 
restauración de ríos.
 
Para saber máis ->

... mirade. “Fondo ambiental 
de eKoenerxía.” 
que Será iSto? eKoenerxía fondo ambiental

que máiS couSaS eStán a 
Facer en eKoenerxía?

ao parecer, eStableceron unS 
criterioS medioambientaiS para aS 

centraiS eléctricaS. 

Fixaron criterioS de 
eFiciencia para aS 

centraiS de biomaSa, e 
ata excluíron algúnS 
tipoS, coma a biomaSa 
que tamén pode Servir 

de alimento.

por que non cambiamoS de 
contrato? aSí oS noSoS 

cartoS irían a unha 
boa cauSa.

pincha en “como mercar 
eKoenerxía”, SoFía.
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eKoenerxía fondo ambiental

ei, SoFía! xa te 
SenteS mellor?

máiS ou menoS. 
guStaríame Falar de algo 

con vóS. é moi importante.

máiS que o adeStramento? 
o equipo maSculino 

xoga o domingo.

poiS Si. oíSteS Falar da nova central 
eléctrica que queren conStruír?

reFíreSte á da pradaría da currada?

Si. agora meSmo eStán 
a decidir que tipo de 

central van conStruír alí.

eStiven cavilando no tema e 
penSei que poderiamoS Facer 

algo en prol da idea daS 
turbinaS de vento.

a que vén iSo agora? eStamoS aquí para xogar. 

non quero perder o partido do 
domingo por mor doS teuS laídoS!
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non Só Son laídoS meuS. 
hai unha morea de activiStaS que 

         promoven o parque eólico. 

veña, SoFía. 
vento... hahaha! 

non vai 
Funcionar...

Seguro que oíSteS Falar 
do quecemento global 
e o cambio climático. a 

electricidade verde pode 
axudar a deteloS.

e por que non? 
nalgúnS paíSeS xa 

abaStecen máiS do 20% da 
electricidade. 

e Só é o principio.

eSaS SandeceS dinaS oS
 hippyS para que vivamoS 

coma cavernícolaS.

... FoSilia non é o 
noSo patrocinador?

Si. por que 
o diS?

Se eleS ganan máiS cartoS, 
pode que tamén noS dean máiS a nóS!

por que... 
da igual.

a cueStión é 
poder eScoller. 
Só quero que o 

penSedeS.
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todo iSo eStá moi ben, SoFía, 
pero que podemoS Facer nóS? 

quen decide é o concello.

eu tamén optaría pola 
enerxía verde, pero non 
noS van preguntar que 

queremoS.

por iSo dixemoS que
 era unha parvada. 

vaiamoS xogar, temoS 
couSaS máiS importanteS 

daS que preocuparnoS.

pero talvez 
poidamoS Facer 

algo...

SoFía, ti traballaS no 
concello, non?

 mencionácheSlleS 
algunha vez eSte 

aSunto?

aínda non. anteS 
quería inFormarme.
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Señora alcaldeSa? 
podo Falar con 

voStede?

agora eStou 
ocupada.

xa o Sei, pero... 
guStaríame que 

optaSen pola 
enerxía verde...

non puiden evitar eScoitar 
a Súa diScuSión co Señor 

carbúnculo.

iSo non é aSunto 
teu, SoFía.

xa FacemoS moito, SoFía. acabamoS de
 inStalar oS contedoreS de reciclaxe. 

non podemoS reSolver todoS 
oS problemaS do mundo.

a enerxía verde é 
unha boa cauSa, 
pero... non é tan 

Fácil.

por que?

porque non Sempre hai 
vento... e a noSa cidade
 preciSa moita enerxía...

pero Se nunca 
comezamoS a 

uSar...
eS moi nova 

para entendelo.

a electricidade verde 
pode Ser o Futuro... 

pero non é o preSente.
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oh... eSperaba que 
FoSeS maior.

haha! Son voluntaria en eKoenerxía. 
alégrome de coñecerte, SoFía. 

dixecheS que tiñaS unhaS preguntaS.

Se quereS electricidade verde, teS que pedirlla ao teu provedor. eSteS 
uSan garantíaS de orixe para demoStrar que produciron 
electricidade verde dabondo para cubrir o teu conSumo.

o eStado dálleS aoS provedoreS un certiFicado, 
chamado garantía de orixe, por cada mwh de 

electricidade verde que produzan. oS 
provedoreS poden vender tanta electricidade 

verde como garantíaS de orixe teñan.

Se oS provedoreS queren vender máiS
 electricidade verde da que producen, pódenlleS 
mercar garantíaS de orixe a outroS produtoreS. 
pero, de todoS oS xeitoS: cada certiFicado Só Se 

pode uSar unha vez. para obter máiS inFormación, 
podeS botarlle un ollo á noSa páxina web.

Formo parte do Sve, o Servizo de voluntariado 
europeo, un programa da ue que lle permite á xente 

nova viaxar ao eStranxeiro e traballar como 
voluntaria nunha organización Sen ánimo de lucro. 

eKoenerxía acolle voluntarioS de moitoS paíSeS.

comentáronme que é impoSible Saber Se a electricidade que un 
obtén da toma de corrente é verde. como Funciona iSo?

garantíaS 
de orixe?

xenial, 
grazaS!

por certo... a que te reFeríaS cando 
dixecheS que eS voluntaria en 

eKoenerxía? agora teño curioSidade.
e tamén Fan todo iSo? ala!

ah!, teño algunhaS preguntaS 
Sobre o Fondo climático... 

15



SoFía! recibimoS a túa 
menSaxe. entón non 
tivecheS Sorte coa 

alcaldeSa?

dixémoSche que era 
unha parvada.

non conSeguín que leSe nada. 
creo que é hora de cambiar 

de eStratexia.

FalaraS algo 
dunha petición...

coma 
aqueloutroS 

hippyS? 

creS que unS 
garabatoS che 
van Servir de 

algo?

poiS Si. pero o máiS importante é que a 
xente Saiba que hai outra opción.

Si, pero SomoS un club de Fútbol. non un 
club para Salvar o planeta. ou veS eScrito 

“Flower power” por algún lado?

podemoS Facer 
FolletoS. ou 

carteiS. eu podo 
deixar algúnS na 
miña Facultade.

non eStamoS atadoS a FoSilia de por vida. 
temoS que inFormar de todo o que Sexa poSible. 

quizaiS poidamoS cambiar unha parte
 da noSa enerxía a verde.

tranquilo. SomoS 
amigoS, non? por que 

non podemoS Facer 
algo xuntoS, para 

variar?

eu non vou perder 
o tempo na voSa 
campaña hippy. 

ide alugar outro 
Sitio para iSo.

e que máiS che dá? 
non eStamoS uSando oS 

cartoS do club para Financiala.

podemoS perder o 
patrocinio.
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penSaS que...?
por SupoSto. e como noS 
iamoS permitir entón un 

campo ben coidado, 
oS uniFormeS, o aire 

acondicionado...?

talvez non preciSemoS 
tantoS cartoS. quen uSa o 
aire acondicionado? e por 

que cambiamoS de uniForme 
cada tempada?

por que non?

non imoS interFerir 
con eleS como club. non 
noS van retirar o Seu 

patrocinio.

non SexaS parva, SoFía. 
acabarán por deScubrir que a 

maioría participadeS neSa 
eStúpida campaña. e por que ían 
Seguir gaStando cartoS en nóS?

ai, Si? e quen llelo 
vai contar?

o equipo maSculino eStá a piqueS de 
entrar no campionato rexional. non 

imoS deixar paSar eSta oportunidade.
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boa Sorte, parvoS. 
ídeSvoS arrepentir.

eSperemoS que oS 
temoreS de mario 
non Se cumpran.

e Se FoSilia noS retira 
o patrocinio, 

xa atoparemoS outro. 
non preciSamoS tantoS 

cartoS. SeguiremoS 
xogando.

podemoS comezar 
a adeStrar 
dunha vez?

cálmate, mario, 
xogaremoS... pero non Se 
gaña Só adeStrando, o 

eSpírito de equipo tamén 
conta.

pero que 
paSa co
 campio-
nato...? ganar o 

campionato 
depende de nóS, 

non deleS...

a ver...
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gúStame o 
deSeño deSte 

Folleto.

creS que “páSate 
á enerxía verde!” 

eStá ben?

igual atopamoS algo 
máiS enxeñoSo. 

iSo é moi Simple. queremoS que 
Sexa 

Simple e Fácil 
de entender.

lembrade que 
lloS imoS dar a 

novatoS. 

déixannoS celebrar o 
debate na biblioteca!

Será dentro dun meS. teremoS tempo 
dabondo para correr a voz?

eu encárgome da 
publicidade. SoFía, 

ti deberíaS eScribir 
a preSentación.

eu... non tiña 
penSado 
Falar...

ti eS a máiS axeitada, SoFía. xa 
noS convencicheS a todoS nóS! 

Seguro que che Sae xenial.
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Señor, aSine a noSa petición para 
conStruír un parque eólico!

eSe debe Ser o grupo que 
envíou oS correoS Sobre o 

cambio á enerxía verde.

todoS oS recibimoS. volvín ler
 a propoSta de enerSol e Soa 

mellor do que lembraba. 

ei, david, ti 
non a vaS ler?

eSa eco-parvada? 
non teño tempo. 

poiS non eStá tan mal. 
deberíaS botarlle un ollo á 
Súa páxina web. ao parecer... Se non tedeS coidado, 

ideS rematar con raStaS
 e SandaliaS hippyS.
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que paSará cando non 
Sopre o vento ou non 

brille o Sol? 

hai outraS FonteS de enerxía 
renovableS, como a hidroForza e 

a biomaSa, que eStán caSe 
Sempre diSpoñibleS. e a 

tecnoloxía para almacenar 
enerxía tamén eStá a mellorar.

lin que aS 
turbinaS matan 

oS paxaroS.

oS ediFicioS e o tráFico matan 
máiS paxaroS que aS 

turbinaS, por non Falar do 
cambio climático.

é máiS unha cueStión de
 localización. eKoenerxía 

ten iSo en conta.

non é moi cara a 
enerxía eólica? vainoS 

Subir a Factura? 

xa non é certo 
que a enerxía 

renovable Sexa 
máiS cara.

Se aS centraiS eléctricaS a carbón 
pagaSen un prezo xuSto que 

reFlectiSe a polución que provocan, a 
enerxía renovable Sería moito máiS 
barata. ademaiS, o vento Sempre Será 

gratuito, non coma o carbón.

por que non 
queimamoS 
o lixo? iSo 

é renovable, 
non?

que paSa Se 
merco unS 

paneiS 
SolareS?

todoS 
á vez, 
non!

non poden conStruírnoS aS 
turbinaS oS de eKoenerxía?

eKoenerxía é a etiqueta 
que garante que a enerxía é 

verde. quen conStrúe aS 
turbinaS é enerSol. 

pero non eStadeS obrigadoS a 
mercarlle a enerxía a enerSol. 

a cueStión é poder eScoller.

Si, ti, o da 
dereita.

o noSo aire vai 
mellorar Se cambia-

moS á enerxía eólica? 
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tiñas razón. 
temos que ter 

á moza baixo 
control.

CARBÚNCULO

para Ser tan nova, 
FalacheS moi ben! 

grazaS, Señor 
pérez. debo 

admitir que 
eStaba nervioSa.

guStaríache ir á radio para 
Falar Sobre eSte aSunto? 

temoS un programa 
oS venreS... 

claro,
 Sería 

eStupendo!

vounoS deixar no 
moStrador. Seguro que 

algúnS doS meuS 
clienteS oS len. 

Para:
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Pasámonos a 
eKoenerxía

ah... Si, podemoS 
diScutilo de novo... 

pero...

mira todoS oS negocioS que 
eStán paSando a contratoS 

verdeS! é unha boa oportunidade 
para a cidade e o noSo partido...

parece Ser o que 
quere a xente. 

en douS meSeS, recadaron máiS de 
5000 SinaturaS para que

 enerSol obteña o contrato da
 pradaría da currada.  

temoS que ter en 
conta oS deSexoS 

doS cidadánS.

que tal Se noS 
reunimoS a Semana 

que vén para Falar da 
licitación?
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ESA MOZA! 

todo iSto 
é culpa 

Súa!

ninguén oíra Falar de 
eKoenerxía e a ninguén 
lle importaba enerSol. 

e agora, por culpa dela...

cantoS contratoS 
perdemoS ata o 

de agora?

por non Falar de 
como noS virou 

aS coStaS a 
alcaldeSa!

Se noS deSFacemoS da 
líder, igual FracaSa 

o movemento. amodo, 
pero acabará 
FracaSando.

pero como? parece popular. 
convenceu aoS membroS do club 

de Fútbol, meSmo ten un pé na 
porta da alcaldeSa...

... o Seu pai traballa na 
noSa campaña 

publicitaria. a nai eStá
 no paro...

ai Si? e aínda 
me diS todo 
iSto agora?

unS 50 negocioS 
cambiaron de...
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perdoade un 
momento. 

FagamoS unha 
pauSa. 

... é unha Figura 
clave...

... Si, pero...

Señor carbúnculo! en 
que podo 
axudalo?

... iSo Son 
moitoS 
cartoS.

... a ver que 
podo Facer...

... canto anteS, mellor. 
conSidéreo liSto, 
Señor carbúnculo.

máiS Fácil do que 
eSperaba. raquel, Fai a 

tranSFerencia.

cartoS ben 
gaStadoS, Señor 

carbúnculo.

teño que ir a un 
Faladoiro. é hora

 de reStaurar a 
reputación deSta 

empreSa.

e Se non, ti 
pagaráS aS 

conSecuenciaS. 

e volve ao traballo. 
devezo por eScoitar 

algunha boa noticia.
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papá! gañamoS o partido 
de hoxe! xa eStamoS 

liStoS para ir ao 
campionato rexional!

que ben, 
ruliña...

pareceS 
canSo...

eStouno... perdín o 
meu traballo.

hoxe? 
como? 

por que?

Seica eStán 
“reeStruturando” 

para “modernizar o 
Funcionamento”.

iSo non ten ningún 
Sentido! Se eS un doS 

melloreS... por que 
Farían...

Foi el.

SoFía, non pode Ser 
tan... ruín...

“hoxe eStá connoSco o Señor 
carbúnculo! Señor carbúnculo, que opina 

Sobre a campaña de eKoenerxía que Se 
eStá levando a cabo?”

“penSo que eStá moi Sobrevalorada. 
nóS SomoS oS expertoS na produción de 

electricidade e, Se o daS turbinaS de vento 
FuncionaSe, xa aS eStariamoS uSando. 

por deSgraza, neSteS tempoS que 
corren, moitoS caen no alarmiSmo 

medioambiental.”  
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“FoSilia é a mellor elección para a noSa querida 
cidade. carbón puro, eFiciente e Fiable en vez de...” 

Foi el, papá. FoSilia eStá 
perdendo popularidade e a 

alcadelSa aceptou reunirSe 
de novo coS concelleiroS para 

diScutir a Súa deciSión. 

enerSol vai conSeguir o contrato 
e, ademaiS, eStamoS ganando a 

aprobación da xente. vicheS cantaS 
empreSaS e tendaS Se paSaron a 

eKoenerxía eSteS díaS?

... e ti, miña ruliña, eS a 
cauSante de todo. non 

podo crer que me 
deSpediSen por iSo.

é horrible. que imoS Facer 
agora? amboS oS douS 

deberiadeS deixar a 
campaña. non paga a pena.

mamá! canto máiS Sucio 
xoguen, máiS pelexaremoS! 

temoS que FacerlleS Fronte, e 
máiS Se Son tan malvadoS!

non vou recuperar o 
meu traballo Se a 

deciSión depende de 
FoSilia. xa atoparei 
outro. ti o dixecheS, 
Son un doS melloreS.

pero quen é eSta SoFía, 
a líder do movemento 
de enerxía verde noSa 

cidade?  caleS Son oS SeuS 
motivoS?

aceptará o reto de 
vir Falar diante daS 

cámaraS? 
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acaban de 
invitarme ao 

Faladoiro!

xa me chamaron. 
o programa Será a Semana 

que vén. non eStou 
preparada!

SoFía, penSa niSto coma Se FoSe 
un exame. eStáS liSta. de todoS 

oS xeitoS, ultimamente non 
FalaS máiS que de eKoenerxía e 

enerxíaS renovableS.

xa o Sei, pero iSto é 
diFerente! eSe programa 

veo unha morea de xente, e 
moitoS eStarán a Favor de 
FoSilia. e Se meto a pata?

eSta é a mellor 
oportunidade que 

teremoS para que noS 
eScoiten. eS FamoSa,     

SoFía!
todo iSto... xa 

lle cuStou o 
traballo ao 

meu pai.

axudarémoSche a 
prepararte. imoS 
apuntar algúnS 

argumentoS, 
eu Serei o 

preSentador. 

SoFía, non eS 
algo nova para 

preocuparte
 polaS centraiS 

eléctricaS? por que 
o FaS?
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a cauSa da miña idade, Son a 
que máiS ten que perder co 

cambio climático. Fágoo polo 
meu Futuro.

non Sería mellor 
que te centraSeS 

noS eStudoS?

o ano que vén 
entrarei na 

univerSidade, pero 
creo en eKoenerxía e 

na enerxía verde.

e iSo non é algo que poida 
poñer por detráS daS miñaS 
metaS perSoaiS ou deixar 

para deSpoiS 
da univerSidade.

cambiar á enerxía SuStentable é o paSo 
máiS urxente para Salvar o 

planeta. temoS que actuar xa.

realmente creS que a 
electricidade verde vai 

Salvar o planeta? non Se 
poden conSiderar outraS 

opciónS?

temoS que cambiar o 
noSo eStilo de vida... 

por exemplo, comer 
menoS carne, paSar aS 

vacaciónS preto da 
caSa...

pero Si, a enerxía renovable é 
eSencial. Se non cambiamoS, non 

reSolveremoS o problema climático. 
neceSitamoS que a xente o Saiba.

é Só unha parte da 
Solución. tamén 

preciSamoS 
eFiciencia 

enerxética.
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SoFía, decidicheS Fomentar 
principalmente oS provedoreS 

que venden eKoenerxía.
comezamoS como un movemento local a 
prol da enerxía eólica, pero vimoS que 

podiamoS marcar a diFerenza Formando 
parte de eKoenerxía. 

que quereS 
dicir? cando mercaS electricidade dun provedor de eKoenerxía, unha 

parte doS cartoS vai parar a proxectoS de protección climática.

iSo SigniFica que coa túa compra tamén 
eStáS Facendo algo bo. pero como 

Funciona na práctica?

ademaiS, gúStanoS que a 
Súa venda contribúa ao 
Financiamento de novaS 

inStalaciónS de enerxíaS 
renovableS.

eleS Financian outraS 
aSociaciónS con experiencia 

neSte tipo de actividadeS. 

hai pouco, patrocinaron á ong 
oiKoS para prover de enerxía Solar 

unha eScola rural en tanzania.
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cun eSForzo conxunto, é 
poSible obter un Futuro 

máiS SuStentable. por iSo a 
noSa campaña Se centra na 

inFormación.

POdEMOS
 lOgrAlO. 

Semella que a túa campaña 
eStá logrando a Súa meta. 

a alcaldeSa e oS 
concelleiroS reuníronSe 

en variaS ocaSiónS e a 
pradaría da currada aínda 

eStá en diSputa.

algunha vez penSacheS na 
xente que traballa en FoSilia? 

que lleS paSará a eleS? 
van perder o Seu emprego?

a enerxía renovable creará 
novoS poStoS de traballo. 

ademaiS, o cambio non Será da 
noite para a mañá, hai tempo 

para reciclar oS traballadoreS.

queremoS que a xente teña a 
oportunidade de elixir e dar 
un paSo SigniFicativo cara á 

electricidade 
SuStentable.

unha meta
 marabilloSa. 

poderáS 
logralo?

como vaS eScoller Se non 
coñeceS aS túaS opciónS? a electricidade verde 

eStá inFravalorada. 
temoS que deixar que 

Se deSenvolva. 
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valoración daS propoStaS 
para a central eléctrica da 

pradaría da currada...

temoS dúaS propoStaS: 
FoSilia quere conStruír 
unha central de carbón 

e enerSol, un parque 
eólico.

péchaSe a 
votación. cunha maioría do 70%, 

o concello adxudícalle 
o contrato a enerSol.
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xa paSaron douS anoS, 
e como cambiaron aS 

couSaS...!

aS turbinaS de vento de 
enerSol Foron a mellor 

deciSión. a concienciación 
Sobre o cambio climático 

eStá medrando. 

FoSilia xa non é a empreSa 
máiS inFluente da cidade. veS 
oS anuncioS de enerSol? Son 

o novo traballo do 
meu pai.

eKoenerxía tamén 
medrou. agora 
contan con 45 

provedoreS máiS.

eu traballo de voluntaria con eleS, 
coma moitoS outroS mozoS. 
empezamoS a Financiar treS 

proxectoS climáticoS coS ingreSoS 
doS novoS contratoS.

nunca tivemoS 
tan preto un 
Futuro máiS 

verde.
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Que podo facer eu?

na casa

1. Pásate á eKoenerxía. Non só é a 
mellor forma de asegurar que o teu contrato de 
electricidade leva a cambios positivos, tamén é un 
claro sinal para os produtores e políticos de que ti 
cres na enerxía 100 % renovable.

Bótalle un ollo a www.ekoenergy.org > Como 
mercar eKoenerxía? 
o primeiro vendedor de eKoenerxía en españa é 
Gesternova: www.gesternova.com

2.  utiliza fontes de enerxía renovables para os 
sistemas de calefacción e aire acondicionado da 
túa casa, coma o biogás ou bombas de calor que 
funcionen con electricidade renovable.

3.  mide o teu consumo de enerxía e os teus 
custos, e intenta reducilos: 
- comprobando a eficiencia enerxética da casa 
antes de comprala ou alugala; 
- illando a túa casa; 
- lavando só cargas completas de roupa na 
lavadora e secándoas ao aire libre; 
- non malgastando a auga e, sobre todo, a auga 
quente; 
- mercando aparellos electrónicos de baixo 
consumo e desenchufándoos cando non se estean 
usando; 
- cociñando coa tapa posta e deixando que a 
comida arrefríe antes de metela na neveira ou no 
conxelador. 

o cambio climático é o maior reto ao que se está enfrontando a humanidade. os informes sobre o 
aumento das emisións de gases de efecto invernadoiro e os resultados que se esperan son máis ca 
alarmantes. a única boa noticia é que sabemos como prever un cambio climático drástico. É técnica 
e economicamente posible vivir dentro dos límites dun planeta. 

Por desgraza, moi poucas das persoas responsables toman o problema en serio. Quedan afe 
rrados a solucións anticuadas ou conciben respostas a curto prazo. afortunadamente, cada vez 
hai máis xente coma Sofía: xente que actúa, en vez de esperar por ambiciosos acordos climáticos 
internacionais.

as accións individuais non son un exercicio de futilidade. Son o distintivo dun grupo, cada vez 
maior, de xente que cre que este é o xeito de proceder. e ese grupo non lles pasará desapercibido 
aos políticos que queiran ganar as eleccións dos próximos anos. Nin aos empresarios que queiran 
vender os seus produtos na década do 2020 ou do 2030. estas accións tamén teñen sentido na 
nosa vida diaria: podes aforrar unha morea de cartos, ao mesmo tempo que melloras a túa saúde, 
se es máis respectuoso co clima.

34



na estrada

4.  evita usar o coche. a bicicleta ou andar a pé son alternativas boas e saudables. Se o 
transporte público non é unha opción, proba a compartir o coche. É unha excelente forma de aforrar 
cartos, contaminar menos e facer novos amigos.

5.  as vacacións non se teñen que pasar lonxe para que sexan agradables. evita voar, o tráfico 
aéreo é unha fonte cada vez maior de emisións de gases de efecto invernadoiro.

Come de xeito intelixente

6.  a produción e o transporte de alimentos orixina unha morea de emisións de gases de efecto 
invernadoiro. Para dimunuír o teu impacto de carbono podes:
- reducir o teu consumo de carne e produtos lácteos; 
- mercar alimentos de tempada e da zona; 
- mercar produtos orgánicos; 
- intentar non mercar máis do que realmente comes. Para empezar, podes controlar a cantidade de 
comida que botas ao lixo.

Apoia a outras persoas para defender 
os teus valores 

10.  Vota por políticos que tomen en serio o 
cambio climático. apoia a organizacións que 
traballen no cambio climático, nos dereitos 
humanos, na planificación familiar... 

reducir, reutilizar, reciclar

7.  Coida das túas pertenzas. Canto máis 
tempo utilices as mesmas cousas, menos lixo 
produces e menos enerxía se ten que empregar 
para fabricar outras novas.

8.  merca artigos de segunda man, produtos 
de calidade ou produtos que non utilicen unha 
embalaxe innecesaria.

9.  dá agasallos sustentables. millóns de 
regalos terminan en bolsas do lixo sen nin sequera 
ser utilizados. No seu lugar, regala un vale para ir 
ao teatro, para recibir unha masaxe ou, mesmo, 
inscribe ao teu amigo nunha parcela do xardín 
comunitario da túa localidade.

Infórmate  

na páxina web da Comisión europea:
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_es.htm
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a omnipotente fosilia planea construír unha nova central térmica de carbón na pradaría 
da Currada. Pero non é a única interesada nesa zona: enersol quere construír alí 
mesmo un parque eólico. a proposta de enersol recibe unha axuda inesperada cando 
Sofía e os seus amigos comezan unha campaña para promover a enerxía renovable.

Sofía axiña descobre que esta non é unha cuestión que só atinxe os políticos. No 
mercado libre, os consumidores poden elixir que empresa queren apoiar e que 
electricidade queren mercar. unha vez se decata de todo isto, non tarda moito en 
comezar unha “campaña para cambiar á eKoenerxía”.

“a cuestión é poder escoller. 
Só quero que o pensedes”


