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Señora alcaldesa, chegaramos
a un acordo. Agora non pode
cambiar de opinión.
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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?

Non cambiei de
opinión. Só digo que
varios concelleiros
amosaron interese na
outra proposta, a de
ENERSOL.

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.

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.

É máis, grazas ao noso novo
investimento, poderemos
pechar unha das centrais máis
pequenas e menos
eficientes. Iso é bo para o
planeta, non?

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.

De verdade cre que iso é o que
inquieta aos seus votantes?
Só queren electricidade. Esa debería
ser a nosa principal preocupación.
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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?

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.

Non, claro que
non, pero...

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?

Podes irte, Sofía.
Creo que xa imos
marchar todos.

Hoxe foi un día infernal!

Señora alcaldesa! Temos que falar con
vostede de algo moi importante!

Agora non,
estou
ocupada.

Ei, Sofía!
A que vén tanto
escándalo?

Ei! Pois... Non sei,
algo sobre a
central eléctrica.
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“Combustible fósil non –
Enerxía renovable si”

Puf! Políticos!
Nunca escoitan!
Veña, María,
sigamos coa petición.

O cambio climático
é real. Os recursos
non renovables
destrúen o planeta.

Queremos
demostrarlles aos
políticos que moitos
cidadáns queren
enerxía renovable.

Para que é
esta petición?

Non queremos que
Fosilia constrúa
aquí outra central
eléctrica.
Gustaríavos asinar?

E se non é
carbón, que...?

Hai moitas
opcións: enerxía
solar, eólica...
pasemos ás
renovables!

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...
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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.
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Fosilia é o noso
mellor cliente e
paga ben.

Estounos
buscando en
internet... Mirade...

Que sabes de enerSol?

enersol
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.

Algunha vez
oístes falar de
EKOenerxía?

Non. Entra na súa
páxina web. Ala!, está
en 30 linguas!

EKOenerxía
Inicio

Sobre Nós

A ecoetiqueta da electricidade
A ecoetiqueta

Como mercar 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.

“Como consumidor europeo,
pode elixir libremente o seu
provedor de electricidade e o
tipo de electricidade
que prefire.”

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

Non sabía que había
tantos provedores.
Sempre nos
encasquetaron
a Fosilia.
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... Mirade. “Fondo Ambiental
de EKOenerxía.”
Que será isto?

EKOenerxía Fondo Ambiental
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 ->

Que máis cousas están a
facer en EKOenerxía?

Ao parecer, estableceron uns
criterios medioambientais para as
centrais eléctricas.

Por que non cambiamos de
contrato? Así os nosos
cartos irían a unha
boa causa.

Fixaron criterios de
eficiencia para as
centrais de biomasa, e
ata excluíron algúns
tipos, coma a biomasa
que tamén pode servir
de alimento.

Pincha en “Como mercar
EKOenerxía”, Sofía.
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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.

Refíreste á da pradaría da Currada?
Si. Agora mesmo están
a decidir que tipo de
central van construír alí.

Pois si. Oístes falar da nova central
eléctrica que queren construír?

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.

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.

Veña, Sofía.
Vento... Hahaha!
Non vai
funcionar...

Esas sandeces dinas os
hippys para que vivamos
coma cavernícolas.

... Fosilia non é o
noso patrocinador?

Se eles ganan máis cartos,
pode que tamén nos dean máis a nós!
Por que...
Da igual.

Si. Por que
o dis?

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?

Non puiden evitar escoitar
a súa discusión co señor
Carbúnculo.

Iso non é asunto
teu, Sofía.

Agora estou
ocupada.

Xa o sei, pero...
Gustaríame que
optasen pola
enerxía verde...

Por que?

Xa facemos moito, Sofía. Acabamos de
instalar os contedores de reciclaxe.
Non podemos resolver todos
os problemas do mundo.

Porque non sempre hai
vento... e a nosa cidade
precisa moita enerxía...

A enerxía verde é
unha boa causa,
pero... non é tan
fácil.

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.

Comentáronme que é imposible saber se a electricidade que un
obtén da toma de corrente é verde. Como funciona iso?

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.

Garantías
de orixe?

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.

Xenial,
grazas!

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.

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.

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...
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Sofía! Recibimos a túa
mensaxe. Entón non
tiveches sorte coa
alcaldesa?

Dixémosche que era
unha parvada.

Coma
aqueloutros
hippys?

Non conseguín que lese nada.
Creo que é hora de cambiar
de estratexia.

Falaras algo
dunha petición...

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.

Cres que uns
garabatos che
van servir de
algo?
Pois si. Pero o máis importante é que a
xente saiba que hai outra opción.

Podemos facer
folletos. Ou
carteis. Eu podo
deixar algúns na
miña facultade.

Si, pero somos un club de fútbol. Non un
club para salvar o planeta. Ou ves escrito
“Flower Power” por algún lado?

E que máis che dá?
Non estamos usando os
cartos do club para financiala.

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.
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Podemos perder o
patrocinio.

Pensas que...?

Por suposto. E como nos
iamos permitir entón un
campo ben coidado,
os uniformes, o aire
acondicionado...?

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?

Talvez non precisemos
tantos cartos. Quen usa o
aire acondicionado? E por
que cambiamos de uniforme
cada tempada?

Por que non?

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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Podemos comezar
a adestrar
dunha vez?

Cálmate, Mario,
xogaremos... Pero non se
gaña só adestrando, o
espírito de equipo tamén
conta.

E se Fosilia nos retira
o patrocinio,
xa atoparemos outro.
Non precisamos tantos
cartos. Seguiremos
xogando.

Pero que
pasa co
campionato...?

Ganar o
campionato
depende de nós,
non deles...

Esperemos que os
temores de Mario
non se cumpran.

A ver...

Boa sorte, parvos.
Ídesvos arrepentir.
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Gústame o
deseño deste
folleto.

Igual atopamos algo
máis enxeñoso.
Iso é moi simple.

Queremos que
sexa
simple e fácil
de entender.

Lembrade que
llos imos dar a
novatos.

Cres que “Pásate
á enerxía verde!”
está ben?

Déixannos celebrar o
debate na biblioteca!

Será dentro dun mes. Teremos tempo
dabondo para correr a voz?

Ti es a máis axeitada, Sofía. Xa
nos convenciches a todos nós!
Seguro que che sae xenial.

Eu encárgome da
publicidade. Sofía,
ti deberías escribir
a presentación.

Eu... non tiña
pensado
falar...
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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...
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Se non tedes coidado,
ides rematar con rastas
e sandalias hippys.

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.

Os edificios e o tráfico matan
máis paxaros que as
turbinas, por non falar do
cambio climático.

Lin que as
turbinas matan
os paxaros.

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.

Por que non
queimamos
o lixo? Iso
é renovable,
non?

Que pasa se
merco uns
paneis
solares?

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.

Todos
á vez,
non!

Non poden construírnos as
turbinas os de EKOenerxía?

Si, ti, o da
dereita.
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.

O noso aire vai
mellorar se cambiamos á enerxía eólica?
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Para ser tan nova,
falaches moi ben!

Gustaríache ir á radio para
falar sobre este asunto?
Temos un programa
os venres...

Vounos deixar no
mostrador. Seguro que
algúns dos meus
clientes os len.

Claro,
sería
estupendo!
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Grazas, señor
Pérez. Debo
admitir que
estaba nerviosa.

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?

Se nos desfacemos da
líder, igual fracasa
o movemento. Amodo,
pero acabará
fracasando.

Uns 50 negocios
cambiaron de...
Por non falar de
como nos virou
as costas a
alcaldesa!

Pero como? Parece popular.
Convenceu aos membros do club
de fútbol, mesmo ten un pé na
porta da alcaldesa...

Ai si? E aínda
me dis todo
isto agora?
... o seu pai traballa na
nosa campaña
publicitaria. A nai está
no paro...
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Perdoade un
momento.
Fagamos unha
pausa.

Señor Carbúnculo! En
que podo
axudalo?
... si, pero...

... É unha figura
clave...

... 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.

E se non, ti
pagarás as
consecuencias.

Cartos ben
gastados, señor
Carbúnculo.

Teño que ir a un
faladoiro. É hora
de restaurar a
reputación desta
empresa.

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?

Foi el.

“Hoxe está connosco o señor
Carbúnculo! Señor Carbúnculo, que opina
sobre a campaña de EKOenerxía que se
está levando a cabo?”
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Seica están
“reestruturando”
para “modernizar o
funcionamento”.

Iso non ten ningún
sentido! Se es un dos
mellores... por que
farían...

“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.”

Sofía, non pode ser
tan... ruín...

“Fosilia é a mellor elección para a nosa querida
cidade. Carbón puro, eficiente e fiable en vez de...”

enerSol vai conseguir o contrato
e, ademais, estamos ganando a
aprobación da xente. Viches cantas
empresas e tendas se pasaron a
EKOenerxía estes días?

Foi el, papá. Fosilia está
perdendo popularidade e a
alcadelsa aceptou reunirse
de novo cos concelleiros para
discutir a súa decisión.

É horrible. Que imos facer
agora? Ambos os dous
deberiades deixar a
campaña. Non paga a pena.

Pero quen é esta Sofía,
a líder do movemento
de enerxía verde nosa
cidade? Cales son os seus
motivos?

... E ti, miña ruliña, es a
causante de todo. Non
podo crer que me
despedisen por iso.

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.

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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Non sería mellor
que te centrases
nos estudos?

O ano que vén
entrarei na
universidade, pero
creo en EKOenerxía e
na enerxía verde.

A causa da miña idade, son a
que máis ten que perder co
cambio climático. Fágoo polo
meu futuro.

E iso non é algo que poida
poñer por detrás das miñas
metas persoais ou deixar
para despois
da universidade.

Realmente cres que a
electricidade verde vai
salvar o planeta? Non se
poden considerar outras
opcións?

Cambiar á enerxía sustentable é o paso
máis urxente para salvar o
planeta. Temos que actuar xa.

Temos que cambiar o
noso estilo de vida...
por exemplo, comer
menos carne, pasar as
vacacións preto da
casa...

É só unha parte da
solución. Tamén
precisamos
eficiencia
enerxética.

Pero si, a enerxía renovable é
esencial. Se non cambiamos, non
resolveremos o problema climático.
Necesitamos que a xente o saiba.
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Sofía, decidiches fomentar
principalmente os provedores
que venden EKOenerxía.

Que queres
dicir?

Comezamos como un movemento local a
prol da enerxía eólica, pero vimos que
podiamos marcar a diferenza formando
parte de EKOenerxía.

Ademais, gústanos que a
súa venda contribúa ao
financiamento de novas
instalacións de enerxías
renovables.

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?

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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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?

Queremos que a xente teña a
oportunidade de elixir e dar
un paso significativo cara á
electricidade
sustentable.
A enerxía renovable creará
novos postos de traballo.
Ademais, o cambio non será da
noite para a mañá, hai tempo
para reciclar os traballadores.

Podemos
logralo.

Como vas escoller se non
coñeces as túas opcións?

Unha meta
marabillosa.
Poderás
logralo?

Cun esforzo conxunto, é
posible obter un futuro
máis sustentable. Por iso a
nosa campaña se centra na
información.

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.
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Cunha maioría do 70%,
o concello adxudícalle
o contrato a enerSol.

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?
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.

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.
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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.

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.

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...

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”

