
A túa marca no mundo:

unha pegada lixeira

Ciclo charlas-coloquio
Sala de plenos – Concello de Moaña  

Mércores 8,30 tarde

2 Novembro - Presentación do ciclo, cambio climático e pegada ecolóxica 

  Membros fundadores de AMV 

- Sara González Crespo. Bióloga (Bueu)

- Constantino Armesto Ramón. Químico

9 Novembro  - Alimentación 

- Marta Samartín Toimil (Moaña)

Farmacéutica e Dietista-Nutricionista 

16 Novembro - Enerxía 

- Laura Otero Ogando, Arquitecta e Martín Moreda, Enxeñeiro. 

ESPIGA. Asociación Galega para a Bioconstrucción 

23 Novembro – Mobilidade 

- Manolo Torres Abal (Pontevedra)

 Presidente Asociación Pedaladas

30 Novembro - Consumo 

- Juan Zamora Lacasta (Moaña)

Fisioterapeuta e osteópata   

                                   

                Organiza                               Colabora

                     

morrazoverde@gmail.com

           Web: amv.org.es

     Concello de Moaña



Consumo sostible -responsable, respectuoso co medio
ambiente 

Juan Zamora Lacasta  (Fisioterapeuta e osteópata)

Nesta charla seguiremos considerando ideas para amortecer as consecuencias do
Cambio Climático cun uso consciente dos recursos. Podemos reconciliar os nosos
patróns de consumo coa calidade de vida, a saúde e o medio ambiente, xerando
unha pegada ecolóxica respectuosa e sostible para o planeta.

Que consumes? Como de sostible? ¿Realmente o precisas?

-consumo, re-utilización, reciclaxe ...

Grupos de consumo de alimentos ecolóxicos

-Definición e criterios: un grupo de consumo respectuoso co medio ambiente

-Obxectivos  e  organización.  Entre  outros:  promover  un  cambio  radical  nas
políticas de consumo, recuperar relacións directas e de confianza coa produción,
apoiar proxectos de vida sustentables

Algunhas ideas de consumo sostible (aparte de  reducir, re-utilizar, reciclar,  non
malgastar,  informarte  da  eficiencia  enerxética,  sistemas  de  produción,  etc,
participar en movementos e asociacións)

 Comer produtos ecolóxicos e cultivar alimentos para autoconsumo

 Consumir peixe, froitas, produtos da horta locais e de tempada

 Mercar  directamente  aos  produtores  ou  en  cooperativas,
preferiblemente  a  granel.  Evitar  os  envases  redundantes,  así  como  as
bolsas de plástico

 Considerar o respecto polos dereitos animais e sistemas de produción 
correspondentes Consumir menos carne

Roupa (tamén outros produtos): vendo, presto, cambio, dono, comparto, sen 
aceptar a imposición das modas
Ocio e viaxes respectuosos co medio ambiente
 Goza de alternativas baixas en pegada de carbono e algún 'capricho' de alto 
consumo enerxético -se é necesario. 

Grazas polas vosas contribucións e/ou preguntas


