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Desde que nacemos, a nosa vida e a do resto de seres vivos está vencellada á auga, 
non existindo nada que poida substituíla. Tanto é así que a dispoñibilidade de auga 
doce se evidencia como un dos retos máis significativos para os vindeiros anos. 

Neste contexto, a educación e a sensibilización dirixida aos máis pequenos ten 
unha importancia vital, tanto para o desenvolvemento de condutas sustentables, 
como para promover un cambio de hábitos e unha visión máis ampla e integral 
das funcións da auga no planeta, que axuden a visibilizar o rol que desde a 
cidadanía podemos xogar.

Para avanzar nestes obxectivos, a Empresa Municipal Aguas de La Coruña S.A. 
(EMALCSA), en colaboración coa Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo”, está a desenvolver unha campaña de educación e concienciación nas 
escolas. 

A canle é un xogo lúdico que se realiza nas aulas e se ofrece gratuitamente, e que 
leva por título A Auga non para. Está deseñado para que as rapazas e rapaces que 
viven na área da Coruña poidan aprender xogando e reflexionen co profesorado 
sobre como usamos a nosa auga e a importancia deste recurso limitado.

O feito de que a reserva de auga para o consumo humano na área da Coruña 
–o Encoro de Abegondo-Cecebre- sexa un Espazo Natural Protexido, incluído nun 
territorio declarado pola UNESCO como Reserva de Biosfera, así como que parte 
dos tramos dos ríos Mero e Barcés que abastecen este encoro estean incluídos 
na Rede Natura 2000, fai que o xogo permita integrar aspectos ambientais e de 
biodiversidade, ademais de condutas orientadas a mitigar o cambio climático ou 
accións para promover a sostibilidade económica, ambiental e social. 

        ESTADES CONVIDAD@S A PARTICIPAR!
         A Coruña, setembro de 2019



Empresa Municipa l de Aguas de La Coruña S.A.
(EMALCSA)
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EMALCSA foi constituída no ano 1978 e xorde a partir da Sociedad de Aguas de La 
Coruña S.A., que nace no ano 1903..

Xestiona de forma directa o abastecemento da auga na cidade da Coruña e na súa 
área de influencia. Dita xestión inclúe a captación, potabilización e distribución da 
auga co fin de garantir a accesibilidade e calidade das augas de consumo e a súa 
posterior depuración e devolución ao medio natural.

Así mesmo, EMALCSA asume outras tarefas relacionadas co saneamento a través de 
convenios cos concellos e das actividades que desenvolve a empresa supramunicipal 
EDAR BENS S.A., responsable da depuración das augas residuais para os concellos da 
Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros. Tamén colabora coas administracións, 
achegando a súa experiencia para o desenvolvemento doutros servizos municipais.

Para realizar un mellor servizo, EMALCSA atende a unha serie de compromisos:
 • De eficacia
 • De calidade
 • Ambientais
 • Sociais
 • De desenvolvemento da I+D+i

Neste último punto salienta a participación da empresa en numerosos proxectos en 
colaboración con empresas e entidades como a Universidade da Coruña, o que supón 
un pulo importante no coñecemento da auga na nosa contorna para mellorar a nosa 
relación con ela.
  www.emalcsa.es www.edarbens.es   www.catedraemalcsa-udc.es



EFICACIA
I+D+i

CALIDADE

COMPROMISO
SOCIAL

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

Sabías que…
EMALCSA abastece 

de auga potable 
a máis de 391.000 
habitantes dos 

concel los de 
A Coruña, Arteixo, 
Bergondo, Cambre, 
Carral, Cu l leredo, 

Oleiros e Sada.
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Sabías que…
As Reservas de

Biosfera son
territorios

preocupados por
innovar e amosar

que é posible
compaxinar a
conservación
ambiental e o

desenvolvemento
socioeconómico sostible

Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo”

As Reservas de Biosfera son zonas conformadas por ecosistemas terrestres, 
mariños e costeiros recoñecidas no Programa Persoa e Biosfera da UNESCO 
(Programa MaB).

Este programa iniciado a principios dos anos setenta é un programa 
intergubernamental creado co obxectivo de establecer unha base científica 
para mellorar a relación das persoas coa súa contorna.

En cada un destes territorios foméntanse solucións para conciliar a conservación 
da biodiversidade co seu uso sostible, o desenvolvemento socioeconómico, a 
investigación e a educación.
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Sabías que…
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que é posible
compaxinar a
conservación
ambiental e o
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socioeconómico sostible

A declaración da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo” pola UNESCO, tivo lugar na XXV Reunión do Consello 
Internacional de Coordinación do Programa MaB, celebrada en París 
o día 28 de maio de 2013. A Asociación de Desenvolvemento Rural 
Mariñas-Betanzos, é a entidade xestora desta Reserva.

A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 
abrangue un total de 116.724 ha (113.970 terrestres e 2.754 mariñas), o 
que representa o 14,33% da superficie da provincia da Coruña, repartidas 
en dezasete concellos.

Con esta superficie é a segunda Reserva de Biosfera galega por orde 
de superficie, e a primeira da provincia da Coruña.

Os municipios que participan neste proxecto teñen unha poboación que 
acada os 193.499 habitantes, segundo datos do ano 2018, e son:. 

• Abegondo 
• Aranga 
• Arteixo 
• Bergondo 
• Betanzos 

• Cambre 
• Carral 
• Coirós 
• Culleredo 
• Curtis 

• Irixoa 
• Miño 
• Oleiros
• Oza-Cesuras
• Paderne 

• Sada 
• Sobrado 

    www.marinasbetanzos.ga l
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70%
Da súa superficie
cuberta de auga

97,5%
é auga salgada

2,5%
é auga doce

A AUGA NO MUNDO

DO TOTAL DA AUGA DOCE NO MUNDO

70% 30%
case o

1%
menos de

A SÚA EXTRACCIÓN POR USO É

A auga, un recurso l imitado

(Fonte: Centro Virtual de Información del Agua; www.agua.org.mx)
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A SÚA EXTRACCIÓN POR USO É

A terra é chamada 
o planeta azul 
pola cantidade de 
auga que cubre 
a súa cortiza. 
De toda a auga 
que hai no 
planeta, só unha 
pequenísima parte 
(aproximadamente 
o 2,5%) é auga doce, 
apta para consumo dos 
seres vivos. 

Desta pequena porcentaxe, máis das dúas terceiras partes atópanse en forma de 
xeo ou neve, e aproximadamente unha terceira parte é subterránea. Isto deixa 
unha pequena cantidade, case un 0,01% na superficie, nos lagos e ríos. Con estas 
cifras pódese entender por que se considera como un recurso limitado. Ademais, a 
auga non está uniformemente repartida en toda a Terra, o que agrava aínda máis 
o feito da súa limitación cara a súa dispoñibilidade para os seres vivos.
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Sabías que…

O 40% da auga do 

planeta consómese 

na China, 

India e os 

Estados Unidos

POR QUE SE ACABA?
As razóns da súa escaseza son o incremento da poboación mundial, o consumo excesivo 
por un uso irresponsable, e a contaminación, cuxos efectos poden ser os máis graves.

Se seguimos utilizando a auga sen medida, ou contaminándoa sen control, converterase 
nun recurso escaso, caro e difícil de acadar.



Sabías que…

O 40% da auga do 

planeta consómese 

na China, 

India e os 

Estados Unidos

Nos últimos anos o cambio climático está a ter 
graves consecuencias a escala global, e a 
auga é o recurso natural máis afectado. 
O incremento das temperaturas 
está a provocar modificacións 
no ciclo hidrolóxico, cambios nos 
patróns das precipitacións (secas, 
inundacións), aumento do nivel do 
mar, desertificación. En resumo, 
alteracións na dispoñibilidade e 
reparto de auga en todos os continentes. 
Non esquezamos que a auga, ademais de 
ser limitada, non sempre se atopa onde máis se 
precisa. 
Moitas rexións do mundo e, polo tanto, as súas 
sociedades e os seus ecosistemas, veranse afectados a 
medio prazo. 

A terceira parte da 
poboación mundial vive 
en zonas onde a auga 
escasea, e unha de cada 
sete persoas non ten acceso 
á auga potable.

13



Sabías que…

A auga acumulada nas capas

subterráneas profundas

pódese manter alí

ata 10.000 
anos, 

a dos glaciares

 un máximo de 100 anos,

e a dun río at
a seis m

eses

O sol quenta
a auga do mar

O vento empúxaas
cara ás montañas

Cando arrefría, a auga
cae en forma de choiva, 

neve ou sarabia

A auga evapórase
formando
as nubes A neve derretida,

a sarabia, e a choiva
forman os
ríos e lagos

Os ríos levan
a auga ao mar

A auga segue un proceso 
continuo que se coñece como 
ciclo hidrolóxico ou ciclo da 
auga.

A auga da superficie evapórase, 
formando as nubes, logo esta 
auga precipita e corre polos 
ríos ata os mares e océanos. 

14
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Sabías que…

A auga é a única substancia

presente na natureza

que se p
ode atopar

en forma líquida,

sól ida ou gasosa

Nun inicio o vapor de auga humedece o aire no seu ascenso formando 
microgotas, que se unen e crean as nubes, o que se coñece como 
condensación. Logo, as gotas de auga precipitan en forma de choiva, 
sarabia ou neve, dependendo da temperatura da atmosfera. 

Unha parte da auga que chega á superficie terrestre é aproveitada polos 
seres vivos, mentres que outra discorrerá polo terreo ata chegar a un río, 
lago ou océano. Este fenómeno coñécese como escorremento. 



Sabías que…

A auga é a única substancia

presente na natureza

que se p
ode atopar

en forma líquida,

sól ida ou gasosa

Outra porcentaxe da auga fíltrase a 
través do chan formando acuíferos 
ou capas de auga subterránea. Este 
proceso chámase filtración.

Destas capas subterráneas, ás veces, 
a auga brota na superficie en forma de 
fonte ou manancial, formando regatos 

e ríos. Finalmente, toda esa auga 
que saíu dos océanos, agás a que 
fica almacenada nos glaciares, ou en 
bolsas subterráneas, volverá aos ríos.

Sexa como sexa, a cantidade total de auga no planeta non cambia, e 
todo este ciclo funciona grazas á enerxía do sol. 

A vida no planeta depende totalmente deste ciclo. Os seres vivos, a 
través dos seus procesos metabólicos, tamén participan do ciclo hi-
drolóxico, tomando e expulsando auga, mediante a transpiración, que é 
o proceso natural de regulación da temperatura que fai que os seres 
vivos expulsen auga en forma de vapor, xa sexa a través das glándulas 
sudoríparas da pel dos seres humanos e da maioría dos mamíferos, ou 
das follas das plantas.

17
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Uso doméstico: comprende o consumo de auga na nosa alimentación, 
na limpeza dos nosos fogares, no lavado da roupa, na hixiene e no 
aseo persoal; segundo as Nacións Unidas, a cantidade mínima de 
auga necesaria por persoa e día é de 20 a 50 litros, e considéranse 
necesarios 100 litros para poder ter unha calidade de vida digna. 
Con todo, nos países desenvolvidos con frecuencia empréganse 
entre 200 e 500 litros por persoa e día.

Uso público: a auga emprégase na limpeza das rúas 
das cidades, fontes públicas, ornamentación, rega 
de parques e xardíns, e outros usos de interese 
comunitario.

O mantemento de xardíns supón un importante 
consumo de auga, que se pode minorar utilizando:
 • Vexetación adaptada á climatoloxía das cidades  
 e a súa localización.  
 • Sistemas de rega de baixo consumo.  
Nas fontes, xeralmente, empréganse sistemas de 
circuíto pechado para garantir o aforro de auga. 

18
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Uso agrícola e gandeiro: esta é a auga que se 
emprega para a rega de cultivos e campos, para a 
alimentación dos animais, a limpeza de currais ou 
en instalacións intensivas dedicadas á cría de gando. 

O consumo de auga nas actividades agropecuarias 
representa ao redor do 70% do consumo de 
auga doce do planeta. Esta cifra é tan alta pola 
rega necesaria para facer a agricultura viable en 
determinadas zonas. 

Con todo, teremos en conta que moitos dos 
procesos agrícolas e gandeiros forman parte do 
ciclo da auga, polo que as actividades agrícolas, 
cando se fan mal, ás veces son tamén responsables 
de contaminacións, pois a produción industrial de 
gando altera directamente as 
augas subterráneas e as 
superficiais a través 
do manexo 
incorrecto de 
residuos gandeiros, 
no uso de pesticidas 
ou antibióticos para 
o gando. 

19
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Uso industrial: o uso industrial da auga representa ao redor 
do 20% do consumo de auga doce do planeta, en actividades 
como: 
• Limpeza de instalacións e hixiene do persoal
• Transmisión de calor ou refrixeración
• Produción de vapor
• Auga como materia prima
• Utilización como disolvente en diferentes procesos produtivos

A pesar de que o uso industrial da auga é máis baixo que noutras 
actividades, ten un impacto significativo, pois o incremento 
de temperatura da auga cando se desbota a un curso fluvial, 

afecta ao ecosistema acuático, incrementando o metabolismo dos organismos e reducindo 
a súa capacidade de reter osíxeno.
No eido industrial, a mellora do rendemento grazas á tecnoloxía ten permitido que moitos 
procesos industriais se fagan con moita menos auga que hai uns anos, sobre todo polo uso 
da reutilización de augas e dos tratamentos preventivos antes da 
súa vertedura ao medio.

Uso como fonte de enerxía: a auga tamén se utiliza para 
a produción de enerxía eléctrica por medio de centrais 
hidroeléctricas, as cales non consumen a auga senón que 
empregan a forza desta para mover máquinas e producir 
electricidade; sendo unha fonte de enerxía renovable, como 
o foron no pasado os muíños tradicionais que aproveitaban 
os ríos para moer cereais. 



21

A auga como vía de comunicación: 
o transporte por barco resulta moi útil cando 
se necesita levar grandes cargas que sería 
imposible transportar por terra ou aire. O 
gran problema deste medio de transporte 
pode ser a afección, sobre os ecosistemas, 
dos seus motores e verteduras, polo que é 
necesario o máximo coidado e o non abuso, 
sobre todo nos sistemas fráxiles coma os 
ríos e os esteiros.

Uso social da auga: 
o ser humano desenvolve unha gran 
cantidade de actividades de lecer, 
entretemento e deportes acuáticos.
O uso recreativo das augas doces e 
costeiras, piscinas e balnearios pode 
ser moi beneficioso para a saúde e 
benestar das persoas. Nestes casos é moi 
importante ter en conta os riscos derivados de 
posibles contaminacións da auga por un mal uso dela, os riscos físicos, como 
lesións e afogamentos.

Seguramente haberá algúns que non sabías ou non lembrabas, pero que son 
de vital importancia para o desenvolvemento do ser humano. 



Trescentos sesenta e cinco
días do ano... Vinte e catro horas
ao día... Con tan só abrir unha
bi l la dispoñemos de auga... para

beber, ducharnos, fregar,
l impar, regar... Pero, de onde

vén toda esa auga? ARTEIXO

A CORUÑA

OLEIROS

SADA

BERGONDO

CAMBRE

CECEBRE

CULLEREDO

CARRAL
ABEGONDO

BETANZOS

A auga na área da Coruña

Na natureza a auga líquida atópase dispoñible en ríos, 
lagos, augas subterráneas e mares. Cando as persoas 
necesitamos facer uso dela alteramos o seu ciclo natural, 
creamos instalacións de tratamento, para que sexa sa, e 
metémola por tubaxes para distribuíla e poder utilizala e 
posteriormente devolvela á natureza. Este é o ciclo urbano 
da auga que é unha alteración do ciclo natural da agua.
Todos os medios que se usan neste ciclo constitúen o que chamamos un sistema 
de auga urbano.

EMALCSA participa 
en todas as fases do 
ciclo da auga na área 
da Coruña, perante o 
seu sistema de auga 
urbano, combinado 
co doutros concellos.

www.emalcsa.es
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5.1. A reserva de auga: o Encoro Abegondo-Cecebre

A auga que utilizamos na área da Coruña almacénase no Encoro de Abegondo-Cecebre, 
que é onde se une o río Mero co seu afluente o río Barcés. 

Dende as cinco comportas da presa 
pódese regular o caudal que levará 
o río Mero ata a instalación que 
tratará esta auga 
para adaptala ó 
consumo humano, 
de acordo coas leis 
vixentes.

Este encoro comezouse a planificar nos anos 
sesenta e rematouse no ano 1976 do pasado século. 
A súa finalidade era garantir o abastecemento 
de auga á cidade da Coruña e outros concellos 
da súa contorna. Ten unha capacidade de 22 millóns de litros, que ocupan unha 
superficie de 3,63 km2.
 
A cantidade de auga embalsada regúlase ao longo do ano segundo as precipitacións. 
Así, na primavera almacénase máis cantidade para asegurar o subministro estival. 
No inverno o nivel mantense máis baixo por precaución de que chova moito e poder 
así regular o caudal do río Mero evitando inundacións..

23



O Encoro de Abegondo-Cecebre ten na súa contorna importantes extensións de 
bosque de ribeira, formado na súa maior parte por salgueiros e ameneiros. Na 
súa contorna abundan outras especies coma os carballos, castiñeiros e piñeiros, e 
nas beiras medran plantas acuáticas como os xuncos ou as espadanas. Toda esta 
vexetación supón un importante elemento de protección da auga fronte agresións 
externas, ademais de ser o hábitat dun número moi importante de especies 
animais de gran beleza e importancia para a calidade ecolóxica da contorna. 

Co paso do tempo foise creando un espazo de gran valor natural e beleza 
paisaxística. Actualmente é un espazo protexido baixo as figuras de: Zona de 
Especial Conservación (ZEC) - Rede Natura 2000 a nivel europeo, e Zona de 
Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN), figura de protección de ámbito 
galego. A área total incluída na ZEC chega a 4,93 km2, formada pola superficie 
do encoro e por parte dos tramos fluviais dos ríos Mero e Barcés que se atopan 
augas arriba deste albergando, como temos dito, interesantes especies de animais 
e plantas.

Ademais, o encoro e a súa contorna forman unha das zonas núcleo da Reserva de 
Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.
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5.2. Captación e potabi l ización: estacións de tratamento de auga  
  potable (ETAP)

Na Estación de Tratamento de Auga Potable (en diante ETAP), asegúranse de que a 
auga cumpra cunhas condicións sanitarias marcadas pola Lei,  para o seu consumo polas 
persoas; para elo adaptaranse as súas características físicas, químicas e microbiolóxicas. 

A área da Coruña abastécese principalmente da auga 
que tratan dúas instalacións: a ETAP de Cañás e 
a ETAP de A Telva.

ETAP de Cañás: situada no concello de Carral 
capta as augas do río Barcés. 

Comezou a súa construción no 
ano 1908; a forma da súa 
planta actual data do 
ano 1924. Con cen anos 
de historia supuxo a primeira traída de auga da cidade da 
Coruña, e propiciou o crecemento da mesma grazas á 
eliminación das enfermidades producidas polo 
consumo de auga non adecuada.

Actualmente, só fornece auga potable ao concello 
de Carral e parte do concello de Cambre, tendo 
unha capacidade de tratamento de ata 100 litros 
por segundo.
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A ETAP de A Telva: situada no concello de Cambre, capta as augas do río Mero reguladas 
polo Encoro de Abegondo-Cecebre; distribúeas aos municipios da Coruña, Arteixo, 
Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada, cunha capacidade de tratamento de 2.300 
litros por segundo.

Na ETAP da Telva lévanse a cabo os distintos procesos necesarios para a potabilización 
da auga: 
●	 • Captación desde o río.
●	 • Desbaste dos elementos máis grosos que carrexa a auga (ramas, follas, etc.).
●	 • Decantación das areas e limos.
●	 • Filtración para unha clarificación perfecta da auga.
●	 • Cloración, para facela apta para o consumo humano.
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Ademais, a planta da Telva ten unha liña específica que permite 
tratar os lodos do proceso de potabilización, para non enviar ao 
río ningún elemento que poida alterar o ecosistema.

Para garantir a potabilidade da auga, realízanse controis de forma 
continua antes, durante, e despois do tratamento, coa realización 
das analíticas esixidas pola normativa sanitaria. 

Alén destes controis diarios, realizados polo persoal de EMALCSA 
nos que se revísan diferentes parámetros, como a cloración, 
pH, turbidez, etc., de forma periódica envíanse mostras a un 
laboratorio externo, independente e debidamente acreditado, 
cuxos resultados se publican na plataforma estatal SINAC 
(Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo) de 
acceso público.
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5.3. Rede de a lmacenamento e distribución para o consumo

Unha vez potabilizada, a auga xa pode ser conducida ao seu 
lugar de consumo. Mediante bombas envíase a diferentes 
puntos, onde se almacena en grandes depósitos que 

aseguran a continuidade do abastecemento; 
para posteriormente ser transportada mediante 
tubaxes ata as nosas casas.

A distribución na cidade da Coruña realízase dende 
máis de vinte depósitos que se atopan a diferentes 

alturas. Os tres depósitos máis representativos son 
os elevados, situados no Ventorrillo, Monte Alto e Eirís. 
Dende os depósitos, a auga repártese a toda a cidade 
por unha rede de distribución de 354 km que discorren 
polo subsolo urbano. 

Os depósitos están situados en zonas elevadas para 
poder garantir presión para todos os fogares da cidade, 

empregando a mínima enerxía.

Unha vez que a auga xa está na billa con total 
garantía de calidade e cantidade, é a nosa 
responsabilidade facer un uso adecuado 
dela. 
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Debemos manter as instalacións dos fogares 
en boas condicións (billas que non pinguen, 
cisternas sen perdas, calefaccións ben 
reguladas, etc.). Ademais, debemos evitar 
contaminar a auga con verteduras de 
produtos contaminantes, como aceites, 
medicamentos, gasas ou toalliñas 

sanitarias. Estas verteduras dificultan a 
depuración posterior da auga e poden obstruír 

os canos interiores e a rede de sumidoiros.
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5.4. Saneamento e depuración: estación depuradora de augas   
  residuais (EDAR)

Unha vez que utilizamos a auga pasamos a chamala residual, aínda que agora 
tendemos a considerala usada, e recollémola nos sumidoiros, que son tubaxes para 
conducir estas augas sucias cara ás Estacións Depuradoras de Augas Residuais 
(en adiante EDAR). Unha EDAR é unha instalación que trata e limpa as augas 
residuais das cidades e vilas, para que poidan ser devoltas ao medio natural. 

A auga que se verte á rede de sumidoiros unha vez utilizada nas casas e nas 
industrias, contén restos fisiolóxicos, aceites, restos de comida, xabón, deterxentes, 
etc. Estas augas contaminadas débense depurar, antes de ser devoltas ao medio 
natural
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Ademais destas augas, tamén temos que ter en conta as augas de choiva. No 
ámbito rural é conveniente non mesturar as augas sucias ou usadas coas augas 
limpas, para non incrementar con auga limpa o volume de auga a tratar na 
EDAR. Para iso, nas cidades fanse redes separativas, para que cada tipo de auga 
sexa recollida de xeito diferente. Pero moitas veces, sobre todo nas cidades 
e núcleos máis grandes, a auga de choiva contamínase de forma intensa ao 
discorrer polas rúas asfaltadas. Nestes casos estas augas débense tratar, polo 
que é necesario mesturalas 
coas usadas. Para evitar que 
o volume de auga durante 
unha choiva intensa afecte ás 
depuradoras, utilízanse técnicas 
sostibles, coma os tanques de 
tormenta onde se almacena a 
auga usada mesturada con auga 
de choiva contaminada, para 
ir liberándoa pouco a pouco e 
que a depuradora poida tratala 
adecuadamente.
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Nas EDAR realízanse unha serie de tratamentos e procesos químicos e biolóxicos: 
1. Sepáranse as areas, graxas, lodos, partículas e demais sólidos que  poida levar a  
 auga.
2. Degrádase a materia orgánica.
3. Devólvese a auga depurada aos ríos ou ao mar.

As EDAR son o punto final do ciclo urbano da auga. O lugar onde se devolve a auga 
á natureza para que esta comece de novo o ciclo, logo de usarse nas casas e nas 
industrias. 
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Para mellorar os procesos de tratamento, na actualidade na depuración, 
pódense aproveitar estas augas sucias para obter biogás, un gas 
con elevado poder calorífico que se pode recoller no proceso de 
degradación da materia orgánica, e utilizarse como enerxía, ben para 
queimar e obter calor que acelere o proceso biolóxico, ou ben para 
utilizar como carburante e mover vehículos. 

Outro subproduto xerado na depuración son os lodos. Estes lodos 
pódense utilizar para a rexeneración de chans (incendios forestais, 
erosión, etc.), ou como combustible para as cementeiras. 

A gran maioría de concellos contan cunha EDAR, xa que é obrigatorio 
depurar as augas. Actualmente, a EDAR de Bens na Coruña é a máis 
importante da contorna, e unha das vinte máis grandes de España. 
Dá servizo a uns catrocentos cincuenta mil habitantes dos concellos 
da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros.
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O Concurso escolar A Auga non para busca ser unha 
ferramenta didáctica que axude a identificar valores sociais, 
ambientais, económicos e culturais relacionados coa auga 
na Coruña e na súa área de influencia.

Xoguemos un pouco: A Auga non para
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Os obxectivos do xogo son:

• Coñecer de onde sae a auga que nos dá a vida e como se consegue   
 achegala a nós.
●	
• Dar a coñecer os usos da auga, os ecosistemas fluviais e o seu patrimonio  
 asociado, así como a Zona de Especial Conservación “Encoro de Abegondo-  
 Cecebre”.
●	
• Descubrir as funcións que realiza a auga na natureza, o seu ciclo e as   
 relacións que existen entre a auga e o resto de seres vivos.
●	
• Sensibilizar sobre o excesivo consumo e o mal uso da auga.
●	
• Familiarizarse cos procesos de captación, potabilización e distribución.
●	
• Fomentar o uso responsable e as boas prácticas para o aforro de auga  
 nos fogares e nos colexios.
●	
• Comprender os usos que tivo a auga no pasado e os que ten na actualidade  
 (no eido agrícola, doméstico e industrial).
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Descrición do xogo

O percorrido do xogo simula o 
traxecto da auga, dende que cae 
en forma de choiva e se incorpora 
á cabeceira dos ríos Barcés, Gobia, 
Fontao ou Mero, ata que chega ao 
mar despois de ser utilizada pola 
poboación e ser tratada. Trátase así 
de darlle un enfoque integral  ao 
ciclo da auga na área da Coruña.

O percorrido (dende a caixa 1 
ata a caixa 60) divídese en 4 
tramos ou áreas temáticas, 
estando as preguntas en 
cada tramo relacionadas coas 
seguintes temáticas:



38

• O nacemento dos ríos e o comezo do camiño (da caixa 1 ata a 15): 
 
 Esta primeira área temática coincidiría co nacemento e primeiro tramo  
 dos principais ríos e regatos (río Barcés, río Gobia, rego de Fontao e río  
 Mero), confluíndo no Encoro de Abegondo-Cecebre. Nesta área, o xogo  
 estará dividido en catro traxectos que se unirán no encoro e terá a partir  
 de aí un percorrido único.
   
 As temáticas das preguntas neste bloque son:
●	 · A auga e a vida.
●	 · Os ríos e as súas características.
●	 · Os valores asociados aos ríos (patrimonio, Natureza, biodiversidade, etc.).
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• Por que hai tanta vida ao redor dos ríos? (da caixa 16 ata a 30): 
 
 Esta área temática abarcaría dende o Encoro de Abegondo-Cecebre, incluído na   
 Rede Natura 2000, ata a ETAP da Telva, na que se abordarán aspectos como:.
   
 · O Encoro de Abegondo-Cecebre: funcións, historia, características,. . .
●	 · Os bosques de ribeira, flora e fauna asociada á auga.

• Auga por todos os lados (da caixa 31 ata a 45): 
 
 Este tramo abranguería dende a ETAP da Telva ata a cidade da Coruña (depósito   
 elevado do Vixía), e aborda aspectos como:.
   
 · O ciclo da auga no noso planeta.
●	 · O ciclo urbano da auga: potabilización, distribución e usos da auga.



40

• Un recurso limitado, imos aproveitar a auga con sentidiño! (da caixa 46 ata a 60): 
 
 No último tramo, o percorrido vai dende o depósito elevado do Vixía ata a  
 EDAR de Bens, facendo referencia a aspectos como:
   
 · Dispoñibilidade da auga para o consumo humano.
●	 · Consumo doméstico, aforro e boas prácticas.
●	 · Depuración nas estacións de tratamento.

Regras do xogo
 
Para comezar o xogo é preciso formar 4 grupos co alumnado da aula. Unha vez 
conformados os equipos, cada un irá tirando os dados, de forma que o equipo que 
quite unha maior puntuación será o que poida escoller entre os catro traxectos 
iniciais, que coinciden cos catro ríos e regatos principais que forman o Encoro de 
Abegondo-Cecebre (río Barcés, río Gobia, rego de Fontao e río Mero). Este equipo 
comezará o xogo, seguindo despois o sentido das agullas do reloxo.



41

As regras do xogo son as seguintes:
 
1. Cada equipo colocarase nas saídas, fóra das caixas número 1 situadas nos ríos 
e regatos.
2. Ao equipo que lle toque a quenda de xogo realizaráselle unha pregunta, no 
caso de acertala tiraranse os dados e moveranse as caixas que indiquen. De non 
acertar a pregunta non se tirarían os dados e permanecerase na mesma caixa 
ata a seguinte rolda.
3. Caer na caixa final (no 60): FIN da partida (para o que se deberá acadar a 
puntuación exacta. Con todo, para facilitar isto, e cando os equipos precisen 
12 puntos ou menos para chegar a esta caixa final, poderán elixir entre tres 
alternativas (avanzar empregando a puntuación obtida nos dous dados; elixir só 
a puntuación dun dos dados; permanecer na mesma caixa e agardar á seguinte 
quenda de preguntas).

O equipo gañador decidirase da seguinte maneira:
a)  Gañará en cada clase o equipo que chegue á última caixa antes, ou chegue 
máis lonxe durante a duración da partida.
b) En caso de empate (quedar na mesma caixa varios equipos), terase en conta 
que equipo chegou primeiro á caixa (nunha mesma clase), ou por sorteo (se o 
empate é entre grupos de distintas aulas/centros).
c) Se o empate persiste botarase a sorte: os equipos empatados tirarán os dados 
e gañará o que saque a puntuación máis alta. 
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funcións
da auga

no planetaconcienciación
medioambiental 

Complementando o xogo

Este xogo trata de inculcar nas rapazas e rapaces o respecto polo ambiente 
e un aproveitamento racional da auga, tratando de que coñezan non só as 
características e funcións da auga no planeta, senón que identifiquen o ciclo 
da auga no seu territorio e todas as actividades relacionadas.

Para que o obxectivo de divulgación e de concienciación sobre a xestión sostible 
da auga que busca este xogo poida ser completado, sería recomendable a 
realización de outras actividades como:

· Visitar as estacións de    
tratamento e depuración 
da área metropolitana: 
ETAP de Cañás
ETAP de A Telva
EDAR de Bens
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funcións
da auga

no planetaconcienciación
medioambiental 

· Coñecer a ZEC “Encoro de 
 Abegondo-Cecebre” 
 (espazo natural 
 protexido incluído 
 na Rede Natura 
 2000), visitando 
 a Aula da Natureza de 
 Abegondo.
· Realizar un pequeno diario coas novas actitudes e costumes que está 
 adquirindo o alumnado despois do xogo (aforro de auga, boas prácticas).
· Buscar outras iniciativas sobre concienciación medioambiental (Programa   
 de Educación Ambiental Educando na Biosfera, levado a cabo pola Reserva   
 de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, Certame de Debuxo   
 da Natureza do Grupo Naturista Hábitat, etc.)
· Recoller notas de prensa sobre a auga no mundo e na área da Coruña e   
 comentalas na clase.

No caderno A Auga non para: caderno de actividades propoñémosche algunhas ideas.
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Como podemos participar no coidado 
da auga? 

Aforrar auga nos fogares non é só importante para pagar menos no recibo, 
senón para implicarnos nun consumo máis sostible dos nosos recursos e 
facernos protagonistas activos desa tarefa.

Accións do día a día, como asearnos, poñer a lavadora e o lavalouza, regar o 
xardín ou lavar o coche poden supoñer a perda de milleiros de litros de auga 
dependendo de como o fagamos. 

Algúns consellos para aforrar auga:

Que podemos facer nas  nosas  casas?
• Tanto nas vivendas como nas comunidades de 
 veciños, todos os residentes deben ter acceso 
 á chave de paso xeral, para cortar a auga en caso 
 de avaría.
• Se tes que cambiar algún electrodoméstico 
 (lavadora, aire acondicionado, lavalouza, etc.), decídete 
 por electrodomésticos de baixo consumo. Aínda que saian un pouco máis  
 caros, a longo prazo recupérase o diñeiro e ademais aforrarás auga e enerxía.
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• Se vas estar fóra da casa durante varios días, 
 deixa pechada a chave de paso, por se houbese 
 avarías ou fugas.
• Illa os canos da auga quente. Aforrarás auga e 
 enerxía xa que alcanzará antes a temperatura desexada.

Ter conta das billas e cambiar malos hábitos
• Pecha a billa da auga mentres lavas os dentes, lavas as mans ou te enxaboas  
       na ducha. Tamén cando fregas e aclaras os pratos.   
    •  Pecha ben a billa despois de usala. Unha billa pingando un  
            día enteiro supón unha perda de trinta litros de auga.
●		 	 	 	 		 	 			• Baixa a presión se tes demasiada, pechando  

        lixeiramente a chave de paso. Moitas veces non  
      se precisa abrir a billa ao máximo, conseguindo  
      o mesmo resultado e aforrando auga. Nestes  
      casos ás veces é mellor facer instalar unha   
      válvula reguladora da presión. Lembra que    
      canta máis presión máis caudal, aforra!
●		• Instala billas monomando coas que aforrarás  
 ao redor de 2.000 litros de auga ao ano.
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usa deterxentes
sen fosfatos

pon o lavalouza
a carga completa

uti l iza a 
auga
xusta

Como aforrar auga na cociña?
• Tenta cociñar os alimentos cunha cantidade de auga mínima, desta maneira  
 aforras auga e os alimentos non perderán o seu sabor nin as súas propiedades 
 na cocción. En ocasións, podes aproveitar a auga 
 de cocer os alimentos para outros usos 
 domésticos, como regar as plantas.
• Lava as verduras ou froitas nun 
 recipiente fondo en vez de limpalas 
 debaixo da billa, aforrarás auga. 
 Esta auga pódela reutilizar para 
 regar.
• Non utilices o chorro da billa da 
 auga quente para desconxelar 
 alimentos. Saca do conxelador o 
 que necesites o día anterior e 
 déixao pola noite a desconxelar 
 na neveira, aforrarás tamén
 electricidade!
• Non vertas aceite de cociña usado 
 ou os aceites das latas de conserva 
 polo desaugadoiro. Isto dificultaría 
 o proceso de depuración das augas 
 residuais. Méteo nun recipiente e lévao ao 
 punto de recollida autorizado.



47

usa deterxentes
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•   Sempre que poñas o lavalouza que sexa    
   a carga completa. Antes de introducir os   
   pratos no lavalouza, dálles un remollado  

   para quitar as partes máis incrustadas. 
• Se lavas a louza á man, mantén a billa  
 pechada mentres enxaboas os pratos  
 e ábrea só para o aclarado.
• A lixivia e os deterxentes utilizados na   
 limpeza das vivendas dificultan o   
    proceso de depuración das EDAR. Utilízaos  
 con moderación, ou tamén podes usar deterxentes 
 máis suaves e que non teñan fosfatos.
• Utiliza a auga xusta nos caldeiros para fregar. 
 Moitas veces utilízase máis auga da necesaria 
 que logo se tira e se malgasta.
• Garda unha botella de auga na neveira, desta 
 forma evitarás deixar a billa aberta esperando a que saía auga   
 fresca para beber.
• Se vives só, ou se sodes organizados na casa, podedes usar cada   
 un o seu vaso para o consumo de auga durante o día. Aforrarás 
 polo menos 3 lavados.
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Aproveita as
augas da choiva

instala sensoresde choiva 
Planta

especies

autóctonas
Como aforrar auga no baño?
• Instala algún dispositivo para controlar a temperatura da ducha, desta   
 maneira saberás cando a auga está quente e a súa temperatura adecuada,  
 evitando perder auga mentres esperas a que a auga saia quente.
●																									•  Mentres chega a auga quente ao lavabo ou ducha   
       pérdense moitos litros. Utiliza un barreño ou caldeiro  
                                         para recoller esta auga e reutilizala para   
         outros labores como fregar ou regar.
        • Usa a ducha de forma preferente  
        e non esteas debaixo da auga máis   
          de  10 minutos. Aforrarás ata 3.500 litros  
        ao mes. 
        • O váter non é unha papeleira, non  
        o utilices para tirar refugallos, comida 
        ou outros materiais. Colocando unha  
       pequena papeleira no baño onde poidas tirar  
       estes residuos evitarás ter que facer descargas  
             innecesarias aforrando de 6 a 12 litros en cada  
         descarga.
           • As cisternas de dobre pulsador permiten  
      seleccionar a cantidade de auga que se necesita  
        en cada descarga. En caso de necesitar pouca auga  
         na descarga do inodoro, usar o botón de descarga  
      parcial. 
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Como aforrar auga na horta e no xardín?
• Aproveita as augas da choiva. Se tes espazo, coloca depósitos para recoller a  
 auga de choiva que doutro xeito se perdería; pódela aproveitar para regar, limpar,  
 ou lavar a mascota.
• En xardíns grandes instala sensores de choiva e humidade. Estes sensores   
 pódense conectar ao sistema de rega e evitar que en días de choiva se realicen   
 regas innecesarias, ou controlar as zonas con máis ou menos humidade e   
 optimizar a rega do xardín.

As plantas
• Planta especies autóctonas, as súas necesidades de auga son menores e están  
 máis adaptadas ao chan da zona. Estaremos fomentando a flora local, e con iso  
 tamén a fauna, pois moitos insectos e outros pequenos animais sentiranse atraídos  
 por elas. Faremos algo tan marabilloso como potenciar a biodiversidade nos   
 nosos hortos e xardíns.
• Controla a cantidade de auga coa que regas cada planta, hai moitas que non   
 necesitan demasiada, incluso un exceso pode matalas.
• Se o teu xardín é grande e tes moita variedade de plantas, divídeo en hidrozonas,  
 colocando as plantas polas súas necesidades de auga para que a aproveiten    
 moito mellor. 
• Utiliza fertilizantes con moderación, aínda que melloran o crecemento das   
 plantas, tamén fan que estas consuman moita máis auga.
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A rega
• Aproveita para regar nas horas de menos calor, 
 normalmente pola mañá cedo ou á noitiña, deste xeito 
 aproveitarás mellor a auga e evitarás que se perda pola evaporación. 
• Revisa fugas en billas, mangueiras, bombas de auga, etc. Ao estar no 
 xardín e fácil que non nos deamos conta se hai unha avaría. Convén revisar,   
   cando menos, unha vez cada verán o sistema de rega para evitar que se 
 perdan miles de litros de auga.
• Lava os útiles ou ferramentas nunha pía ou barreño, podes empregar esta auga  
 para regar.
• Se tes plantas na casa coloca un prato debaixo da maceta, manterás máis   
 tempo a terra húmida e protexerás a casa de humidades. 
• Emprega a rega por goteo, é o que menos auga gasta e as plantas aprovéitana  
                 mellor, xa que a auga vai directamente ás raíces sen desperdiciarse 
     polos talos, follas ou flores. 
                                • Organiza a rega en ciclos curtos 
     para darlle tempo á terra a absorber 
     a auga, deste xeito aproveitarana 
     mellor as plantas.
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Outros usos
• Se tes animais domésticos podes lavalos no exterior, aproveitando a auga para  
 árbores ou plantas próximas.
• Revisa que a piscina non teña perdas antes de enchela. Unha mínima fuga   
 pode provocar que se perdan moitos litros de auga ao día. 
• Toma as medidas de limpeza e coidado necesarias para manter a auga da   
 piscina durante todo o ano. Podes empregar unha lona para tapala cando non   
 se usa, o que reducirá a evaporación da auga e manteraa moito máis limpa.
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Como aforrar auga fóra da casa?
• Non laves o coche coa mangueira, emprega dous baldes de auga e unha esponxa,  
 aforrarás entre 150 e 200 litros de auga potable. Outra opción é empregar os  
 lavadoiros automatizados, que contan cun sistema de aforro e reciclaxe da auga.

• Emprega con mesura a auga das duchas das praias, ximnasios, e outros espazos  
 públicos. Recorda que a auga é un ben común e aínda que non nos custe diñeiro,  
 debemos malgastala o menos posible.

• Non malgastes auga no traballo, aínda que o malgasto da auga non che afecte  
 directamente, farao sobre a túa empresa e indirectamente sobre ti.

• Emprega botellas reutilizables de aceiro ou vidro, que as poidas 
 volver a encher de auga da traída cada vez que o precises. 
 Se as botellas son de plástico asegúrate de que son válidas 
 para usar de novo, as botellas de auga comercial non son 
 aptas para a súa reutilización.

• Se detectas unha avaría nas instalacións ou canalizacións 
 da auga pública, ponte en contacto o antes posible cos 
 responsables do mantemento.

• Participa na túa cidade ou vila nas campañas para 
 concienciar sobre o aforro de auga.

• Anima ao teu concello a desenvolver e promover un consumo responsable da auga.

• Participa coa familia e amizades nas campañas ambientais de protección de   
 ríos, mares e océanos e difunde os resultados.
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Preocúpate por coñecer a importancia da auga na natureza 
perante o coñecemento da túa contorna natural. O que 
non sabes non che importa, pero se ves como é chegarás 
a querelo. 
    Dándolles exemplo aos máis pequenos…

          O 22 de marzo celébrase o Día Mundial da Auga, unha 
conmemoración promovida dende a Organización de Nacións Unidas (ONU) 

que, dende 1993 trata de concienciar a todos os países, animándoos a realizar    
actividades relacionadas coa conservación e o bo uso dos recursos hídricos.

É importante que dentro dos valores e boas prácticas que se lles ensinan aos 
máis pequenos, estea o coidado da auga e a súa importancia. Hoxe en día existen 
numerosos recursos (cantigas, ilustracións, vídeos, etc.), nos que nos podemos 
apoiar para ensinarlles de maneira amena e divertida que a auga é un recurso 
vital e que non debe malgastarse. 

Os centros escolares son un lugar excelente para fomentar unha cultura de uso 
eficiente da auga. É aquí onde se consomen grandes cantidades de auga como 
por exemplo, nos baños, nos comedores, laboratorios, funcións de limpeza, xardín 
ou ximnasio. Os máis pequenos teñen a posibilidade de reducir o consumo de 
auga con sinxelos consellos de aforro, introducindo hábitos que logo poden ser 
trasladados aos seus fogares.

No caderno A Auga non para: caderno de actividades propoñémosche algunhas 
ideas.
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Algunhas curiosidades

A auga na historia 
O conxunto de actividades e programas para a concienciación e sensibilización do 
coidado da auga coñécese como cultura da auga.
 » Para Tales de Mileto, considerado como o primeiro filósofo da historia, a auga 
era o elemento primeiro de todas as cousas que existen, a que deu comezo ao 
Universo.

 » As grandes civilizacións da antigüidade sucumbiron sempre por crises relacionadas 
coa falta de auga, como por exemplo os Maias en Centroamérica.

 » Todas as civilizacións entenderon a importancia que tiña a auga: os Sumerios 
establecéronse entre os ríos Tigris e Éufrates. A civilización exipcia desenvolveuse 
nas beiras do río Nilo. 

 Os romanos, que non tiñan auga preto das cidades, desenvolveron ata extremos  
 case insuperados hoxe, a relación do ser humano coa auga construíndo acuedutos,  
 inventando as fábricas de curtidos, piscinas, piscifactorías, tubaxes, billas monomando,   
 o pago pola subministración pública da auga e os sumidoiros. Mesmo as cantimploras,  
 aínda que poidan parecer un invento recente, xa eran empregadas polos romanos,  
 cunha especie de porróns de barro para levar auga. 
 A cultura musulmá deu unha grande importancia á rega. A cidade de Petra en 
 Xordania, está enteiramente esculpida en pedra arenisca. A natureza desta  
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 rocha permitiu a construción dun sistema de canles e cisternas que, xunto con  
 outras estruturas como embalses, facilitou o abastecemento de auga á cidade na  
 antigüidade.

A auga no planeta
 » A maior parte da auga doce que hai no planeta atópase en forma de glaciares 
e neve permanente (aproximadamente o 70%).

 » Entre Estados Unidos, China e a India consomen o 40% da auga doce de todo 
o mundo.

 » Estudos da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura 
(FAO), estiman que un de cada cinco países en vías de desenvolvemento terá 
problemas de escaseza de auga antes do 2030.

 » Cada ano morren 3,5 millóns de persoas debido a enfermidades relacionadas 
coa calidade da auga. O 98% desas mortes prodúcense en países en vías de 
desenvolvemento, onde máis de 1.100 millóns de persoas carecen de acceso 
directo a fontes de auga potable.

A auga e a vida
 » A auga é unha substancia que químicamente se formula como H

2
O, é dicir, que 

unha molécula de auga componse de dous átomos de hidróxeno enlazados a 
un átomo de osíxeno.

 » Nun período de 100 anos unha molécula de auga permanecerá, de media, 98 
anos no océano, 20 meses como xeo, preto de dúas semanas nos lagos e ríos 
e menos dunha semana na atmosfera.
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 » A auga acumulada nas capas subterráneas profundas pódese manter aí ata 
dez mil anos, a dos glaciares un máximo de 100 anos e a dun río ata seis 
meses.

 » A auga é a única substancia que se pode atopar en forma líquida, sólida ou 
gasosa na natureza.

 » A auga é un composto bastante común no noso sistema solar, onde se atopa 
principalmente en forma de xeo e vapor.

 » A actividade agrícola mal xestionada é a principal causa dos problemas de 
contaminación da auga na natureza, sobre todo polo uso excesivo de fertilizantes 
e a mala xestión dos residuos gandeiros.

A auga e as persoas
 » Ao nacer, a auga representa aproximadamente o 80% do peso corporal dun 
bebé. O contido de auga nunha persoa vai diminuíndo a medida que se vai 
facendo maior, así un adulto está composto por un 70% de auga e nun ancián 
esta porcentaxe atópase ao redor do 50%.

 » Beber moi rápido demasiada auga, pode provocar unha intoxicación debido a 
un hiperexceso de auga no noso corpo. 

 » A coñecida como hiperhidratación prodúcese cando unha persoa toma máis de 
7,5 litros de auga ao día. Cando se pasa esa cantidade, a auga convértese en 
tóxica para o noso organismo e pode chegar a provocar un fallo multiorgánico 
que leve á morte.

 » Para vivir saudablemente, unha persoa debe beber ao redor de dous litros de 
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auga ao día, consumindo ao longo da súa vida máis de 75 mil litros. Non toda a 
auga que se consome diariamente se bebe, case todos os alimentos achegan 
unha porcentaxe dela ao organismo.

 » Unha persoa perde preto dun litro de auga por día a través da respiración, 
sudoración e excreción. É importante beber aínda que non se teña sede, 
beber durante as comidas, así como antes, durante e despois de realizar unha 
actividade física.

 » Así como a auga regula a temperatura do planeta, tamén regula a temperatura 
do corpo humano. Por iso é necesario beber bastante auga cando se ten febre.

 » Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), son precisos entre 50 e 
100 litros de auga por persoa ao día para satisfacer as necesidades humanas 
máis básicas.     

 » En España, por Lei, os concellos son os responsables de garantir o subministro 
de auga potable á poboación e de depurala en condicións para o seu retorno 
á natureza. 

A auga e os seres vivos
 » A porcentaxe de auga nos animais pode variar entre o 60 e o 90% do seu 
peso. Obsérvanse casos extremos coma o da medusa de mar cun 95% e algúns 
insectos cun 40%.

 » Os camelos beben moita cantidade de auga canto teñen oportunidade de 
facelo. Son capaces de tomar ata 106 litros de auga dunha soa vez, e pasar 
ata 10 días sen beber. Para conseguilo almacenan auga en forma de graxa nas 
súas xibas. 
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 » Non é certo que os gatos odien a auga. Esta lenda pode vir de que os 
antepasados dos gatos vivían nos desertos e non tiñan moito contacto con ela.

 » Os elefantes son capaces de localizar auga e detectar choivas a distancias de 
aproximadamente 250 km.

 » Os bosques de ribeira son importantes reguladores da calidade da auga dos 
ríos e diminúen o risco de erosión pola acción da corrente e as ameazas de 
contaminación polo seu efecto filtrante. 

 » No caso das plantas, a auga é indispensable para a fotosíntese, e porque é o 
único elemento no que poden disolverse os sales minerais presentes no chan.
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 » Plantas como a Aloe vera ou os cactos teñen órganos ou partes modificadas 
que permiten o almacenamento de auga, que lles permiten manter reservas 
durante longos períodos de tempo e sobrevivir en contornas secas.

 » Hai plantas, como a alfalfa, que teñen unha gran resistencia á seca e as súas 
raíces son capaces de afondar ata 9 metros na busca de auga.

A auga en Galicia
 » En Galicia, seiscentas cincuenta mil persoas consomen auga a través de 
solucións autónomas (pozos, traídas veciñais), mediante un modelo de xestión 
no que son os propios usuarios os que deben 
proceder á comprobación da calidade das 
súas augas e, se é necesario, poñerlle remedio 
a eventuais problemas.

 » O río Xallas, é o único río de Europa que 
desemboca no mar en forma de fervenza 
(Ézaro, concello de Coristanco).

 » O emprego da auga como forza motriz para 
o funcionamento dos muíños foi un dos 
aproveitamentos máis característicos de Galicia. 
Fixeron posible que os cereais que se recollían 
no agro (centeo, millo, trigo) puidesen ser 
transformados en fariña para facer pan, un dos 
produtos de maior calidade de Galicia, en parte 
debido á auga coa que se fai.
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 » Galicia é coñecida coma o país dos mil ríos. Isto é debido á gran cantidade 
de cursos de auga que discorren polo seu territorio.

A auga na área da Coruña
 » No século XIX, a contaminación da auga dos mananciais e fontes que 
abastecían á Coruña provocaron a aparición cíclica de brotes de tifo. Como a 
Coruña non tiña ríos, foron buscar auga ata Carral, facendo unha condución 
de máis de vinte quilómetros que a traía pola forza da gravidade. 

 » EMALCSA prové de auga potable a máis de catrocentos mil habitantes 
pertencentes aos concellos da Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, 
Culleredo, Oleiros e Sada. 

 » Foi na ETAP de Cañás (concello de Carral) onde se tendeu a primeira liña 
telefónica entre dous concellos da comarca. Instalouse en 1924 e unía a 
ETAP de Cañás co depósito de Monte Alto, na cidade da Coruña, para poder 
comprobar que a auga chegaba correctamente.

 » Para abastecer a cidade da Coruña e a súa área metropolitana é necesaria 
unha rede de tubaxes de máis de seiscentos km de lonxitude. Esta lonxitude 
de canalizacións equivale á distancia que hai entre A Coruña e Madrid.

 » A EDAR de Bens, préstalle servizo aos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo e Oleiros e ten unha capacidade de tratamento de 2.274 litros 
por segundo. O resto dos concellos da contorna teñen depuradoras máis 
pequenas, que permiten garantir o retorno das augas usadas ao medio natural 
nas debidas condicións.
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Os hábitos de vida son as nosas actividades e comportamentos ordinarios, 
é dicir, as nosas accións e costumes diarios. Hoxe en día temos servizos 
como gas, auga, luz e abastecémonos no supermercado, que consomen 
gran cantidade de recursos naturais, e xeran lixo e outros residuos de xeito 
indiscriminado. Moita xente non sabe de onde proveñen eses recursos ou 
que destino teñen os residuos que se crean, a maioría dáse conta cando 
as consecuencias son evidentes.

Comportamentos sostibles na casa
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"Mucha gente peque
ña,

en lugares peq
ueños,

haciendo cosas peque
ñas,

pueden cambiar el mundo"

Eduardo Galeano

A actividade do ser humano ten cada vez máis influencia no clima e 
nas temperaturas, xa que son actividades que implican a queima de 
combustibles fósiles, a tala de bosques, a cría de 
gando ou a produción de cultivos.
 
A gran cantidade de gases producidos 
por estas actividades, súmanse aos que 
se liberan de forma natural á atmosfera, 
aumentando o efecto invernadoiro e o 
quecemento global.

Debemos tomar conciencia do impacto 
ambiental dos nosos hábitos e adoptar 
medidas moi sinxelas pero efectivas, que 
nos permitan vivir dun xeito máis sostible.

Coñece como podes contribuír:

Consumo responsable

 » Non agardes a que empecen os demais, comeza ti mesmo!
 » Realiza un consumo responsable, merca só o que precises. Non fagas 
caso das ofertas que só te levan a consumir máis.
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 » Acude sempre que poidas a tendas de comercio xusto ou de produtos 
ecolóxicos.

 » Fíxate na procedencia dos produtos alimentarios que mercas e dalle 
preferencia aos produtos locais. Ademais de apoiar a economía local 
contribuirás a limitar o cambio climático.

 » Consume alimentos (froitas, hortalizas) de tempada, ademais de ser 
máis saborosas e nutritivas asegúraste de que medren respectando 
os ciclos da natureza.

 » Non tires comida. Planifica un menú semanal e vai facer a compra 
cunha listaxe do que precisas. A metade da comida producida no 
mundo desbótase, en España, máis de sete millóns de toneladas de 
comida acaban no caldeiro do lixo cada ano. Se tes un composteiro 
na casa, utilízao para a materia orgánica.

Aforrando enerxía

 » Apaga sempre as luces cando saias dunha habitación, e dalle 
preferencia á iluminación natural.

 » Emprega lámpadas de baixo consumo e equipa os corredores e 
escaleiras con detectores de presenza.

 » Intenta que a túa vivenda estea ben illada para protexerte tanto do 
frío como da calor.

 » Evita o consumo pantasma de electrodomésticos e dispositivos 
electrónicos: apaga sempre os aparellos eléctricos de todo, para que 
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non queden na opción standby ou modo repouso. Conecta os aparellos 
eléctricos a unha regreta ou ladrón que dispoña dun interruptor. Así 
poderás desconectalos todos ao mesmo tempo.

 » Utiliza os sistemas de calefacción e refrixeración adecuados para 
manter unha temperatura agradable na túa vivenda (a temperatura 
ideal está entre 18 - 20O C).

 » Non merques e utilices electrodomésticos que superen as túas 
necesidades (por exemplo, frigoríficos demasiado grandes).

 » Na cociña, apaga o gas ou a electricidade uns minutos antes de rematar 
a cocción, aproveitarás a calor residual para quentar e aforrarás enerxía.

Racionalizando o transporte

 » Utiliza máis a bicicleta para traxectos curtos. Tamén podes ir a pé aos 
sitios que se atopen preto, un traxecto de 500 m pódese facer en 6 
minutos a pé!

 » Emprega o transporte público sempre que poidas. Un autobús libera a 
estrada de 40 coches.

 » Se non podes evitar empregar o coche, tenta compartilo con outras 
persoas que fagan o teu mesmo percorrido, deste xeito diminúe o 
número de vehículos en circulación e polo tanto as emisións.

 » Tenta non empregar o avión, sempre que sexa posible, cando viaxes 
distancias inferiores a 500 km; o avión xera unha enorme cantidade 
de emisións á atmosfera e podes utilizar outros medios, coma o tren.
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Minimizando e separando os residuos

 » Ten presente A REGRA DOS TRES R: Reduce o volume de residuos; 
Reutiliza todo aquilo que poida ter un segundo uso e Recicla dunha 
maneira axeitada o que non poidas reutilizar.

 » Se non o fas xa, selecciona e separa os residuos domésticos. Aproveita 
para sensibilizar ao resto de persoas da túa contorna da importancia 
de separar ben o lixo na casa.

 » Evita a compra de produtos envasados, así como as bolsas de plástico.
 » Optimiza ao máximo o uso do papel, emprega papel reciclado, 
imprime sempre a dúas caras e con baixo nivel de tinta (para 
facilitar a reciclaxe).

 » Utiliza os puntos limpos. Leva as pilas, electrodomésticos, aceites, 
radiografías,…

Na natureza

 » Cando saias a un entorno natural, non molestes os animais nin leves 
nin destrúas especies vexetais.

 » Mantén os cursos de auga libres de toda clase de contaminación, 
non deixes lixo na natureza. Leva unha bolsiña reutilizable e recolle 
o lixo que atopes no camiño. Loita contra a basuraleza!

 » Non acendas lume na natureza. No noso país decláranse máis de 
20.000 incendios cada ano.
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 » Planta árbores, deste xeito contribuirás na loita contra o efecto 
invernadoiro e a contaminación atmosférica. Os bosques tardan en 
formarse entre decenas e centos de anos, mentres que só tardan 
uns minutos en desaparecer por talas ou incendios.

 » Non ceibes ningún animal exótico na natureza, estas especies 
ameazan a diversidade biolóxica local, xa que destrúen hábitats 
privilexiados e compiten coas especies autóctonas.

 » Se estás pensando en ter unha mascota (can, gato. . . ) valora a opción 
de adoptala na canceira do teu municipio, nunha protectora ou 
refuxio de animais. Ademais de darlle unha segunda oportunidade a 
este animal, estás axudando a outro que estaba abandonado.

Interiorizar estes cambios é tan sinxelo que podes empezar dende 
xa. Se te resistes porque pensas que pouco vai cambiar o que fagas, 
recorda que a ti sumarase outra persoa, e outra, e outra máis. E así, 
esta espiral pode cobrar forza e deter esa outra espiral: a dun mundo 
sen auga, con temperaturas extremas e cun aire irrespirable que, se 
non hai cambios, pode acabar por facer inhabitable este planeta. 
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GLOSARIO DE TERMOS

Abastecemento de auga: conxunto de instalacións e procesos que permiten 
captar a auga do medio natural, tratala e levala ata os consumidores 
cunha calidade axeitada para o consumo.

Acuífero: masa de rochas permeables debaixo da superficie terrestre 
onde se acumulan e por onde circulan as augas subterráneas.

Afluente: curso de auga que desemboca noutro de maior caudal 
considerado como principal. No caso dos ríos, o afluente non desemboca 
no mar senón que o fai nun río que dispón dunha lonxitude maior.

Augas pluviais: auga que se orixina durante os fenómenos meteorolóxicos 
con precipitación como resultado da choiva, neve, sarabia, etc., e que non é 
absorbida polo solo, senón que escorrega de edificios, rúas, aparcamentos 
e outras superficies.

Ciclo hidrolóxico: o movemento continuo da auga na atmosfera, sobre a 
superficie da terra, os océanos e no subsolo; incluíndo os seus cambios 
de fase ou estado.
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Clima: fenómeno natural que está caracterizado polas condicións 
ambientais (principalmente temperatura e precipitacións) en intervalos 
de tempo longos.

Cloración: eliminación de microorganismos patóxenos presentes na auga 
mediante o uso de cloro ou outros compostos clorados.

Depuración: proceso polo cal se reduce ou elimina a presenza de 
contaminantes de distinta clase que se atopan na auga.

Dióxido de carbono: gas incoloro utilizado polas plantas para facer a 
fotosíntese e desprendido pola queima de combustibles fósiles. É un gas 
de efecto invernadoiro.

EDAR: Estación Depuradora de Augas Residuais. Instalación que serve 
para tratar a auga utilizada, eliminando aceites, deterxentes ou restos 
orgánicos, antes de devolvela aos ríos ou ao mar.

Encoro: acumulación artificial de auga producida polo ser humano, 
mediante a obstrución dun río pechando a súa canle.

Escorras: auga de choiva que circula libremente sobre a superficie dun 
terreo.
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ETAP: Estación de Tratamento de Auga Potable. Instalacións nas que se 
realizan os tratamentos necesarios para que a auga captada dos ríos 
sexa apta, e con garantías para o consumo humano segundo marca a 
lexislación.

Potabilización: proceso polo cal se leva a cabo a transformación de 
calquera tipo de auga para convertela en auga potable e, deste xeito, 
facela totalmente apta para o consumo humano segundo a normativa.

Rede Natura 2000: rede ecolóxica europea de áreas e espazos dedicados 
á conservación da biodiversidade, e dos hábitats naturais de fauna e flora 
silvestres, creada pola Directiva 92/43/CEE.

Saneamento: conxunto de instalacións e procesos que permiten a 
evacuación e posterior depuración das augas residuais (domésticas, 
pluviais e industriais).

Xurro: esterco líquido obtido como resultado da mestura de excrementos 
animais (normalmente gando porcino e vacún) coas augas de lavado, e 
que teñen elevada cantidade de materia orgánica.
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