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 A posta en marcha desta iniciativa trata de divulgar unha problemática de ámbito galego 
(e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ríos, un dos problemas ambientais 
máis graves de Galiza.  
 

 ADEGA e Proxecto Ríos organizan esta Limpeza Simultánea de Ríos dende o 2008, con-
fiando en que esta actividade sexa unha importante ferramenta na educación ambiental e con-
cienciación cidadá cara a conservación dos ecosistemas fluviais.  
 
 O domingo 2 de outubro de 2011 realizouse en 37 concellos de Galicia a IV Limpeza Si-
multánea de Ríos. O sol brillou nunha xornada onde moitas e moitos foron os que pasaron a 
mañá do domingo mollándose polos ríos. Houbo grupos grandes e pequenos, grupos de nenos e 
nenas e de maiores, grupos en grandes ríos, e grupos en pequenos regatos. Pero todas e todos 
tiñan o mesmo obxectivo ecoloxista e solidario. 
 

 Neste cuarto ano sumáronse á iniciativa concellos, asociacións de pescadores, culturais, 
ecoloxistas… de moitos lugares de Galicia. Algúns deles xa participaran na actividade de anos 
pasados ou son voluntarios no Proxecto Ríos, outros sumáronse por primeira vez á retirada de 
materia inerte ( plásticos, papeis, refugallos varios, etc. )  dos cursos e das marxes dos ríos. 
Sumáronse en total 50 entidades de todo o país conseguindo mobilizar máis de 500 persoas. 
 

 Para levar a cabo a actuación reeditouse o protocolo de limpeza de ríos co fin de ofrecer 
unhas pautas sobre cómo se debe facer unha limpeza ecolóxica. Tamén se agasallou ao volun-
tariado participante con unhas camisolas co lema da limpeza “Móllate polos ríos ” . Este ano a 
maiores fixemos unha páxina web específica para a limpeza onde aparecen as entidades partici-
pantes e colaboradoras, os contactos, así como unha descrición da actividade. 
 

 Desta volta recolléronse refugallos de todo tipo, e coma sempre abundaron sobre todo os  
plásticos ( botellas, garrafas, bolsas, sacos ) , apareceron tamén rodas de automóbiles, defen-
sas de coches, lunas e asentos. Houbo quen sacou até unha moto vella que levaba anos no fon-
do do río. Os electrodomésticos non faltaron, e tamén algún tellado de uralita, televisións, rou-
pa... Algúns voluntarios foron capaces de sacar do río unha valla publicitaria, mentres que outros  
conseguiron extraer o cartaz dunha discoteca pechada hai máis dunha década. 
 



 Calculamos que os residuos de tódolos concellos suman un total de 10 toneladas, pero de-
bemos lembrar que o noso principal obxectivo non era este. O voluntariado ambiental non é man 
de obra barata que poida suplir o traballo da administración, pero sí somos unha masa de xente 
que axuda a concienciar á sociedade. O voluntariado denuncia que a situación dos nosos ríos 
debe mudar, e para iso facemos actividades como esta. Os ríos non son vertedoiros, e hoxe 
débese fomentar o uso dos puntos limpos. Cada quen pode recapacitar ante esta situación e 
tamén reducir o seu consumo de plástico, utilizando botellas reutilizables de materiais alternati-
vos, usar bolsas de tea, mellorando cada día un chisco deste mundo maltratado. 
  
 Dende ADEGA e Proxecto Ríos agradecemos o tempo e dedicación de todos os colectivos 
implicados na coordinación da limpeza na súa zona. Agradecer tamén aos concellos o compro-
miso na conservación dos ríos que regan os seus municipios, especialmente os concellos que 
apoiaron esta limpeza que foron: Arbo, Arzúa,  Caldas de Reis, Cambre, Carral, Santiago de 
Compostela,  Cuntis, Fene,  Lalín,  Muxía,  Ordes, Ourense, Pobra de Trives, Pontecesures, 
Pontevedra, Redondela , San Sadurniño e Valga. 
 

 Proxecto Ríos é un proxecto financiado por Augas de Galicia e a Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestruturas, Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe. Para esta activida-
de contamos coa colaboración  de Confederación Hidrográfica Miño-Sil. 
 
 Pero sobre todo e ante todo queremos agradecer o traballo de todas as persoas que se 
meteron no seu río para limpalo e axudar entre todos e todas a denunciar e solucionar este gran-
de problema. Sen vós isto non sería posible. Moitas Gracias!! 
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das seguintes entidades e dos 18 concellos que axudaron nesta  
IV Limpeza Simultánea de Ríos. Moitas gracias! 

ADEGA e Proxecto Ríos agradecen enormemente o apoio e financiamento 

Iniciativa de:
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