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      Os documentais da tele e as actividades da escola 
infórmannos do importante que é a conservación da 

natureza e dos problemas que está a atravesar este mundo 
noso, cheo de conflitos, guerras e inxustizas. 

Pero non abonda con estar informados, con ter moitos 
datos e saber moitas cousas da capa de ozono, das choivas 
ácidas ou do efecto invernadoiro, se non nos poñemos na 
urxente tarefa colectiva de participar na súa resolución. Os 
temas medioambientais están cada vez máis presentes nas 

nosas vidas – residuos, incendios, contaminación das 
augas, ruído, extinción de especies,etc.- e, desfacendo un 
prexuizo moi extendido aínda,  temos que consideralos 

como responsabilidade de todos e todas. 
O obxectivo deste pequeno libro ,de 54 páxinas 

estructuradas en 15 lixeiras seccións, é o de aportar de 
xeito moi ameno e sinxelo coñecementos básicos e ideas 
posibles para emprender accións responsablemente 

eficaces nesta conservación e rexeneración ambiental á que 
aludíamos. Aínda que cada un de nós pareza unha 

insignificante miguiña, a unión de moitos e moitas con 
pequenas accións de aforro e reciclaxe, por exemplo, pode 
contribuir á salvación de bosques enteiros ou a reducir a 

choiva ácida que afecta a un país . 
O libro diríxese a alunos e alunas entre oito e catorce anos, 
aínda que pode ser leído tamén por adultos interesados en 
comunicar ideas e valores medioambientais de xeito sinxelo 

a rapaces e rapazas daquelas idades. Forma parte da 
colección “Que me dis de…?”, na que tamén se poden 
atopar outros títulos tan suxestivos como: “Respecto á 

igualdade”,”Violencia escolar”, “A vida sen drogas”, “Como 
millorar o meu comportamento”, etc. 

Ao longo de todo o libro preséntase unha panorámica da 
vasta e complexa realidade ambiental, coa idea central 
subxacente de que Medio Ambiente, Desenvolvemento e 
Xustiza social son tres lados do mesmo triángulo como 
sinalou certeiramente a recente Premio Nobel Wangari 
Maathai, viceministra keniana de Medio Ambiente, cando 



decía que o maltrato do Medio provoca a degradación dos 
territorios, a erosión dos solos, a diminución da producción 
agrícola e o aumento da pobreza e a mortalidade infantil, 
nunha reacción en cadea de consecuencias terribles para 

millóns de persoas. 
Todo esto podería evitarse cun desenvolvemento sostible 
que contemplara un aproveitamento máis adecuado dos 
limitados recursos de que dispoñemos, así como unha 

cooperación solidaria para un futuro común entre tódolos 
pobos.  
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