
O venres 15 de marzo tivo lugar dita Folga Internacional na que partici-
paron máis de 90 países e 1000 cidades de todo o planeta.

Desde Ferrol, puxémonos en contacto co grupo de Fridays For Future 
da Coruña e comezamos coa organización da Folga Climática do 15M 
en Ferrol. A nosa idea foi a de dar comezo nesta cidade a un move-
mento continuo, como o de Greta, reivindicando a nosa preocupación e 
interese por mudar a situación ambiental actual.

Puxémonos en contacto con Xavi de Picos do Sol e coa xente de ADE-
GA, e conseguimos sumar á causa algún compañeiro máis. Unidos 
traballamos por un obxectivo común: os preparativos para o 15M en 
Ferrol, a primeira Folga polo Clima nesta cidade. O noso desexo era 
que o 15M non quedase nunha manifestación máis. Necesitabamos ir 
un paso máis aló, chegar a máis xente. Informar, visibilizar, fomentar 
a conciencia ambiental, inculcar a nosa preocupación, mostrar as re-
percusións, os danos, as alternativas. Tiñamos claro que non só que-
riamos reunir unhas “poucas” persoas interesadas ou preocupadas 
polo tema en cuestión, senón facer ver que este problema é cousa 
de todxs, nos afecta a todxs, e entre todxs, podemos reverter esta 
situación.

A nosa intención, foi facer un reclamo na praza onde desembocaría a 
manifestación. Pensamos nisto porque cremos que por falta de infor-
mación ou de interese moitas persoas non están ao tanto deste tipo de 
actividades. 

O que fixemos foi instalar na Praza do Cantón, unha chamativa expo-
sición de cociñas e fornos solares facilitada por Xavi de Picos do Sol; 
visibilizando a enerxía solar, non como unha enerxía alternativa, senón 
como a ENERXÍA en maiúsculas. Ademais, montamos outras dúas ex-
posicións, cedidas pola UDC e ADEGA. Unha trataba o tema da Pegada 
Ecolóxica, e a outra, o das Especies Invasoras. Así conseguimos que un 
sitio de tránsito, como é a Praza do Cantón en Ferrol, estivese repleto 
de exposicións relacionadas co medio ambiente, que explicabamos e 

mostrabamos ao público (incluso fixemos algunha demostración para 
unha canle de televisión). 

O que pretendiamos era promover de maneira práctica e activa a Folga 
Climática do 15M; a importancia de actuar, de mudar pequenas cousas 
dos nosos hábitos e costumes. Tratamos de inculcar a conciencia de 
que o cambio está nas nosas mans, no noso día a día. 

Alén disto, levouse a cabo a manifestación e a posterior concentración, 
na que se fixo a lectura do manifesto; esixindo á clase política, ao igual 
que Greta, medidas e actuacións inmediatas. Reivindicamos que non 
é posible agardar máis. Que xa é hora de actuar e de poñer o cambio 
climático (a emerxencia climática) no centro da axenda política e me-
diática. 

A experiencia, desde o punto de vista da organización, foi moi positi-
va. Era a nosa primeira vez, e contemplabamos a posibilidade de que 
este primeiro encontro non tivese moito éxito, xa fose polo pouco tempo 
que tivemos para a súa preparación, como polos poucos efectivos que 
nos xuntamos para levalo a cabo. Pero finalmente, consideramos que 
a xornada do 15M foi moi proveitosa. Ademais de saír en medios de 
comunicación, o máis importante para nós, foi o interese da xente que 
acudiu, as persoas que conseguimos “enganchar” coas exposicións, 
coa idea de que este fose o comezo da loita contra o cambio climático 
nesta cidade, de que este fose o primeiro de moitos venres de folga. Ao 
final da xornada, moitas persoas deixaron o seu contacto, co obxectivo 
de crear un grupo de acción máis numeroso, no que todxs colaboremos 
e acheguemos ideas para novas xornadas de folga en favor do clima, do 
noso planeta e do noso futuro.

Se es de Ferrol ou vives en Ferrol, móvete, contacta con nós:
fridaysforfuture.ferrol@gmail.com

*Belén Feal Cabezón, estudante e membro do movemento Fridays For Future de 
Ferrol.
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15M, A PRIMEIRA FOLGA POLO CLIMA EN FERROL 

Xa hai case un ano, unha rapaza sueca de 16 anos, chamada Greta Thunberg, iniciou un movemento en contra do cambio climático. O que 
fixo Greta, foi poñerse en folga todos os venres no seu instituto, protestando contra a inacción do seu goberno ante a crise climática. A día 
de hoxe, milleiras de mozas e mozos en todo o mundo, sumámonos a esta iniciativa baixo o nome de “Fridays For Future”. Desde Ferrol, 
quixemos formar parte deste movemento, poñer a semente na nosa cidade e unirnos á Folga polo Clima.
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Folga polo Clima 15M en Ferrol.
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