
RESULTADOS

O SANGUENTO IMPACTO DOS 

PRODUTOS MENSTRUAIS





NECESIDADES TEMAS

Menstruación 
sustentábel

Residuos e impacto 
ambiental

Consumo 
responsábel

Tóxicos e 
saúde

Pobreza 
menstrual

Impacto 
económico 

(persoal e colectivo)



OBXECTIVOS

Denunciar os impactos ambientais, sociais e
económicos dos produtos menstruais dun
só uso

Analizar a produción e xestión de ditos
produtos, así como informar sobre a súa
pegada ecolóxica

Facer visíbel o impacto sobre a saúde dos
produtos dun só uso

Dar a coñecer os produtos alternativos, que
promoven unha menstruación sa e sostíbel

PERSOAS E AUDIENCIAS 
DESTINATARIAS



ACTORES: PROMOTORAS
VÍNCULOS ESTABLECIDOS 
E EN PROCESO

- Verónica Torrijos Pérez       

(Oficina Medio Ambiente)

ACTORES: COLABORADORAS

- Ángeles Longarela Ares         

(Facultade de Economía)

ACTORES: PARTICIPANTES

Alicia Corral Mosquera, Ana Pousada Gómez, Carlota 

Balsa Sánchez, Cristina Pardo Carabias, David Posada 

Fernández, Ester Mañoso Sierra, Francesca Garrone, 

Manuel Soto, Mónica Rodal Martínez, Noelia Salido 

Andrés, Raquel María Míguez Fariña, Teresa Riba Cos

Mar de 

fábula
Retoque 

Retro

Proxecto

Xerminando

Green Campus 

Economía

OMA

Pobreza 

menstrual

Creación artística cos 

produtos recollidos na 

limpeza de praias

Análise específica de 

produtos menstruais 

entre os residuos 

atopados na praia

Cuestionario 

perspectiva menstrual 

na Universidade

Residuos 

menstruais Nova convocatoria 

limpeza de praia

Obradoiro 

comprestelas



FORMAS DE TRABALLO 
E METODOLOXIA

ACCIÓNS EN MARCHA:

- Palestras en liña
- Aporte de información

- Uso de diapositivas

- Participación das persoas asistentes

- Infografía (Perspectiva económico-financeira e

Impacto Ambiental) e informe resumo
(Impacto Ambiental).

- Cuestionario sobre a perspectiva da

comunidade universitaria (membros UDC).

- Sensibilización a través das redes

sociais (Facebook, Instagram, Twitter):
- Rompendo o tabú

- Compartindo información relevante

Obradoiro de 
elaboración de 
compresas de 
tea

Baños 
amigos da 
menstruación

Voluntariado 
ambiental:    
limpeza de praia

https://labsbibliotecarios.es/wp-content/uploads/2022/01/Infografia-RR-FEE-red.pdf
https://labsbibliotecarios.es/wp-content/uploads/2021/12/Infografia-RR-OMA.pdf
https://labsbibliotecarios.es/wp-content/uploads/2021/12/Infografia-RR-OMA.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG8ILFfd7Qv5OgHbEVTT5ac1UQVVGOEg5UkM0TTNUTFBTUThOSkdJS05UTS4u
https://www.facebook.com/Oficina-de-Medio-Ambiente-UDC-118001034938740
https://www.instagram.com/oficina_medio_ambiente_udc/
https://twitter.com/OMA_UDC


RETOS E NOVAS ACCIÓNS SUSTENTABILIDADE

O tema principal das xornadas era a
sustentabilidade e, polo tanto, é unha
perspectiva que se tivo ben en conta.

Así e todo, o obxectivo era, ademais
de organizar unhas actividades
sustentábeis, promover a consciencia
ecolóxica das persoas asistentes.

Proxecto de 
baños amigos 
da menstrua-
ción sostíbel 
na UDC

Facilitar a adquisición de 
produtos ecosaudábeis a 
prezo reducido

Incorporación da 
conciencia menstrual na 
educación formal (sobre 
todo en graos máis afíns: 
CAFD, Educación...)

Taller de 
elaboración 
de compresas 
de tea

Nova 
convocatoria 
de limpeza da 
praia de Bens 
(Marzo Ambiental’21)

RETOSNOVAS ACCIÓNS



DESCRIPCIÓN DE LOGROS 
TANXIBLES E INTANXIBLES TRANSFERENCIA E REPLICABILIDADE

Tanxíbeis:
- Elaboración de materiais de boa 

calidade e de información rigorosa 
para a divulgación da menstruación 
ecosustentábel.

- Abrir a posibilidade de elaboración 
de compresas de tea.

Intanxíbeis:
- Promoción da conciencia menstrual.
- Contribución ao derrubamento dos 

tabús menstruais.
- Concienciación sobre o impacto dos 

produtos menstruais dun só uso.

As actividades realizadas son, en xeral, facilmente replicábeis.

Por unha banda, as palestras requiren de preparación previa para
coñecer e familiarizarse cos datos, mais as presentacións empregadas
están dispoñíbeis na páxina web do Lab Bibliotecario (Perspectiva
económico-financeira, Impacto ambiental).

O cuestionario, que aporta información útil sobre a perspectiva
menstrual dunha comunidade, é sinxelo de realizar e facilmente
interpretábel.

A limpeza de praia pódese levar a cabo xa sexa de xeito individual ou
colectivo. A análise e interpretación dos resultados é máis elaborada,
pero pódese facer de maneira sinxela empregando o formulario

dispoñíbel (membros UDC).

Finalmente, o obradoiro de compresas de tea require dunha persoa que
coñeza as especificacións técnicas da actividade.

https://labsbibliotecarios.es/proyecto/o-sanguento-impacto-dos-produtos-menstruais-dun-so-uso/
https://labsbibliotecarios.es/wp-content/uploads/2021/11/PLANTILLA-PRESENTACION-SEMINARIO_FINAL_23_11.pdf
https://labsbibliotecarios.es/wp-content/uploads/2021/12/Presentacion-palestra-Impacto-ambiental-RR-LAB.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG8ILFfd7Qv5OgHbEVTT5ac1UQVVGOEg5UkM0TTNUTFBTUThOSkdJS05UTS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG8ILFfd7Qv5OgHbEVTT5ac1UQVVGOEg5UkM0TTNUTFBTUThOSkdJS05UTS4u


OUTRAS CUESTIÓNS E OBSERVACIÓNS

A participación nas sesión en liña en directo foi máis baixa do esperábel. Así e

todo, para facilitar a posterior visualización dos contidos, quedan dispoñíbeis na

conta de youtube da OMA.

A xente contestou de forma voluntaria o cuestionario de perspectiva menstrual

na UDC, permitíndonos obter unha visión xeral da situación actual. Non

obstante, de cara a obter resultados representativos, sería preciso contar cun

maior número de participantes e tendo en conta e tentando evitar a mostraxe

polarizada.

Unha nova liña de acción na que se traballa actualmente e que xurdiu a raíz de

levar a cabo este laboratorio é a proposta de sinalización dos baños amigos da

menstruación sustentábel.

https://www.youtube.com/channel/UCCA2qcoTAO7rPvjgx0bDR5g

