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O diario inglés The Guardian lanzouse a
facer unha clasificación, aínda que sen orde,
das corenta mellores praias de Europa
agora que se vai achegando o verán. Os
areais españois, como era de esperar, teñen
un importante peso nesta listaxe e cóase un
galego, o de Carnota, son todo eloxios.
Destaca que o areal coruñesa atópase
nunha esquina "salvaxe do noroeste de Galicia", na que "fabulosas praias" se ensartan
como "perlas dun colar", ningunha como a
de Carnota. Avisa de que os seus quilómetros de area permiten estar en soidade
mesmo nos meses de verán e recomenda
un paseo por "pasarelas de madeira conducen desde o pobo, a través de dunas,
ata unha baía suavemente curvada",
apunta.

.

A Coruña sitúase por baixo dos niveis
de contaminación que obrigarían a cerrar o seu centro

Unha vía do tren para andala
Cerceda e Compostela van estar unidas por
unha nuevo vía verde. No tramo anterior pódese camiñar sobre travesas, raíles e túneles como
o de Vista Alegre (Culleredo), case dous quilómetros de penumbra. «... Prohibido cruzar as
vías». É a cantilena da megafonía cada vez que
o tren chega a unha estación. Para os que teñen
mono de patear travesas e raíles quedan opcións como a vía férrea que desde 1943 uniu A
Coruña e Santiago. O novo Eixo Atlántico deixouna fóra de servizo. O tramo de Cerceda a
Compostela vai camiño de converterse en 36
quilómetros de vía verde. Únese aos 9 de Vilagarcía a Portas e os 12 da Pontenova (Lugo) a
San Tirso de Abres (Asturias).

Os datos das estacións de control da calidade do
aire existentes no municipio revelan que os niveis de concentración de sustancias contaminantes durante o período 2015-2020 foron inferiores aos límites marcados pola lexislación
para a protección da saúde. Esta información
aparece reflectida no proxecto para a implantación da Zona de Baixas Emisións da Coruña,
que inclúe sistemas de control do tráfico ante a
posibilidade de que se superasen os índices de
contaminación, pero, ante a situación actual dos
mesmos, o Goberno local dá por feito que non
será necesario adoptar medidas para restrinxir o tráfico.
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Que son os edificios sostibles?
Que son os edificios sostibles? Son aqueles
que se constrúen seguindo pautas de sustentabilidade ambiental social e económicas. E iso
faise desde o deseño, pasando por todo o proceso construtivo e inclusive chegando ás etapas de
promoción e venda e ao mantemento xeral durante toda a súa vida útil.
Que é a construción de edificios sostibles? É
a que se basea no emprego de recursos renovables e reciclables para edificar tanto unha
vivenda como un rañaceos. Estes deben deseñarse para reducir ao mínimo os consumos e
potenciar o uso dos recursos, creando un ambiente tan saudable como ecolóxico. A súa edificación e mantemento deben ser inocuos para
o medioambiente.
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O Concello da Coruña entregará as
chaves dos hortos urbanos a próxima
semana

Substituír o 20% da carne de vacún
por 'carne vexetal' podería reducir a
deforestación ao 50%
Substituír o 20 por cento da carne de gando
con proteína microbiana, unha alternativa á
carne producida en tanques de fermentación,
para 2050 podería reducir á metade a deforestación.
A alternativa desta 'carne vexetal' é moi similar
en sabor e textura, pero é un produto biotecnolóxico que, ao substituír a carne de res, necesita
moitos menos recursos de terra e emisións de
gases de efecto invernadoiro da agricultura e o
cambio de uso da terra.
"O sistema alimentario é a orixe dun terzo das
emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro, sendo a produción de carne de ruminantes a maior fonte", afirma Florian Humpenöder,
investigador do PIK (Instituto Potsdam para a
Investigación do Impacto Climático) e autor principal do estudo.
Isto débese a que cada vez tállanse máis bosques que almacenan moito carbono para o pastoreo do gando ou o cultivo dos seus pensos, e
a que a agricultura animal emite máis gases de
efecto invernadoiro.

O Concello da Coruña explica en comunicado
que a concellaría de Medio Ambiente publicará
proximamente a lista de cidadáns adxudicatarios
destes espazos de cultivo na súa páxina web.
Previa á adxudicación, o Concello da Coruña finalizou a semana pasada as obras de mellora
dos hortos urbanos, cunha ampliación do número
de parcelas e cunha serie de servizos para atender as demandas dos anteriores adxudicatarios,
ademais de engadir novos espazos comúns para
uso e goce de novos usuarios e usuarias.
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Sabías que…

En total, e tras a ampliación, haberá 118 hortos
e 3 mesas dispoñibles en Agra, 81 hortos e 9
mesas en Eirís e 36 hortos e 3 mesas en Novo
Mesoiro. Todas as vacantes foron cubertas na
convocatoria.

O Día Mundial das Aves Migratorias se celebra dúas veces ao ano, unha o segundo
sábado de maio, e outra o segundo sábado
de outubro, coincidindo coas dúas grandes
migracións. As aves migratorias desempeñan
un papel de vital importancia no medio
ambiente. Grazas á súa existencia no planeta, pódese lograr un perfecto equilibrio e así
evitar a propagación de pragas que afecten
a saúde dos seres humanos.

As actuacións realizadas, ademais, permitiron a
mellora e ampliación destes espazos. Así, unha
das novidades é o novo modelo de xestión de
hortas urbanas, que se baseará na participación
responsable e contará con dous procesos participativos anuais.
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RECEITA ECOLÓXICA: Gazpacho con
aguacate

A pegada dos praguicidas permanece no chan décadas

Ingredientes: tomate 800 g, aguacate mediano
1, cebolleta 50 g, pepino pequeno 1, dente de
allo 1, zume de limón, vinagre de mazá ou Xerez 30 ml, aceite de oliva virxe extra 80 ml, sal.

Cunha poboación mundial en constante crecemento, tivemos que aproveitar ao máximo a
terra dispoñible para satisfacer a gran demanda de alimentos. O uso de praguicidas químicos para o control das enfermidades dos
cultivos unido á mecanización das tarefas
agrícolas foron claves para mellorar a produción.

A elaboración do gazpacho con aguacate é
practicamente a mesma a calquera outra versión desta sopa fría. Non imos usar pan, así
que o repouso previo non é tan necesario, ou
polo menos non fai falta que sexa tan longo.
Podemos pelar os tomates si non temos unha
batidora ou robot potente.

A pesar dos seus beneficios para a agricultura,
moitos destes praguicidas demostraron ser
prexudiciais para o medio ambiente e a saúde. É máis, aínda cando deixaron de utilizarse, algúns deles poden permanecer nos
chans dos cultivos durante décadas. Desde
a terra contaminada, os praguicidas poden
acabar nas froitas e hortalizas, filtrarse ás
augas subterráneas ou evaporarse ao aire circundante, deixando así unha pegada invisible.

Trocear a cebolleta e colocar en auga fría durante 30 minutos si quérese suavizar o seu sabor. Lavar e trocear todas as hortalizas, colocándoas nun cuenco grande ou vaso de robot
de cociña.
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As ondas de calor poden reducir ata
nun 50% a capacidade dos bosques
europeos de captar e almacenar CO2

O Plan Único da Deputación financia
a continuación do paseo peonil do
Rego de Cambeda, en Vimianzo

Que os bosques ofrecen quizais o maior potencial para eliminar grandes cantidades de CO2
da atmosfera, axudando a combater a vulnerabilidade das sociedades ao cambio climático
é algo dabondo coñecido pola comunidade
científica. Estímase que os bosques europeos
almacenan aproximadamente o 30% do carbono contido nos denominados bosques tépedos e elimina entre un 7 e 12 % das emisións de carbono correspondentes. Con todo,
as estimacións rexionais e globais do carbono
que os bosques almacenan e a caracterización
dos factores que alteran esa capacidade de
almacenamento de carbono, atópanse entre os
grandes desafíos da investigación en mitigación
do cambio climático. E máis en concreto, coñecer como afectan as anomalías meteorolóxicas
a esa capacidade, é algo que aínda está por
determinarse.

O que se pretende agora con este proxecto é
continuar o paseo peonil en dirección sur.
Os traballos a levar a cabo inclúen, ademais
da execución da base de pavimento, a instalación de tres pequenas pontes en zonas nas
que o paseo deberá cruzar sobre cursos de
auga: unha sobre a canle do Muíño da Agra,
outra sobre o rego de Trasouteiro e a última no
propio Rego de Cambeda.
Ademais, colocaranse unhas varandas de
madeira, idénticas ás que hai nas anteriores
fases do paseo, fóra da zona de servidume
entre o paseo e predios privados. Tamén contémplase a instalación de bancos e papeleiras, a habilitación de colectores para a drenaxe da auga e de puntos de luz LED en todo
o tramo.
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Valladolid participa en dous proxectos
europeos para promover a mobilidade
intelixente e limpa

Luz verde á terceira fase das obras
do Bosque Metropolitano madrileño
Aprobouse o contrato para a terceira fase das
obras do Bosque Metropolitano, a gran infraestrutura forestal de 75 km, que bordeará
Madrid no Anillo Verde de Villaverde. Esta fase, conta cun investimento de 4,2 millóns de
euros e un prazo de finalización estimado de
dez meses e suporá a realización da primeira
pista de atletismo de Madrid integrada na
natureza.

O Concello de Valladolid anunciou a súa participación en dous proxectos de mobilidade intelixente e limpa no marco do programa Horizonte
Europa. Trátase de Urbane, que se centra en
novos métodos de distribución e modelos de negocio para optimizar o transporte por estrada; e
Aerosolfd, que busca reducir a pegada de carbono con solucións innovadoras aplicadas á mobilidade na cidade.
O proxecto europeo Urbane ten por obxecto
desenvolver solucións novas, eficientes e replicables de entrega de última milla, que combinen
vehículos sostibles e conectados, e modelos de
transporte compartido. O proxecto Aerosolfd,
forma parte dunha convocatoria orientada á apli- - 4 cación de diferentes tipos de solucións competitivas e limpas para todos os medios de transporte, en particular, para o desenvolvemento e
demostración de solucións innovadoras de reacondicionamiento para reducir as emisións dos
tubos de escape e os freos cun custo asequible.
.

El Bosque Metropolitano é o novo cinto forestal que circunvalará a cidade de Madrid
con especies forestais autóctonas que contribuirán á restauración ecolóxica e paisaxística de zonas degradadas, á loita contra o
cambio climático e á mellora ambiental e posta
en valor da contorna de nuevo desenvolvementos urbanísticos e do conxunto da capital.
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O MITECO presenta unha ‘Guía de
orientacións aos municipios para o
fomento do autoconsumo’

PEFC lanza o concurso de fotografía "Coidamos os bosques" para
celebrar o Día Internacional da Terra.

A ‘Guía de orientacións aos municipios para o
fomento do autoconsumo’, un manual con recomendacións, consellos e boas prácticas
para que os consistorios melloren os seus procedementos con relación ás instalacións de autoconsumo. A Guía tamén ofrece información
sobre as distintas leis do chan autonómicas e
proporciona exemplos de ordenanzas municipais xa en vigor, co fin de axudar ás entidades
locais a realizar a súa propia ordenanza, en consonancia coas necesidades do autoconsumo.

Con motivo de celebración da Semana da Biodiversidade, o Centro de
Documentación Ambiental Domingo
Quiroga estrea as Conversas Naturalistas, Pazo de Lóngora, actual sede do Centro de Documentación, o
vindeiro xoves, 19 de maio, ás 19.30
h.
Ver Boletíns anteriores
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Deputación da Coruña
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica
Email: medioambiente@dacoruna.gal
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