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No polígono do xigante da moda, o Concello de Arteixo está a piques de facer,
máis que unha obra, unha costura para
unir dúas grandes pezas. As dimensións
destes traballos son de 783 metros, o
que queda por construír no paseo fluvial ao seu paso por Sabón. Pero o beneficio desta obra é moito máis prolongado porque a construción deste tramo acabará creando un paseo único de máis
de 11 quilómetros para goce dos veciños e os visitantes, con tramos xunto ao
mar e ao río.
Os principais traballos consistirán en
dotar este tramo de iluminación, cambiar
o pavimento e renovar o mobiliario urbano
con novos bancos, papeleiras e varandas.
Respecto da iluminación, instalaranse
balizas de 60 centímetros de altura.

.

A Coruña substitúe as redes das canastras por outras elaboradas con residuos mariños

Arteixo e Oleiros rebaixarán o IBI ao 50
% ás vivendas que instalen placas solares

Residuos mariños convertidos en redes de canastra de baloncesto. Esta a iniciativa que levou
a cabo a Concellería de Deportes da Coruña, que
renovará as redes de baloncesto das canastras
municipais por outras fabricadas de maneira artesanal a través de residuos mariños.

O Concello de Arteixo rebaixará o 50 % do IBI
durante tres anos nos inmobles que instalen
placas solares. Esta bonificación
pretende
apoiar o aforro enerxético dos fogares no municipio. A modificación da ordenanza correspondente producirase no pleno. Oleiros anunciou a
mesma medida.

Estas redes están fabricadas de maneira artesanal polas rederas de Corme e proceden de
redes danadas atopadas no mar. Son redes
homologadas e preparadas para a práctica oficial e afeccionada. É importante promover
unha economía circular e que está vincúlese
ao deporte.

Desta maneira, todos aqueles que instalen placas solares gozarán dunha bonificación do 50 %
da cota do IBI, durante o tres períodos impositivos seguintes ao da finalización da obra xustificada co certificado requirido.
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O 52% do papel e cartón producido a
nivel mundial en 2020 procedeu de fibras recicladas

Galicia subvenciona ata o 50% dos investimentos de pemes para transformación sostible de produtos do mar

Tal e como se recolle nun novo informe da Federación Mundial de Industrias da Reciclaxe
(BIR), de todo o papel e cartón producido no
ano da pandemia (2020), o 52,2% utilizou fibras
recuperadas, fronte ao 51,2% do ano anterior.

Son obxecto destas achegas os proxectos que
contribúan a aforrar enerxía ou a reducir o impacto no medio ambiente, que melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de
traballo e que axuden á transformación das capturas do peixe comercial que non se poida destinar ao consumo humano.

Mentres que Asia incorporou máis do 71% de
contido reciclado na súa produción de papel e
cartón en 2020, Europa alcanzou unha media de
máis do 56%. Pola súa banda, as cifras de Estados Unidos/Canadá e de América Latina foron,
respectivamente, do 40% e do 67%.
O informe sostén que sen o libre comercio internacional, o uso de papel recuperado «non
alcanzará o seu pleno potencial» e a economía
da reciclaxe deste material verase «seriamente
comprometida».
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App para medir o cambio climático
App para medir o cambio climático. O sector
agrario é un dos máis vulnerables fronte a
ameazas como o cambio climático e é, ademais, un dos que máis natureza destrúe e, por
tanto, con capacidade para salvala. Por iso, coñecer certos riscos derivados da crise ambiental
actual e ser capaces de visualizar como podería
afectar a un cultivo ou outro se antolla fundamental para minimizar os seus posibles impactos.
Esta aplicación adáptase ás necesidades dos
usuarios finais, neste caso, axentes do sector
agrario. E o seu obxectivo é conseguir que o
agricultor poida analizar e interpretar a información científica dispoñible, tanto a nivel local como
global, sobre as observacións reais e as proxeccións climáticas.
En concreto, dispón de 6 indicadores agroclimáticos (tensión térmica, temperatura media,
precipitación, días de xeada, días de máis de
25°C, data da última xeada de primavera), e pódese seleccionar tanto o escenario como o marco
temporal para diferentes localizacións xeográficas de toda Europa.
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Ademais, son obxecto de subvención aquelas
actuacións relacionadas coa transformación de
produtos de acuicultura ecolóxica, así como
as que dean lugar a "novos e mellores produtos,
procesos e sistemas de xestión e organización",
entre outras.
As persoas interesadas en acceder a este axudas poden consultar os requisitos e a documentación necesaria na orde publicada no Diario Oficial de Galicia, onde se especifica o prazo
de presentación de solicitudes, que termina o
próximo 28 de xaneiro.
Das convocatorias de 2016, 2017 e 2018 desta
orde de axudas beneficiáronse preto de 130
pemes de transformación de produtos do
mar, por valor de máis de 30,7 millóns de euros.
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Sabías que…
O 24 de outubro celébrase o Día Internacional
contra o Cambio Climático, para alertar á comunidade mundial acerca dos efectos nocivos e
devastadores do cambio climático no planeta.
Esta efeméride non foi proclamada oficialmente
pola Organización das Nacións Unidas (ONU).
Con todo, este organismo apoia a iniciativa de
xerar accións para contrarrestar o cambio climático. Relacionado con esta celebración, a ONU
proclamou tamén o Día Mundial del medio ambiente que se celebra o 5 de xuño.

RECEITA ECOLÓXICA: Espárragos
brancos con salsa de salmón

Turquía, novo vertedoiro de Europa
De media, cada español deposita anualmente
14,3 quilos de plástico nos colectores amarelos e a maioría vai a plantas de tratamento
dentro do territorio europeo. Ao redor dun quilo
dese lixo é exportado ao estranxeiro. O máis
probable é que termine en Turquía: con sorte
nunha planta de reciclaxe, pero tamén podería
estar a arder ao bordo dun camiño.

Ingredientes: 12-16 espárragos de Navarra
(moi grosos), 100 g de salmón afumado, 1 cebola, 30 ml de zume de limón, 100 ml de nata
para cociñar, unhas poliñas de tomiño, uns
brotes ou xerminados, 4 culleradas de aceite de
oliva virxe extra,sal e pementa.
Nunha tixola, quenta dúas culleradas de aceite.
Bota a cebola e sofrite a lume lento durante 1015 minutos. Engade a nata líquida e unhas pingas de zume de limón. Salpimenta e cociña
durante un par de minutos, ata que a mestura
comece a espesar. Apaga o lume e incorpora
os anacos de salmón, limón e unhas follas de
tomiño previamente picadas. Escorre os espárragos con coidado. Nunha tixola quenta o resto
do aceite. Engade os espárragos e dóuraos
durante un minuto, a lume forte. Dálles a volta,
bastará con quentalos. Pulverízaos coa salsa
preparada. Decora cos brotes e serve.

“En 2021, Turquía importou 770.000 toneladas de plásticos. Nós chamámolo lixo, pero a
outra parte veos como materia prima”, explica
Selahattin Mentes, presidente da Asociación
de Médicos na provincia turca de Adana. En
termos de importación de lixos, Turquía é toda
unha potencia. Preto do 4% do valor económico de todas as súas importacións corresponden a residuos, e iso que, polas súas propias
características, trátase de produtos que se
venden barato. Os turcos compran sobre
todo chatarra en Europa, Norteamérica, mesmo en Venezuela. Pero tamén papel e
cartón usado, barcos para o seu despezamento e, cada vez, máis plásticos.

Todo o que debes saber sobre os residuos eléctricos e a súa reciclaxe, en
20 puntos
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As Minas de Almadén entre os 100
'Lugares do Patrimonio Xeolóxico'
máis importantes do planeta

Os pasos que debe dar a sociedade cara a
unha economía circular fixeron que os cidadáns asimilen moitos conceptos sobre medio
ambiente e reciclaxe, pero fai falta un esforzo
maior para que o consumo responsable, a
separación e o tratamento final dos residuos
instáurense de verdade en todos os fogares e
empresas.

As mineralizacións de mercurio da zona de
Almadén foron incluídas entre os primeiros
100 'Lugares de Patrimonio Xeolóxico' máis
relevantes do planeta por parte da Unión Internacional de Ciencias Xeolóxicas (IUGS).
Desta forma iguálase como patrimonio xeolóxico con lugares tan emblemáticos como o
Gran Canón do Colorado en Estados Unidos,
o Monte Kilimanjaro en Tanzania, as cataratas de Iguazú en Arxentina, o Uluru rock en
Australia, a Caldeira de Taburiente na Illa da
Palma, en Canarias; ou O flysch de Zumaia,
no País Vasco.

A Fundación Ecolec, que leva 18 anos anos
promovendo o correcto tratamento e reciclaxe
destes residuos de aparellos eléctricos e
electrónicos (RAEE), súmase á cita con esta
guía de 20 puntos que responde a preguntas
frecuentes. Que é un RAEE? Todo aparello
que non serve e necesitou pilas, baterías ou
corrente eléctrica para funcionar.
Máis info
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A metrópole de Barcelona recibe o galardón da Cidade Europea do Bosque
2022

As plataformas móbiles para residuos en Ciutat Vella permiten reciclar
o 64% dos recolleitos nun ano

A área Metropolitana de Barcelona (AMB) recibiu
o premio Cidade Europea do Bosque 2022, co
que o European Forest Institute (EFI) recoñécelle a súa boa xestión e a conservación dos
espazos naturais, que ocupan máis do 50% do
territorio metropolitano.
O AMB ten unha serie de competencias relacionadas coa infraestrutura verde, que abarcan desde o deseño e a creación de espazos
verdes e naturais ata o mantemento, a protección e a conservación destes espazos, así como
a xestión integral das praias, a xestión e o mantemento da rede de parques metropolitanos
(XPM ) ou a recuperación socioambiental das
-4concas dos ríos Llobregat e Besòs.
.

As plataformas móbiles para a recollida de
residuos empregadas en Ciutat Vella Nord
permitiron ao Concello de València reciclar ata
o 64% do total de refugallos recolleitos no último ano. Con elas buscábase poñer en marcha un sistema que se adaptase ás "particulares circunstancias" desta parte do distrito de
Ciutat Vella, unha zona "cunhas características urbanísticas especiais que fan que a
'contenerización' ten que ser diferente que o
resto da cidade". Trátase de rúas moi estreitas, sobre todo a parte norte, con pequenas
beirarrúas ademais, toda esta zona concentra
unha gran cantidade de patrimonio histórico
de edificios e Bens de Interese Cultural.
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Cada coruñés recicla 16 quilos de vidro ao ano e a provincia lidera a recollida en Galicia
Cada habitante da cidade da Coruña recicla ao
ano 16 quilos de vidro, os coruñeses son cidadáns comprometidos coa sustentabilidade.
Segundo datos de Ecovidrio, o pasado ano recolléronse un total de 3.896.490 quilos de envases, unha cifra que supera a rexistrada en 2020,
de 3.717.800 quilos, pero sen chegar a alcanzar
a rexistrada no ano 2019. Ademais, en 2021 estiveron dispoñibles na cidade 701 colectores,
sumando 33 máis que en 2020.

Xornada: avance na xestión de
Fondos Next Generation: EERR
Instalacións e Rehabilitación –
Proxectos de Referencia. 27 outubro 2022 Santiago de Compostela.

acluxega@acluxega.es
Xornada dedicada á divulgación das
axudas europeas Next Generation
EU e á introdución do estándar
Passivhaus, así como a súa aplicación na rehabilitación de edificios. 26
de outubro, Deputación da Coruña.

A provincia da Coruña sitúase á cabeza de Galicia en reciclaxe de vidro con 18,8 quilos por
habitante. Cada galego depositou o pasado ano
uns 64 envases, cunha media total a nivel autonómico de 330 envases por minuto. Estímase
que isto supón que se deixen de emitir unhas
40.000 toneladas de dióxido de carbono.

Rutas
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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