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Latitude 43º 47′ 23.6″ N, lonxitude 7º 41′
17.9″W. Son as coordenadas que nos
indican que estamos na punta máis setentrional da Península Ibérica: en Estaca de Bares, un cabo que tamén nos
marca a divisoria xeográfica entre o océano Atlántico e o mar Cantábrico.
Xeografía e natureza se alían para facer
deste enclave o mellor punto de observación de paxaros de Europa, un paraíso para os numerosos especialistas e
afeccionados que se achegan a este lugar -sobre todo entre setembro e decembro- para ver o paso de miles e miles de
aves do Atlántico, o Mediterráneo e o
Ártico na súa travesía cara a lugares
máis cálidos. Foi declarado Sitio Natural
de Interese Nacional en plena Segunda
República, no ano 1933.
.

A Coruña e Santiago estarán unidas por unha senda ciclista

Día Mundial do Chan: un ente vivo
que está enfermo

A Diputación da Coruña impulsa, en colaboración co Goberno, un plan de mobilidade con
sendas ciclistas que conectarán distintos municipios nesta provincia.

O chan é un recurso vivo, e pode enfermar.
Modificámolo a noso antollo, alimentado e envelenado. Danamos a saúde da terra sobre a que
camiñamos, na que cultivamos os nosos alimentos e pastan os animais. E a responsabilidade da
súa calidade tamén é nosa.

Trátase dunha iniciativa que consta de tres actuacións, divididas á súa vez, en once proxectos, que buscan, mellorar a comunicación alternativa en 19 concellos, cun marcado compoñente
rural. O primeiro deles é a Vía Verde, que transformará nunha senda peonil e ciclista o antigo
trazado do tren entre Santiago de Compostela e
Cerceda, conectando os concellos de Oroso, Ordes, Cerceda e Tordoia. O segundo é a senda
ciclista Abegondo-Cecebre.

Unha preocupación que non debe limitarse a
cando a ONU nos lembra que existe un Día
Mundial do Chan –o 5 de decembro– para actuar contra a perda de chan fértil no planeta e a
súa repercusión na seguridade alimentaria.
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Editan un atlas de insectos, os
“pequenos xigantes” que sosteñen a vida

A carreira cara a un mundo sen
emisións esixe velocidade

O „Atlas de Insectos‟, editado por Amigos da
Terra en colaboración coa fundación Transición
Verde e a Universidade Autónoma de Madrid
(UAM), pretende poñer en valor ao grupo faunístico máis numeroso, os insectos, uns “pequenos
xigantes que soportan os ecosistemas terrestres”.

O 12 de decembro de 2015, a gran maio ría dos
países do mundo celebraba un avance na loita
contra o cambio climático: un acordo que poñía
como obxectivo o ano de 2050 para que, co fin
de evitar que a atmosfera siga aumentando a
súa temperatura, a humanidade non lance ao
aire máis dióxido de carbono do que recolle de
leste. Como estamos, cinco anos despois?.

Os insectos, cunha poboación estimada de
1.400 millóns de exemplares pertencentes a
5,5 millóns de especies distintas a nivel mundial, son unha parte “fundamental” da biodiversidade, “os pequenos xigantes que soportan os
ecosistemas terrestres”, asegurou o entomólogo
José Luis Vello.

"Creo que chegamos moi lonxe, avanzamos
moito", considera Peter Bakker, presidente do
Consello Empresarial Mundial para o Desenvolvemento Sostible. "Pero non estamos nin sequera onde temos que estar. Este ano espérase
que as emisións se reduzan, pero é pola
pandemia de covid-19.

En España, a situación dos insectos non é boa
xa que “das 37 especies de abellón que existen
nos Pireneos, 9 xa desapareceron”; Máis ao sur,
na reserva natural do Regajal-Mar de Ontígola
(Comunidad de Madrid), “das 74 especies de
bolboretas que había, 7 desapareceron e 25
delas son moi raras”, a pesar de ser “unha contorna protexida”.

España teno máis fácil. Os seus obxectivos son,
en cifras absolutas, menos ambiciosos, pero é
que o país partía dunha posición na que contaminaba moito menos que os seus socios europeos. Pero non todas as industrias (nin todos
os lugares) responden da mesma maneira.
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A agricultura ecolóxica multiplica
por cinco a súa facturación na
última década
Ano 2010. As vendas da agricultura ecolóxica en
Galicia alcanzan os 17 millóns, un exercicio antes
fora 10. Ano 2019. A facturación quintuplicouse
ata rozar os 100 millóns. É o resumo numérico
dun sector que non para de crecer na comunidade, a pesar das crises económicas e a pandemia.
A demanda cada vez maior de produtos certificados disparou as vendas o ano pasado a unha
taxa de dous díxitos (17,8%) e grazas ao interese
que o bio esperta nos mercados nacionais e internacionais tamén creceron a superficie cultivada (2,9%) e os operadores (2,6%). Na última
década, tanto a primeira como os segundos duplicáronse.
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Sabías que…
Día Internacional das Montañas, 11 de decembro. As montañas albergan o 15% da poboación mundial e aproximadamente a metade da reserva da diversidade biolóxica do
mundo. Ademais, fornecen auga doce para
máis da metade da humanidade. A súa conservación resulta clave, tal cal especifica o
Obxectivo 15 dos ODS.

RECEITA ECOLÓXICA: Berenxenas ao forno con queixo e tomate

Como maridar o cava coa sobremesa das ceas do Nadal

Ingredientes: 4 berenxenas, 60 gr. de parmesano rallado, 100 gr. de mozzarella en lonchas
u outro queixo que funda ben, un pouco de albahaca, 500 gr. de tomate pelado, aceite, sal.

Si unha bebida non adoita faltar nas celebracións do Nadal é o cava. Quizá xa teñas unha
botella arrefriándose, pensada para ser descorchada ao final da túa cea, para brindar cos
teus seres queridos e acompañar as túas sobremesas, pero... sabes como combinar o espumoso e a parte máis doce do teu menú?
Dámosche varias claves coas que non fallarás
na túa cea.

• Lavar as berenxenas e cortar en lonchas
alongadas e finas. Asar as berenxenas nunha
tixola ben quente, sen aceite e reservar. Mentres tanto, podemos preparar a salsa de tomate
nunha cazuela con aceite, o tomate pelado,
albahaca e sal. Deixar cociñar uns 15 minutos e
logo licuar. Nunha fonte para forno cubrir o fondo con salsa de tomate e poñer unha capa de
berenjenas…

Chocolate. Los sobremesas con chocolate
son a delicia dos máis golosos da casa, e probablemente non falte algún nas túas ceas destas datas. Para maridar con eles, o Institut do
Cava recomenda optar por un brut nature gran
reserva, consideración que teñen aqueles espumosos con máis de 30 meses de crianza…
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A metade dos cans que se regalan no Nadal son posteriormente
abandonados
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Cinco canapés lixeiros
triunfar no Nadal

A Real Sociedade Canina (RSCE) denunciou
que a metade dos cans que se regalan con motivo das navidades terminan por ser abandonados debido á falta de concienciación sobre a
responsabilidade que comprende ter unha
mascota nun fogar, xa que se regala como un
capricho ou impulso máis que a un compromiso
real.

para

Cada vez son máis os fogares que buscan
menús máis saudables para afrontar as enchentes destas datas. Un exemplo son os canapés lixeiros, cos que conseguirás uns entrantes en grao sumo saborosos e apetecibles
para dar o pistoletazo de saída ás túas comidas no Nadal.

Por iso, a RSCE lanzou a campaña “Para toda
a vida” para concienciar sobre o compromiso
que supón ter un can, que necesita coidados e
agarimo, e recalca que este animal "non é un
agasallo de Nadal" senón "para toda a vida".
España é un dos países de Europa con maior
número de abandono de cans, unha cifra que
se eleva ata 183.000 cans.

Salmón afumado con crema de queixo e
aguacate. Canapé de lagostinos. Tostada de
bonito con cebola caramelizada e tomate,
Croquetas de espinacas e queixo azul, Tosta
de paté de berenxena con bacallau afumado
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A UE elixe Euskadi para estudar a
reutilización de refugallos

A primeira planta de hidróxeno
verde de España estará operativa en Amorebieta en 2022

No camiño da innovación para reducir o volume
de residuos, así como da aposta polas novas
políticas de economía circular, o Goberno vasco
logrou que Euskadi estea dentro do proxecto
europeo Iceberg. Nel toman parte dez países
para a reutilización innovadora de residuos
de construción e demolición.
O obxectivo é utilizar os residuos procedentes
de construción e demolición máis comúns para,
unha vez tratados, devolvelos como materia
prima para un uso posterior, cun baixo nivel de
impurezas (menos dun 8%) e confiables.
.
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A creación dun „cámping‟ en Cecebre, o proxecto con máis fondos Leader da Reserva

O proxecto desenvolverá unha planta de
hidróxeno verde cunha capacidade de 20 MW
nas infraestruturas existentes de gas e electricidade da central de ciclo combinado (CCGT)
de Amorebieta-Boroa, situada en Bizkaia. O
obxectivo é xerar 1.500 toneladas de
hidróxeno verde por ano provenientes de
fontes 100% renovables, a través de certificados de orixe e PPAs (Power Purchase
Agreements) verdes, que evitarán a emisión
de máis de 12.000 toneladas de CO2 á atmosfera. Este hidróxeno poderá dedicarse tamén
en parte, a cubrir necesidades de subministración específicas de H2 na industria local, ou ao
almacenamento de hidróxeno líquido a través
de portadores químicos.
Máis Info

O proxecto consiste na posta en marcha dun
cámping que disporá dunhas cabanas de madeira “semellantes ás cabañitas do bosque de
Outes”. O proxecto recolle que o campamento
se situará nas inmediacións do encoro de
Cecebre, con vistas á presa.

Convocatoria do Pacto Verde Europeo, Prazo límite: ata o 26 de xaneiro
de 2021.

Os fondos Leader financiarán tamén a construción dun centro de procesado de lúpulo.
Trátase dunha iniciativa de Lúpulo Tecnoloxía de
Galicia que conta cun investimento de 22.015
euros. A subvención ascende a 11.007 euros.

Baños de Bosque de decembro.
Unha experiencia de conexión coa
Natureza, Moralina de Sayago (Zamora), 20 de decembro de 2020.
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CONFERENCIA (evento en liña): Introdución á cosmología: unha ciencia de horizontes que reculan, 17 de
decembro.
Ver Boletíns anteriores

Deputación da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente
Email: medioambiente@dacoruna.gal
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