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Galicia é o paraíso dos parques naturais,
espazos protexidos e lugares repletos de
especial valor ecolóxico, paisaxístico ou etnográfico. Un destes recunchos atópase no
Monte do Gato, unha das cimas máis altas
da comarca de Betanzos, con preto de 515
metros de altura. Trátase dun espazo cunha
enorme biodiversidade, ateigado de xacementos arqueolóxicos e vestixios históricos
como o Castelo do Rei Teodomiro, datado do
século VI. Este sistema montañoso conforma
ademais o límite natural entre os concellos
coruñeses de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras.
Unha recollida de firmas a través de Change.org pretende conseguir esta figura de
protección para o monte coruñés ( ser declarado Parque Natural), o cal se convertería
no primeiro espazo de Galicia declarado por
unha iniciativa popular.

.

Bens converterase na primeira praia
canina da cidade o próximo ano

Unha empresa de Redondela recicla o
café usado de 300 negocios

Moitos coruñeses son amantes dos cans. De feito, na Coruña hai máis cans que nenos e practicamente é imposible pasear por unha rúa herculina sen atoparche con algún. Ou por algunha
praia a pesar de que, tecnicamente, está prohibido, aínda que só se faga efectiva durante os
meses de verán. Pero para desde o próximo
ano, os donos dos cans poderán pasear cos
seus mellores amigos por un areal coruñés: a
praia de Bens será a primeira en converterse
en canina. Bens é a única praia dun tamaño importante que non ten bandeira azul, a marca de
calidade da que dispoñen todas as praias urbanas coruñesas (aínda que a de Oza pérdea a
miúdo debido aos sentinazos do próximo porto).

Una empresa de Redondela aspira a estender
por toda Galicia a reciclaxe das borras de café.
Tras dous anos de experiencia na reconversión
dos aceites usados, decidiron diversificar a actividade da súa compañía buscando unha nova
vida para os pousos de café e parece que a idea
calla. As borras de café teñen un gran potencial, tanto no mundo da cosmética como no dos
fertilizantes. Cerraron un acordo coa empresa
Compost Galicia para promover a elaboración
dun fertilizante orgánico que levará como elemento principal borras de café, pero tamén traballamos coa idea de elaborar nós mesmo veas
aromáticas e cremas exfoliantes, xa que se
pode mesturar con outros ingredientes como a
cera de soia ou o aceite de coco.
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A toda vea contra o plástico e a deforestación
O vento é a enerxía máis verde e renovable. A
ondada tamén é enerxía-eco e altruísta, maremotriz, como a determinación de quen están a
liderar o impulso definitivo que necesita a acción
ambiental: 'influencers' e 'makers' ambientais, e
empresas comprometidas que lles apoian.
Expedición SalvaMares, se centrará nos próximos meses na repoboación submarina de 'Posidonia oceánica': Un metro cadrado desta fanerógama mariña absorbe moito máis dióxido de
carbono que un metro cadrado de selva.
Esta fanerógama é a raíña do océano e hai que
protexela, porque á parte de constituír a base
dun biotopo único no Mediterráneo é un verdadeiro oasis de vida animal e o mellor recurso natural para evitar a erosión submarina das costas
provocada por eventos climáticos extremos. As
praderías submarinas son sumidoiros de carbono moi relevantes a escala global.
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O dano que provocan os fertilizantes
químicos aos chans
A agricultura necesita aboamentos ecolóxicos
para proporcionar nutrientes ás plantas sen poñer en risco o medio ambiente (e a saúde das
persoas). Aínda que os fertilizantes químicos
brindan nutrientes ás plantacións agrícolas, se se
abusa deles, poden supor un perigo para o medio
ambiente. Se aplicamos demasiados nutrientes
sintéticos, o fertilizante filtrarase polo chan, chegando a arroios, ríos, mares e lagos. Por suposto, a consecuencia é que estes fertilizantes químicos, mal empregados, poden contaminar as
subministracións de auga potable.E é que o
excedente de nutrientes contamina chans e augas.
Estímase que se producen 385 millóns de envelenamentos involuntarios anuais e 11 mil mortes por praguicidas. Así mesmo, un mal uso
dos fertilizantes químicos pode incorrer en cancros e outras consecuencias neurolóxicas, inmunolóxicas e reprodutivas.
Máis Info

-2-

Protexer o pastoreo é imprescindible
O 23 de outubro celebrouse a XXIX edición da
xa tradicional Festa madrileña que contou con
máis dun milleiro de ovellas e cabras desfilando
polo corazón da cidade. A asociación Transhumancia e Natureza reclama que o apoio popular
e institucional a esta Festa tradúzase nunha estratexia estatal para protexer a gandería extensiva e os sistemas pastorís.
Protexer o pastoreo é imprescindible. Á primeira
hora da mañá, familias, simpatizantes e voluntarios preparábanse para a esperada saída anual
do rabaño trashumante do Concello da Mesta
cara ás rúas do centro de Madrid.
Como cada ano desde 1994, 1.200 ovellas merinas e 200 cabras retintas avanzan acompañadas por pastores e grupos folclóricos de territorios trashumantes para visibilizar a importancia
do pastoreo e reclamar a protección da transhumancia.
En 2017 declarouse a transhumancia como
Patrimonio Cultural Inmaterial. En 25 anos de
traballo desde Transhumancia e Natureza logrouse que 200 familias continúen preservando
o legado trashumante pero non é suficiente. Débese garantir a substitución xeracional.
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Sabías que…
O Día Mundial das Cidades (31 outubro)
estableceuse co obxectivo de promover o
interese na urbanización e fomentar a cooperación entre os países para aproveitar as
oportunidades e afrontar os desafíos que expón o urbanismo, así como para contribuír ao
desenvolvemento urbano sostible en todo o
mundo. A celebración de 2022 tivo lugar en
Shanghai (China) baixo o lema "Actuar localmente para ser globais".

RECEITA ECOLÓXICA: Albóndegas
veganas caseiras de fabas e avena en
salsa

Como afectará o cambio climático ás
praias de area?
As praias de area ocupan o 31 % das costas do noso planeta e teñen moito valor tanto
a nivel social e económico como desde un
punto de vista ecolóxico. Ademais, son fundamentais para protexer dos temporais ás cidades e infraestruturas que a miúdo construímos
preto do mar.

Ingredientes: Fabas vermellas cocidas ben
escorridas 350 g, copos de avena 60 g, cacahuetes ou améndoas sen pel 20 g, ceboleta
pequena ou 1-2 chalotas 0.5, dentes de allo 1,
pasta de tomate concentrado 10 ml, sementes
de chía 1 culleradita (opcional), especias moídas (pemento doce ou picante, comiño moído,
tomiño...), perexil fresco ou cilantro ao gusto,
ceboleta grande 1, apio 1, cenoria 2, tomate
triturado natural 400 g, aceite de oliva virxe extra, sal, fariña de avena ou améndoa moída.

Sábese que as praias sufrirán máis a miúdo
episodios de erosión e inundación debido ao
quecemento global. De todos os xeitos, necesítanse modelos matemáticos para facer
proxeccións cuantitativas e validar medidas de
mitigación. Aínda que estas proxeccións aínda
teñen moitas incertidumes asociadas, nos últimos anos realizáronse grandes avances.

Mesturar a culleradita de chía con tres culleraditas de auga e deixar repousar. Triturar as fabas
escorridas coa ceboleta cortada, os copos de
avena, os cacahuetes, o dente de allo pelado, o
tomate concentrado, un puñado de perexil ou
cilantro fresco, especias e un pouco de sal…
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Esta xenial idea pode salvar a vida
das crías de tartaruga mariña (moitas) que nunca chegan ao mar
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4 de novembro, data límite para participar no concurso de carteis do Día
Mundial da Alimentación

As tartarugas mariñas comezan as súas vidas
na area da praia. Unha vez salguen do ovo
teñen a maior odisea das súas vidas: chegar á
auga con vida. Parece fácil, pero non o é.
Neste curto traxecto hai unha gran cantidade
de perigos, especialmente aves e cangrexos
que as cazan, cheas de lixo e turistas que se
exceden na súa curiosidade. Moitas delas non
chegan.

Os nenos e mozos con idades comprendidas
entre os 5 e os 19 anos, e que habiten en calquera parte do mundo, teñen de prazo ata o
próximo 4 de novembro para participar no
concurso de carteis do Día Mundial da Alimentación promovido pola FAO (Organización
das Nacións Unidas para a Alimentación e a
Agricultura). O obxectivo desta iniciativa é que
o cartel reflicta un mundo no que todos os cidadáns teñan acceso a alimentos saudables e
asequibles.

Os Nerds Without Borders, que son un grupo
de enxeñeiros voluntarios, aliáronse coa Universidade de Virxinia para crear o TurtleSense, un sistema para axudar ás crías de tartaruga mariña a chegar ao mar de forma segura.
"O sistema TurtleSense é unha solución creativa e de baixo custo que nos permite detectar
a distancia como as tartarugas sincronizan os
seus movementos de desenvolvemento dentro
do niño en tempo real", valorou Erin Clabough,
que dirixiu o proxecto.

O concurso divídese en catro categorías: de 5
a 8 anos, de 9 a 12 anos, de 13 a 15 anos e de
16 a 19 anos.
Máis info
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O Porto da Coruña, motor da transición enerxética e a enerxía como eixo
transformador

Valencia, elixida capital verde europea 2024

O Porto da Coruña está a vivir un momento de
especial transformación no ámbito da sustentabilidade. O gran punto de inflexión na política
ambiental foi a posta en servizo do Porto Exterior, que supuxo un antes e un despois na seguridade do transporte marítimo, a protección da
costa coruñesa e a retirada de mercadorías sensibles do porto urbano.
O compromiso da Autoridade Portuaria no fomento da sustentabilidade como eixo da súa estratexia empresarial posibilitou o lanzamento do
proxecto A Coruña Green Port, que incorpora
numerosas iniciativas combinadas e encamiñadas a un mesmo fin: facer do desafío da des- - 4 carbonización da actividade económica unha
das pancas de crecemento do porto da Coruña.
.

A cidade de Valencia foi designada Capital
Verde Europea 2024, como anunciou a Comisión Europea. Valencia disputábase este recoñecemento para 2024 con Cagliari (Italia). O
incremento da infraestrutura verde e a promoción da biodiversidade urbana, a misión climática e a eficiencia enerxética, a mobilidade
sostible e a recuperación do espazo público, e
a alimentación sostible vinculada á horta son
os eixos sobre os que se asentou a candidatura de Valencia. O premio recoñece ás cidades que mellor se ocupan do medio ambiente
e da contorna vital dos seus habitantes e, segundo os seus promotores, mellora o posicionamento turístico e internacional de cara a a
obtención de investimentos sostibles.
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Salamanca continúa as obras de renaturalización da cidade
O Concello de Salamanca dá un novo paso na
execución do LIFE Vía da Prata co proxecto dun
quinto tramo dos seis en total que consta a renaturalización da cidade a través do percorrido
da antiga vía romana, unha das principais medidas da Estratexia de Infraestrutura Verde, Savia.

A Asociación Limpeza Urbana, Asociación para Cidades máis Intelixentes e Sostibles (ALU) organiza a
cuarta edición do Encontro Nacional de Limpeza Urbana, Loulé, Algarve, Portugal, os días 3 e 4 de novembro.

Suporá un novo atractivo turístico e de diferenciación competitiva para Salamanca, pois se
converterá nunha cidade pioneira en Europa con
19 actuacións innovadoras que incorporan a
infraestrutura verde ao Centro histórico para
enriquecer o seu altísimo valor patrimonial.

Xornada Agromatter sobre materiais técnicos sostibles. 3 de novembro, Salón de actos. Praza Emilio
Salga, 1 Alcoy (Alacante).
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Rutas
Ver Boletíns anteriores

Deputación da Coruña
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Transición Ecolóxica
Email: medioambiente@dacoruna.gal
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