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O Miradoiro Monte da Muralla ou miradoiro Pico da Muralla, a 679 metros
de altitude, foi inaugurado en febreiro
do ano 2020. Nesta mesmo cume existen os restos doutro elemento, xa o di o
nome, “A Muralla”. Trátase dos restos
milenarios dun antigo castro.
Esta plataforma e balcón privilexiado
localízase nun punto perfecto para a
observación das Rías Baixas, no medio
do comezo da península da Barbanza, xusto nos límites de Lousame e
Rianxo. A tan só 1 km ao leste atoparemos o cruzamento de O Treito, onde
conflúen ata catro concellos: Lousame, Rianxo, Dodro e Rois.
.

Mobilidade prevé que todas as
rúas do centro teñan, polo menos,
un carril de 30 km/h

Furor pola horta no Agra do Orzán

O concello prevé que todas as rúas do centro
teñan, polo menos, un carril de 30 km/h.
Trátase da segunda parte do plan, así, todas as
estradas da Coruña con dous ou máis carrís contarán cun carril 30 para que se poida circular en
bicicleta ou patinete con total seguridade.

Os veciños da Coruña que traballan as parcelas
que o Concello adxudicou xa fai tres anos no
marco do programa Hortos Urbanos en Novo
Mesoiro, Eirís e o Agra do Orzán non queren
resignarse a desfacerse dos seus cultivos unha
vez expire a concesión. Os adxudicatarios dos
hortos do Agra, a maioría veciños do barrio, reclaman que o Concello amplíe a superficie
destinada ao proxecto para que non teñan que
renunciar ás súas parcelas. “Este é un espazo
multicultural, multixeneracional, multirracial e
feminista”, reivindican os seus usuarios, que
constituíron a asociación De leria na leira para
reivindicar un incremento no número de parcelas
dispoñibles.
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O Goberno local avanza no plan de mobilidade
de 2021, no que inclúe a redución a 30 quilómetros por hora no 95% das rúas da cidade, medida aprobada en maio do ano pasado e implantada xa na rolda de Outeiro e Juan Flórez.
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As mareas espallan os microplásticos que saen dás depuradoras
Investigadores/as das universidades de Vigo e
Aveiro e do Centro Oceanográfico de Vigo do
Instituto Español de Oceanografía (IEO) realizaron un estudo sobre o transporte e acumulación de microplásticos emitidos a través das
estacións depuradoras de augas residuais
(EDAR) na ría de Vigo. Empregando un modelo
de simulación de partículas, comprobaron como
a distribución dos microplásticos depende en
gran medida da etapa de marea non momento
da súa saída das depuradoras.
Estímase que as centrais de tratamento de augas
residuais son a principal fonte de microplásticos
(< 5 mm) en zonas costeiras debido ao lavado de
pezas cun alto contido en fibras plásticas como
poden ser PET ou nailon.
Más Info

Dous alumnos de Retamar representarán a España no certame internacional Regeneron ISEF

Cinco proxectos españois finalistas nos Premios Semana Europea
da Prevención de Residuos
Os Premios da Semana Europea da Prevención
de Residuos (EWWR, polas súas siglas en
inglés) deron a coñecer os 16 finalistas da súa
edición de 2020, entre os que se atopan cinco proxectos españois. Os gañadores anunciaranse durante na cerimonia de entrega dos
premios EWWR, que terá lugar o próximo 1 de
xuño de 2021, no marco da Semana Verde Europea.
A Semana Europea da Prevención de Residuos é a maior iniciativa europea que ten como
fin promover, durante unha semana, as accións
de concienciación sobre a xestión sostible
dos recursos e os residuos.
O tema da edición de 2020 foi o residuo invisible. O obxectivo era concienciar sobre a necesidade de previr os residuos durante todo o
ciclo de vida dun produto, e o reto exposto
aos participantes era facer visibles os residuos
invisibles e coñecer o "peso real" de calquera
compra, como sinalan os seus impulsores.

Os alumnos de 2º de Bacharelato Pedro Gefaell
Berenguer e Guillermo Canosa Rabadán, dirixidos polo profesor don Javier Fernández-Portal
Díaz do Río, participaron na feira nacional de
investigación Exporecerca Jove. O seu traballo
«A celulosa microbiana do kombucha, material ecolóxico do século XXI» foi un dos que
obtivo maior puntuación de todos os participantes.
Conseguiron o premio da Sociedade Catalá de
Pedagoxía, que significa un gran recoñecemento
a nivel nacional. Gañaron unha mención da
Fundación ASM (American Society for Metals), unha fundación estadounidense que concede bolsas a algúns dos estudantes máis brillantes do mundo. Pero o premio principal consiste na posibilidade de participar no certame máis
importante a nivel internacional: Regeneron
ISEF.
Máis Info
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Sabías que…
Tailandia espera inaugurar en xuño a súa
primeira planta hidrosolar, que aseguran é
a maior do mundo, con 144.000 paneis solares que ocuparán 120 hectáreas e producirán
45 megawatts (MW). Os paneis flotarán sobre a auga na presa Sirindhorn, ao leste do
país, de forma que a central producirá electricidade de maneira simultánea e ininterrompida coa forza da auga e a luz.

RECEITA ECOLÓXICA: Troitas ao
forno con tomate, cítricos e manteiga

O crecemento urbano ameaza a
Rede Natura 2000
Creada co obxectivo de conservar os usos
tradicionais do chan e as especies e ecosistemas de Europa con maior ameaza e relevancia ecolóxica, a Rede Natura 2000 é a maior
rede de espazos protexidos do mundo.
Agora, un estudo recente desenvolvido por
unha, investigadora do Museo Nacional de
Ciencias Naturais (MNCN-CSIC), alerta da
ameaza que supón para a Rede a crecente
expansión urbana cara a estas áreas, urxindo aos gobernos dos Estados membros a que
incrementen as medidas de protección e control para frear a urbanización e consecuente
perda de biodiversidade nestas zonas.

Ingredientes (para 2 persoas)
Troitas 2, tomate cherry 150 g, laranxa 1, lima
1, mel cucharadita 1, uvas pasas de corinto cucharada 1, aceite de oliva virxe extra cucharada
1, manteiga sen sal 70 g, dente de allo 1, cilantro fresco picado ao gusto, sal, pementa negra
moída.
Precalienta o forno a 220ºC co ventilador en
marcha (si tes). Mentres, nun bol mediano,
mestura os tomates cortados en cuartos ou metades, unha cucharadita de ralladura de laranxa, unha cucharada de zume de laranxa,
unha culler de zume de lima, unha cucharadita
de mel, unha cucharada de uvas pasas, unha
cucharada de aceite de oliva e pementa negra
recentemente moída ao gusto. Reserva…

Así, sinala que a urbanización descontrolada é unha das principais ameazas para a
conservación da biodiversidade a nivel
mundial.
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Todo o que debes saber sobre os
gatos ferales

A UE acorda un recorte do "polo
menos o 55%" de redución de
CO2 en 2030

A feralidad non depende do lugar onde viva o
animal, senón en que este goce de libre albedrío. Os ferales adoitan rehuir a compañía
humana, pero toleran a presenza dos alimentadores de colonias e ata que se permiten algún
contacto con eles, aínda que os coidadores evítano para que non collan confianza.

O Consello (os países) e o Parlamento europeo alcanzaron un acordo político provisional
que establece como lei o obxectivo dunha
Unión Europea (UE) climáticamente neutra
para 2050 e un obxectivo colectivo de redución neta de emisións de gases de efecto invernadoiro de "polo menos o 55%" para 2030
en comparación con 1990.

Os gatos ferales son os controladores naturais das ratas e os ratos, que se alimentan
do lixo que xeran os humanos, polo que, no
canto de combatelos e diezmarlos, hai que coidalos, controlalos e protexelos e xamais se debe abandonar un gato doméstico entre os ferales, porque é moi posible que non sobreviva.

Crearase un Consello Asesor Científico Europeo sobre Cambio Climático, composto
por 15 expertos científicos de alto nivel de diferentes nacionalidades con non máis de 2
membros coa nacionalidade do mesmo Estado
membro por un mandato de catro anos.
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Os xardíns verticais gañan espazo
O antigo edificio de Tabacalera en Santander
acolle o xardín vertical interior máis grande
de Europa con 558 metros cadrados, 32 de longo por 17 de alto. Galicia non é allea a un fenómeno incrementado pola pandemia no que «a
tendencia é ir ao elemento natural». Isto apunta
o responsable do estudo de arquitectura Emilio
Paulos&Co. Esta firma acaba de instalar un
xardín vertical en Sarria: «Executouse con fondos da Xunta. É un proxecto gañado en concurso cuxo obxectivo era revitalizar e humanizar o Camiño Francés ao seu paso por esta
zona do Concello aproveitando a fachada medianeira dunha edificación». Paulos explica que
levan anos investigando este tipo de instalacións
que, aínda que o custo inicial que teñen é algo - 4 máis elevado que os xardíns horizontais, teñen
a vantaxe de que logo o mantemento é moito
menor.

Un equipo de investigadores da
UDC lidera un proxecto europeo
de estudo de sistemas de saneamento urbano
Un equipo de investigadores da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canles
e Portos da Universidade da Coruña (UDC)
coordina un proxecto europeo que estudará
os principais problemas relacionados cos
sistemas de saneamento e drenaxe urbana.
O proxecto reúne 17 instalacións experimentais únicas a nivel internacional, entre as
que se atopan laboratorios do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería
Civil (CITEEC) da UDC.
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Cambre inaugura unha área de
parada e servizo para caravanas
no núcleo urbano
Cambre sitúase no mapa do turismo de autocaravanas ao estrear unha área de pernoctación
en pleno núcleo urbano grazas á inauguración
dunha nova zona de parada e pernoctación en
pleno núcleo urbano.

Día da Terra e Día do Libro (22 e 23
de abril), lendo a natureza!. CEIDA
anímate a participar 1. Grava un
vídeo de 60 sg (máximo) recomendando ou lendo algún parágrafo dun libro de contido ambiental (obras literarias dirixidas a público adulto, infantil
ou xuvenil; guías de natureza; ensaios,
obras técnicas...). 2. Compárteo nas
túas redes sociais (Facebook, Twitter
ou Instagram) …Máis información: difusion@ceida.org e no teléfono 638 16
93 16

A instalación conta cunha área de servizo que
permitirá aos usuarios realizar labores de carga
de auga potable e baleirado de augas grises e
negras, así como depositar residuos sólidos
domésticos. A maiores, o Concello instalou paneis informativos para o correcto uso deste elemento, así como carteis indicativos nas proximidades.
Máis Info
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Deputación da Coruña

Ver Boletíns anteriores

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