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A Ruta dúas Muíños do Medio que é
próxima, impecable, fácil, etnográfica e
magnífica, está no concello de Miño. O
acceso faise desde Ponte do Porco. Ou
sexa, estrada nacional despois da Ponte
Pedrido, con desvío descendente á dereita. Desde aí remóntase o río Lambre (CP4804), déixase atrás a ponte gótica —
Camiño Inglés a Santiago— e percórrese
unha estrada non moi ancha, ben asfaltada e con túneis de árbores que fan
abrir a boca de admiración. Xa antes de
chegar ao quilómetro 4 está sinalizada a
ruta, de maneira que non hai perda: estrada adiante sen facer caso dos desvíos
a unha man e a outra. O inicio está xusto
antes do cartel que indica que se entra no
concello de Vilarmaior.

.

A Coruña gaña o premio „Cidades que
camiñan‟ pola construción da rolda
peonil

BiciCoruña amplía o seu horario: funcionará de 07:00 a 01:00 horas
Amplíase o horario de BiciCoruña, que estará
activo desde as 07:00 ata as 01:00 horas.

A Coruña resultou ser unha das cidades galardoadas cos premios „Cidades que Camiñan 2022‟
que se entregaron na sede do Colexio de Arquitectos das illas Baleares, en Palma, no transcurso do congreso da Rede de Cidades que camiñan.

Os fondos Next Generation tamén suporán un
avance en BiciCoruña. O Concello ten previsto
investir máis de dous millóns de euros nunha
mellora do servizo, cunha ampliación das 55
estacións previstas na actualidade e que xa se
están instalando en zonas como Os Rosales ou
Cidade Escolar. Esta partida, ademais, destinarase a electrificar bicicletas que na actualidade
son mecánicas e á compra de novas bicicletas
eléctricas.

O premio é adxudicado pola creación da rolda
peonil, un circuíto lineal de 3,5 quilómetros
que percorre a cidade desde A Gaiteira ata a
rúa Barcelona. O xurado considera que se crea
un circuíto seguro, accesible e confortable.
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Romper o ciclo para evitar o colapso
ambiental

As ondas de calor futuras excederán
os límites humanos

A caída dun 94% de moitas poboacións de
mamíferos, aves, anfibios, réptiles e peces
desde 1970 en América Latina e o Caribe é un
contundente aviso da posibilidade dun colapso
ambiental de proporcións planetarias e un chamado á acción para evitalo e para reverter as
tendencias de perda de biodiversidade e da deterioración do clima na Terra.

As ondas de calor serán máis frecuentes, intensas e mortais no futuro debido ao cambio
climático, e mesmo poderían «exceder os límites humanos, psicolóxicos e sociais» en rexións
como o Sahel, o Corno de África ou o sur de
Asia, advertiu un informe da ONU e da Cruz
Vermella. Ao ritmo actual, a finais de século as
ondas de calor poden causar tantas mortes
como o cancro ou as enfermidades infecciosas, especialmente nos países menos desenvolvidos. Ondas de calor recentes que tiveron efectos moi letais, como a que causou
70.000 mortos en Europa en 2003 ou a que en
Rusia provocou 55.000 falecementos en 2010.

Desta forma, e a pesar de que non é aínda xuridicamente vinculante, o recoñecemento feito pola
Asemblea Xeral das Nacións Unidas polo menos
pon sobre a mesa que os Estados e as corporacións teñen o deber moral de non poñer en
risco a supervivencia futura da especie humana. É un paso importante cara á adopción dun
novo contrato social no que a humanidade se
considere como unha especie máis e non como a
dona do destino dos millóns doutros seres viventes dos cales depende e con quen ten unha responsabilidade de custodia e salvagarda.
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O Port Olímpic terá cen novos arrecifes
artificiais para rexenerar a vida submarina

«O sistema humanitario non está adecuadamente preparado para estas ondas, ten un financiamento insuficiente» sinalou Martin Griffiths, coordinador humanitario da ONU.
O informe propón para iso distintas solucións.
Pasan principalmente por crear mecanismos
de alerta temperá de canículas ou apoiar
programas preventivos que responden primeiro as emerxencias.
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Novo paso para rexenerar a vida submarina na
área do Port Olímpic mediante a creación de
arrecifes artificiais. A principios do 2023 instalaranse cen novas pezas mergulladas entre o
dique de abrigo desta instalación náutica e os
bloques colocados o ano pasado que protexen a
infraestrutura dos temporais.
Os novos biotopos terán un metro de alto por
dous de ancho. Distribuiranse en seis grupos
formando un arrecife artificial de máis de 1.300
metros cadrados. Estas estruturas, formadas
por elementos prefabricados de formigón, fixaranse no fondo mariño mediante un sistema de
ancoraxe que necesitará a axuda de mergulladores.
Máis Info
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Sabías que…
Sabías que existen un tipo de ladrillos ecolóxicos realizados con arxila e cabichas de cigarro? O equipo de investigadores do Royal
Melbourne Institute of Technology, RMIT, demostraron que os ladrillos de arxila e cabichas
de cigarro aforran enerxía na súa produción.
Agora que a reciclaxe de cabichas de cigarro é
viable e que realizar vivendas con materiais reciclados é unha realidade. É sen dúbida un gran
achegue para a construción sostible de vivendas ecolóxicas.

RECEITA ECOLÓXICA: Sopa de lentellas con espinacas e cabaza

Sardiña, ollomol, dourada e bocarte:
os pescados máis seguros polos
baixos niveis de mercurio

Ingredientes: Media cebola, 250 g de cabaza,
200 g de espinacas, 200 g de lentella en conserva, 500 ml de caldo de ave, aceite de oliva,
sal, comiño en po.

Un equipo do Instituto de Diagnóstico Ambiental e Estudos da auga (IDAEA) do Consello
Superior de Investigacións Científicas (CSIC)
analizou a concentración de mercurio de 58
especies de peixe e marisco de consumo
humano á venda en mercados locais de España, Italia e Francia. De todas elas, os exemplares de 13 especies presentaban concentracións de mercurio por debaixo das recomendadas como seguras pola Unión Europea
(UE). Entre elas atópanse a sardiña, o bocarte, ou ollomol, a dourada e un molusco: a
lura.

Prepara as verduras da seguinte forma. Corta a
cebola e as espinacas en tiras. Pela, e corta a
cabaza en anacos tamaño medio. Nunha pota
pon un chorrito de aceite e sofrite a cebola xunto coa cabaza a lume medio durante 5 minutos.
Engade as lentellas e saltea uns 3-4 minutos.
Verte as espinacas e o caldo. Comproba que
todo queda ben cuberto polo caldo e engade un
chisco de comiño e de sal.
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"O meu Tesouro": así é a aldea hobbit
situada en Viveiro

Os beneficios de converter residuos
en enerxía

O meu Tesouro, é unha reprodución dunha
pequena aldea hobbit situada en Viveiro. Os
fans da saga cinematográfica “O Señor dos
Aneis” están de sorte. O complexo turístico O
meu Tesouro, está formado por tres aloxamentos rurais inspirados nas casas dos Hobbits do
Señor dos Aneis. Ofrecen tres apartamentos
turísticos en forma de cova, que lembran a
tempos imaxinarios e que están relacionados
con paisaxes mitolóxicas. Os seus nomes están
inspirados na tradición mariñeira: apartamento
Estrela dos Mares, Cova da Sirena e Faro do
norte.

A crise en Europa derivada da invasión rusa
de Ucraína puxo en evidencia non só a vulnerabilidade en materia de enerxía do continente,
senón tamén un gran potencial que non se
aproveita no tratamento eficiente de residuos.
Neste sentido, a Comisión Europea afirma
que, en 2020, máis de 52 millóns de toneladas de residuos urbanos foron a parar ás
entulleiras xerando significativas emisións de
gases metano.
A conversión en enerxía dos residuos non
reciclables grazas á valorización implica a
xeración de enerxía barata, autóctona, fiable e neutra. Considerando que preto de 12
millóns de toneladas van á entulleira, a enerxía
que se podería obter destes residuos sería,
aproximadamente, 7.800 GWh/ano, o equivalente ás necesidades de 2,25 millóns de fogares ou ao consumo de 5,5 millóns de persoas.

Unha das características fundamentais do
proxecto é a aposta pola sustentabilidade.
Están integrados na propia paisaxe, conseguindo un impacto mínimo na natureza, semienterrados no alto dos outeiros, entre o mar e a
montaña. Cada un dos apartamentos, pintados
con cores rechamantes como son o vermello, o
amarelo ou o azul, dispoñen de 45 m2 cunha
capacidade máxima para seis acodes.
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O Concello de Coruña completa a restauración integral do Campo de Marte

Arteixo iniciará en 2023 a colocación
de marquesiñas intelixentes

O Concello da Coruña rematou os traballos para
a restauración e mellora do Campo de Marte,
restaurando o firme e rexenerando as áreas
verdes e o mobiliario urbano.

O concello de Arteixo iniciará o próximo ano a
colocación de 38 postes e 14 marquesiñas
intelixentes co obxectivo de modernizar o
servizo de información nas paradas de autobuses do municipio.

Repuxeron o pavimento asfáltico para darlle
unha uniformidade total, con vistas a reforzar a
seguridade e accesibilidade dos usuarios. Restauraron os farois da iluminación pública, instalaron novos xogos biosaudables, papeleiras e
colocaron novos bancos para as persoas usuarias, o que implicou a desmontaxe previa dos
antigos para a reposición, posterior, con bancos
elaborados con madeiras tropicais e estrutura de
fundición. Instalaron tamén novas fontes.
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Esta actuación, que conta cun investimento
de 344.000 euros, financiada ao 80% polos
fondos Feder, permitirá proporcionar información sobre os tempos de chegada dos autobuses e información puntual para as persoas
usuarias nos nodos de maior fluxo.
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O Concello aínda non definiu o deseño nin a
elección dos materiais cos que serán elaborados estes postes e marquesiñas.
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Valencia recicla preto de 300.000 quilos de aluminio e aceiro lixeiro en dous
anos
Os veciños e veciñas de Valencia depositaron
85.680 quilos de aluminio e 173.850 quilos de
aceiro lixeiro nos colectores amarelos repartidos por toda a cidade durante os últimos dos
anos, grazas á campaña “Se és lluent, vai ao
groc”. Con esta iniciativa, froito da colaboración
entre o Concello, a Generalitat e Nespresso, Valencia converteuse na primeira cidade española en reciclar este tipo de produtos. Presentaron o libro verde cos resultados do proxecto,
que permitiu recuperar un 17,6 % e un 7,5 %
máis de aluminio e aceiro, respectivamente,
desde 2020.

Xornada sobre A MODIFICACIÓN
DO REGULAMENTO XERAL DE
COSTAS (Real Decreto 668/2022, do
1 de agosto). Formación ONLINE, 27
outubro 2022.
Xornada: Avance na xestión de fondos NextGeneration: EERR Instalacións e Rehabilitación Proxectos. 27
outubro. acluxega@acluxega.es.
7ª edición do Curso online avanzado
de Interpretación do Patrimonio,
centrado no Deseño de Visitas
Guiadas Interpretativas. 18 de outubro a 18 de novembro 2022.

A campaña “Se és lluent, vai ao groc” contribuíu
a que Valencia sexa seleccionada unha das dúas cidades finalistas para converterse en Capital Verde Europea 2024.
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Ver Boletíns anteriores

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