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Mirador de Monte Branco (Ponteceso)
O río Anllóns pasa pola vila de Ponteceso para despois formar un gran e
fabuloso estuario xusto antes de entregar as súas augas ao océano e formar
a Ría de Corme e Laxe. Na parroquia
de Cospindo veremos unha gran barra
de terra que forma a praia de Dalaris,
do Medio ou da Barra. Esta praia do
Medio únese a terra firme tratando de
escalar a ladeira do mítico Monte Branco, creando unha así unha das dunas
rampantes máis altas de Europa e
que dá nome ao monte debido á súa
cor “branca”. Asombran os máis de
7.000 anos que lle custou á natureza
para formar esta marabilla natural.
.

A Coruña lidera en Galicia o avance de seis dos Obxectivos para un
Desenvolvemento Sostible

Alumnos das Escravas presentan
no Concello da Coruña a súa
Axenda 2021 para mellorar o planeta

Fai seis anos, os líderes mundiais marcáronse
unha serie de obxectivos cos que erradicar a pobreza e garantir a prosperidade para todo o planeta. Trátase dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), os cales A Coruña lidera o progreso de seis deles entre as capitais
galegas.

O alumnado do colexio as Escravas mostrou o
seu compromiso coa sociedade e presentou, a
súa Axenda 2021, un proxecto no que toda a
comunidade educativa involucrouse e que recolle un total de 17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS). Os obxectivos do
proxecto, son mostrar o seu compromiso para
construír un mundo mellor, aprender a importancia das pequenas actuacións locais para lograr
cambios globais, cooperar para chegar acordos
e responsabilizarse dos problemas da súa contorna…

O total de fins a desenvolver son 17 e a urbe herculina destaca no avance de media ducia deles,
tal e como apunta a consultora Idencity, que destaca o avance a nivel local no desenvolvemento
de obxectivos como a “Educación de Calidade”
(75%)…
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Unha Árbore Por Europa

Europa quere lograr o obxectivo
de eólica mariña para 2030

Unha Árbore Por Europa é un manifesto que nace por iniciativa de Equipo Europa por mor
dunha proposta de David Sassoli, Presidente do
Parlamento Europeo. Nel todos os alcaldes
partícipes asumen o compromiso de:
-Plantar unha árbore no seu municipio.
-Visibilizar a importancia do desenvolvemento
sostible no ámbito local.
-Involucrar aos mozos nos procesos de toma de
decisións en materia de sustentabilidade local.
Un compromiso para promover a sustentabilidade local en Europa:
1. Aumentar a conciencia social acerca da sustentabilidade no ámbito local.
2. Fomentar a colaboración entre as autoridades
locais e a sociedade civil, e en especial a mocidade, á hora de promover o desenvolvemento
sostible.
3. Recoñecer o papel fundamental da mocidade
na consecución da sustentabilidade local, pois o
seu interese no desenvolvemento sostible, a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e a conservación ecolóxica fíxose patente
no último ano…

Europa necesita investir máis de 6.500 millóns
de euros nos seus portos agora só para lograr
o obxectivo de eólica mariña para 2030, segundo un novo informe de patronal eólica europea WindEurope. Para lograr a expansión da
enerxía eólica mariña establecida na “Estratexia
de enerxía renovable mariña da UE”, os portos
de Europa deben expandirse e agregar nova
infraestrutura, segundo o informe.
A Comisión Europea debería desenvolver unha
estratexia portuaria e recoñecer o valor social e
ecolóxico dos portos, engade o informe, que
considera que os portos son fundamentais para
a enerxía eólica mariña, xa que todas as turbinas e equipos transpórtanse a través deles e
constitúen a base para a operación e o mantemento de parques eólicos mariños e un imán
para gran parte da cadea de subministración.
Os portos tamén xogarán un papel crave xa
que serán un centro para a produción e o
transporte de hidróxeno renovable a partir da
enerxía eólica mariña.
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A asociación Amicos colaborará
con Vegalsa-Eroski na limpeza de
praias en Galicia
A Asociación Amicos, unha organización sen
ánimo de lucro para atención e integración de
persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise, dano cerebral e as súas familias,
asinou un convenio de colaboración con Vegalsa para contribuír no patrocinio das limpezas de
praias que se fará durante o verán de 2021.
Todo iso está enmarcado dentro do programa
RE-MAR, un proxecto de custodia ambiental
para a redución de residuos no espazo mariño
protexido das Rías Baixas.
Máis Info
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Sabías que…
O 95,3 % das 2.239 zonas de baño españolas (mariñas e fluviais) manteñen unha calidade da auga excelente (88,5 %) ou boa (6,8
%), segundo o informe anual da Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Chipre (100%), Austria (97,7 %) e Grecia
(97,1 %) son os que presentan unha porcentaxe máis alta de calidade máxima, con España en décima posición.

RECEITA ECOLÓXICA: Ensalada
asiática de quinoa e gambas

Salvemos as verduras imperfectas!

Ingredientes. Para 2 persoas

Gastronomía sostible. É o que practican o
chef Luís Callealta e o agricultor Rafa Monge,
decididos a rescatar as verduras imperfectas.
Ambos participan en Madrid Fusión Alimentos de España, que este ano se rebela contra
o desperdicio alimentario.

Quinoa 60 g, gambones crus pelados ou xa
cocidos, 150 g, aguacate 1, cóengos 100 g,
tomate cherry, 100 g, zume de lima 20 ml, chile
en copos (1/4 cucharadita) opcional 2 g, salsa
de soia 15 ml, sirope de arce ou de ágave ou
mel 2.5 ml.

«Chamámolas así porque non cumpren un
canon estético», explica. Non se parecen ás
cenorias -ou ás leitugas, ravos ou guisantesque vemos no mercado. Todas iguais, de formas perfectas e aspecto apetitoso. Trátase
dun desprezo con graves consecuencias
porque, segundo a FAO, en torno ao 30 ou o
40 por cento da produción agrícola desperdíciase, cando 690 millóns de persoas no
mundo pasan fame. Ademais, a perda e o
desperdicio de alimentos xeran o 8 por cento
das emisións de gases de efecto invernadoiro.

Comezaremos fervendo a quinoa seguindo as
instrucións do fabricante, aproximadamente 15
minutos. Escurrirmos e reservamos nun recipiente limpo. Cocemos os gambones, si están
crus, e reservamos. Facemos o aderezo mesturando o zume de lima e o chile en copos, o
aceite e o sirope de arce…
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O 3 de xullo „adeus‟ aos plásticos
dun só uso
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A retirada do mercado dos produtos de plástico
de usar e tirar para os que existen alternativas
doutros materiais foi acordada polas institucións
europeas hai xa dous anos e entra en vigor en
apenas un mes. A directiva obriga a Bruxelas a
publicar unhas directrices e é o que o Executivo
comunitario fai co documento feito público este
luns, que persegue a meta de "garantir que as
novas regras son aplicadas de forma correcta e uniforme" no bloque.

Desvelan as principais claves da
invasión de especies vexetais en
Europa
Un estudo internacional con participación de
científic@s de 27 países, sinala que a abundancia local, a extensión xeográfica e a
amplitude ecolóxica son as tres craves que
inflúen na expansión das especies exóticas
invasoras vexetais en Europa. O traballo
analizou a alga tropical caulerpa, a acacia
negra (Acacia melanoxylon), de orixe australiana, e o xacinto de auga americano para
identificar estes patróns que contribúen ao seu
éxito e, por tanto, á degradación sobre os
hábitats locais.

Ademais, a Comisión Europea publicou noutro
documento unha serie de regras relacionadas
coa declaración de aparellos de pesca a fin
de reducir o lixo mariño e impulsar unha
economía circular no sector pesqueiro con
"modelos de negocio, produtos e materiais innovadores e sostibles".
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Barcelona prohibe fumar en catro
praias

Revolta escolar
Diferentes Asociacións de Familias de Alumnos (AFA), en colaboración con entidades veciñais, están a realizar cada 2 semanas cortes de tráfico os venres á saída do colexio
para reclamar unha maior pacificación e
seguridade das contornas escolares, menos contaminación e menos ruído.

O concello de Barcelona poñerá en marcha a
proba piloto que prohibirá fumar en catro praias
da cidade. Esta é a principal novidade da tempada alta de baño para este verán, que se alongará ata o 12 de setembro.
Durante este período non estará permitido fumar nas praias de Sant Miquel, Somorrostro,
Nova Icària e Nova Mar Bela, e axentes cívicos
municipais encargaranse de informar á cidadanía diso.
Trátase dunha proba piloto para perseguir un
dobre obxectivo: protexer a saúde das persoas e preservar o medio ambiente.
Más Info
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A protesta empezou en Barcelona en decembro de 2020, e desde entón non parou de crecer. O último venres de protestas xa foron
máis de 100 centros mobilizados en 16 cidades: Badalona, Barcelona, Bilbao, Cardedeu, Xetafe, Xirona, Guadalaxara, Lugo, Madrid, Melilla, Mollet do Vallès, Olot, Sabadell,
Sant Cugat, València e Zaragoza. É o que se
chama a #RevueltaEscolar.
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O proxecto Bewats emprega
imaxes de satélites e drones para
monitorizar o lixo mariño na costa
galega
Na loita contra o lixo mariño a estratexia máis
eficiente é evitar que estes residuos rematen
nos océanos, xa que a súa retirada, en moitos
casos, é imposible. A comunidade científica está
a desenvolver diversos sistemas e mecanismos
que permitan coñecer a súa orixe e percorrido.

ECOMENÚ LITERARIO: Día mundial do
Medio Ambiente. O Centro de Documentación Ambiental do CEIDA
convídate a participar no „Ecomenú Literario‟, actividade de lectura en voz alta
para achegarte á natureza. A actividade,
dirixida a público adulto, terá lugar o
sábado 5 de xuño ás 11.30 horas, no
Castelo de Santa Cruz (Oleiros).

Un dos proxectos que se está a desenvolver
neste eido é Bewats (Beach Waste Tracking
System. O seu obxectivo é desenvolver ferramentas innovadoras para monitorear a procedencia e o destino do lixo mariño a través de
imaxes de satélite e de vehículos aéreos non
tripulados equipados con cámaras.

Coñece a Rede de Reservas de Biosfera de Galicia, Gerês-Xurés, plataforma Zoom do CEIDA, 4 xuño.
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Ver Boletíns anteriores

Deputación da Coruña

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