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A menos de 3 km do centro da villa de
Noia álzase unha pequena montaña que
se eleva ata os 363 m sobre o mar. É o
Alto de San Lois, un magnífico e privilexiado enclave para gozar dunha das mellores panorámicas da Ría de Muros e
Noia. É un excelente miradoiro sobre a
ría, podendo observar desde onde comeza a abrirse a ría ata a súa bocana. Así,
poderemos ver O Porto do Freixo, Esteiro, A Illa da Creba e a mesma villa de Muros. Ao fondo sobresae a mítica silueta de
Monte Louro e Punta Queixal. Na beira
sur da Ría de Muros e Noia poderemos
ver Portosín, Punta Aguieira e mesmo
Porto do Son. Cara ao interior destacamos o Monte Iroite e a mesma Serra da
Barbanza.

.

Excedente de cunchas de mexillón para
elaborar mobles sostibles en Cambre

O quenlla de Oleiros morreu por inxestión de plásticos

A empresa Construcións Ramos de Cambre,
rexentada polos irmáns Rocío e César Amil, impulsa un proxecto de economía circular para a
elaboración de mobiliario con formigón reciclado
producido con cunchas de mexillón.

Fibras procedentes de artes de pesca, un tapón de botella e outros obxectos plásticos.
Esa foi a causa da morte do quenlla de Oleiros,
que apareceu na praia de Bastiagueiro e que,
posteriormente, varou na de Santa Cristina ata
falecer a última hora da tarde. O equipo veterinario da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), durante a análise do animal, descubriu que algúns dos obxectos plásticos estaban a taponar a válvula espiral. Este é
un órgano que facilita que se aumente a superficie de absorción dos tiburóns e raias, que teñen
un tamaño intestinal moi reducido. A obstrución
desta válvula foi identificada como causa do debilitamento do quenlla, que acabou provocando a
súa morte.

A compañía promotora, dedicada tradicionalmente á construción residencial e industrial, viuse
afectada no 2008 polo estalido da burbulla inmobiliaria, polo que os seus donos decidiron reenfocar a súa actividade e reinventarse. Fixeron unha
análise interna tendo claro que unha das súas
premisas era garantir a calidade do medio ambiente.
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Os incendios forestais aumentan en
todo o mundo polo cambio climático

Maldivas terá a primeira cidade flotante do mundo

Unha nova investigación pon de manifesto que o
risco de incendios forestais está a aumentar en
todo o mundo debido ao cambio climático, pero
tamén que as accións e políticas humanas poden desempeñar un papel fundamental na regulación dos impactos rexionais.

Unha das causas que máis preocupan dentro do
cambio climático é o aumento do nivel do
mar, xa que se trata dunha situación irreversible
e estímase que é cuestión de anos que moitos
territorios terminen alagados. Cada ano a auga
crece 3,4 milímetros e esta situación podería
afectar gravemente a algunhas illas como é o
caso de Maldivas, que vai poñer en marcha un
ambicioso proxecto que consistirá na construción dunha cidade flotante con capacidade
para ata 20.000 persoas.

Os modelos climáticos suxiren que nalgunhas
rexións do mundo, por exemplo o Mediterráneo
e a Amazonia, a frecuencia das condicións climáticas dos incendios no período moderno non
ten precedentes en comparación co clima histórico recente, debido ao quecemento global inducido polo home de ao redor de 1,1°C.
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Un total de 170 fogares de Vilarmaior
xa dispoñen de compostador para xestionar a súa materia orgánica
O concello coruñés de Vilarmaior, co apoio de
Sogama, ampliou o seu programa de compostaxe doméstica a 30 novos fogares, facendo un
total de 170 as vivendas que xa autoxestionan a
súa materia orgánica para convertela en compost, un aboamento natural de alta calidade que
achega nutrientes ao chan e que mesmo o protexe fronte a pragas e enfermidades.
O compostador debe situarse no exterior da
vivenda, nunha zona protexida das inclemencias
meteorolóxicas e en contacto directo coa terra
para facilitar a entrada dos microorganismos
descomponedores, debendo os usuarios levar a
cabo o control de parámetros crave (é o caso do
osíxeno, a temperatura e a humidade) para obter
un compost de alta calidade e que cumpra cos
requisitos esixidos pola normativa vixente. Con
este programa, o concello poderá alcanzar importantes beneficios ambientais, xa que se
evita que aproximadamente o 42% da composición media dunha bolsa de lixo tipo, que corresponde a materia orgánica, acabe depositada no
colector convencional...
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Esta zona é unha das que máis sofre as consecuencias do cambio climático e que con moita
probabilidade, nun futuro practicamente todo
o país quedará mergullado na auga. O proxecto que quere levar a cabo o Goberno denominouse Maldives Floating City (MFC) e trátase
dunha cidade que flotaría sobre o mar e que estaría situada moi preto da actual capital do país.
Esta idea non é unha novidade, senón que xa
se expuxo por primeira vez fai máis de dez
anos, pero o certo é que non foi ata este ano
cando se comezou a súa construción. Contará
cunhas 5000 casas que flotarán na auga e será
a primeira cidade flotante do mundo.
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Sabías que…
Cada 17 de maio conmemórase o Día Mundial
da Reciclaxe. Unha data instituída pola UNESCO e que busca concienciar aos habitantes do
planeta da importancia vital que ten a reciclaxe,
para a sustentabilidade ambiental global. A idea
principal desta celebración é sensibilizar á poboación sobre os retos da reciclaxe. A mellor
maneira de reducir os residuos que se producen
nos fogares e as fábricas é reciclar materiais
vellos que xa foron utilizados.

RECEITA ECOLÓXICA: “Salmorejo”
de Calabacín Ecolóxico

O Mediterráneo 'ferve' e as súas
temperaturas poderían favorecer a
chegada de nuevo choivas torrenciais nos próximos meses

Ingredientes (6 comensais): 1 calabacín verde
ecolóxico, 1 pepino ecolóxico, 2 pementos verdes ecolóxicos, 80 gr pan branco, 100 ml aceite
de oliva virxe extra, 1 dente allo pequeno, 2 c/s
vinagre de mazá, 1 c/p de sal.

A onda de calor que mantivo a lume vivo a
gran parte do territorio español puxo en alerta
aos meteorólogos, que non só predín un verán
especialmente caloroso, senón que ademais
temen a chegada de fortes tormentas nas que
as altas temperaturas do Mediterráneo, que
crecen a un ritmo un 20% máis rápido que o
resto do planeta, xogan un papel crave.

Lavar e secar o pepino, pelar, trocear e poñelo
no vaso da batidora. Limpar e quitar as sementes aos pementos, trocear e engadilos ao vaso.
Pelar o allo e engadilo ao vaso.
Trocear o pan. Trocear o calabacín e engadilo
co pan. Engadir o sal, o vinagre e o aceite. Tapar a xerra e triturar ata obter unha pasta fina e
homoxénea.

Pero... Que relación pode ter a onda de calor
coas futuras tormentas? Pois, entre outros factores, os cinco graos máis do habitual que
rexistran as augas mediterráneas este xuño,
unha cifra que preocupa especialmente aos
expertos pola posibilidade de que acabe favorecendo os xa habituais episodios de pinga
fría que se viviron con intensidade nos últimos
anos na costa este de o país.
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Un catálogo de todos os minerais da
Terra para buscar vida extraterrestre
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A natureza 'ideou' nada menos que 21 formas
distintas para 'fabricar a pirita ao longo de 4.500
millóns de anos, mentres que os diamantes
son o resultado de nove combinacións diferentes. As enxeñosas maneiras nas que se
formaron os minerais contan a historia do noso planeta. Un relato que, tras 15 anos de traballo, un equipo internacional de científicos
descifrou e condensou no maior catálogo de
minerais da Terra publicado ata o de agora.

O Proxecto Ríos chega á maioría de
idade
A sinatura dá continuidade á cooperación para
promover o coñecemento e coidado dos recursos fluviais de Galiza entre a sociedade a
través do 'Proxecto Ríos' que ten a finalidade
de promover o coñecemento e coidado dos
recursos fluviais do país, cumpre 18 anos e
dá continuidade a este programa de voluntariado e educación ambiental iniciado no 2004,
e na que Galiza é un referente estatal

Baixo o paraugas da Institución para a Ciencia
Carnegie, en EEUU, lograron describir 10.556
minerais, fronte aos 5.800 recoñecidos pola
Asociación Internacional de Mineraloxía baseándose só na súa estrutura e composición. O
novo enfoque foi catalogado tendo en conta
cando e como se orixinaron, polo que os autores falan de "tipos de minerais".

Pretender seguir incrementando a participación cidadá no programa 'Proxecto Ríos', mediante accións e actividades formativas, cursos
ou campañas de limpeza. Actuacións que
afondarán na concienciación sobre a importancia de protexer o medio natural..
.
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Madrid avanza na modificación e mellora das normas urbanísticas para
unha cidade máis verde e habitable

Así será o complexo turístico que o
Concello de Abegondo impulsa en
Beche

Adaptar a cidade á realidade do século XXI a
través da rexeneración e rehabilitación urbana, a mellora ambiental, a eficiencia enerxética,
a promoción de vivendas de calidade, ecolóxicas, funcionais e accesibles en todos os sentidos, ou o establecemento de novas actividades
acordes á demanda social e os novos modelos
de vida, foron algúns dos obxectivos que levaron
ao Concello de Madrid a iniciativa da área de
Desenvolvemento Urbano, a aprobar o avance
da modificación das normas urbanísticas que
rexerán o Madrid do futuro. Esta nova norma
conseguirá unha cidade máis verde grazas ás
medidas de renaturalización, con máis vexetación en fachadas e cubertas; unha cidade con - 4 mellores usos dotacionais; unha cidade tecnoloxicamente preparada, que dea cabida ás novas
actividades económicas

O parque fluvial de Beche, situado no Concello
de Abegondo albergará un complexo turístico
co obxectivo de atraer aos amantes da natureza. O espazo contará cun campamento con
cabanas de madeira, unha piscina recreativa exterior e un espazo de xogos multiaventura. Todas estas instalacións sumaranse
ás xa existentes en Beche, por onde discorre o
Camiño de Santiago. Os cidadáns que, sobre
todo durante as fins de semana, acoden ao
parque poden gozar de área recreativa, unha
senda ao redor do encoro, un pantalán para
actividades acuáticas e un gran campo para
pasar o día, con instalacións de cociña e aseos.
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Novo avance na Supermanzana Barcelona en L’Eixample
Este verán poñeranse en marcha os traballos
para transformar a parte central da cidade. A
campaña concrétase nas seguintes accións:

O Centro de Documentación Ambiental do CEIDA organiza o vindeiro 7
de xullo unha actividade de baño de
bosque non xardín do Pazo de Lóngora (Liáns, Oleiros), actual sede do
centro, guiada por Rosalía Santori,
especialista en experiencias de benestar interior e autora do libro 7
herbas máxicas (Hércules de Edicións). A actividade terá lugar ás 19
h. cunha duración aproximada de hora e media. As prazas son limitadas.

Reunións informativas coas entidades membros das comisións de seguimento do proxecto,
abertas a toda a cidadanía, así como reunións
específicas con comerciantes e colectivos clave.
Materiais informativos nas porterías e nas zonas próximas ás actuacións e nas canles dixitais
municipais, así como unha nova canle de Telegram específico durante as obras.
Atención directa con informadores/as que pasarán comercio por comercio.

Campaña
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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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