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A praia de Santa Cruz (Oleiros) rexenerarase coa primeira area da dragaxe da
ría
Moi pronto as pedras e rocas que dominan a
praia urbana de Santa Cruz recuperarán a
imaxe propia dun areal para toalla e parasol.
As primeiras areas que se extraian do dragaxe da ría, areas, que non lodos, irán para a
praia de Santa Cruz.
O mar tamén esnaquizou a rampla de acceso
á praia de Santa Cristina, utilizada polos
vehículos de limpeza e polos membros do
club de traiñeiras de Perillo. Redeseñarase
con respecto á rampla actual e que afectará á
esquina do paseo marítimo de Santa Cristina
nun tramo de 50 metros.

.

A Coruña sumar, un ano máis, á iniciativa #30DíasEnBici

A bandeira de Galicia Calidade xa
ondea no Real Club Náutico da Coruña

A iniciativa #30DíasEnBici chega á súa novena edición e A Coruña, que é unha das cen cidades adheridas
ao programa, súmase un ano máis a este proxecto que
naceu para promover o uso cotián da bicicleta nas
áreas urbanas e para apostar por un modelo de mobilidade que faga das cidades espazos máis amables,
saudables e sostibles.

Co izado da bandeira de Galicia Calidade, recoñécese
a súa localización, equipamento e a excelencia dos
seus servizos. Galicia Calidade conta na actualidade
con máis de 600 produtos e servizos certificados de
150 empresas, que engloban os sectores agroalimentario, mar, turístico, xoieiro, industrial, geotérmico e
planta ornamental.

A proposta é, usar a bicicleta cada día durante o
mes de abril, fomentando o hábito de empregar este
medio de transporte nos desprazamentos por motivos
funcionais a través do carril bici no que o executivo
local destinou este ano 1,5 millóns de euros ás melloras na infraestrutura para facelo máis útil e seguro.

Na actualidade, xa son 14 os clubs náuticos galegos
certificados con esta marca de garantía e que, xunto
con hoteis, restaurantes e casas rurais, suman máis de
50 establecementos turísticos amparados baixo este
selo.
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O Concello adxudica as 318 parcelas
das hortas ecolóxicas
O Concello recibiu un total de 484 solicitudes de
parcelas nas hortas ecolóxicas municipais dá Agra do
Orzán, de Novo Mesoiro, de Eirís e do parque de
Adolfo Suárez. Todas as prazas dispoñibles quedaron cubertas e unha vez finalizados os traballos do
espazo reservado a hortas no parque de Adolfo Suárez,
hai un total de 318 parcelas individuais, 24 mesas de
cultivo individuais, 4 parcelas de uso común e 4 mesas
de cultivo.
O venres ábrese o prazo para emendar as solicitudes
ata o 24 de marzo. A Concellería de Medio Ambiente,
está a levar a cabo un plan de mellora integral das
diferentes hortas con máis iluminación e que, ademais,
aumentan o seu número nun centenar, ao engadirse as
novas do parque de Adolfo Suárez.
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Que sabemos dos cortes de enerxía das
centrais nucleares en Ucraína?

As aves quedan sen lugares onde aniñar nas cidades pola rehabilitación
dos edificios
A rehabilitación dos edificios nas cidades está a
provocar unha desaparición paulatina dos lugares
onde as aves poden nidificar, segundo alerta
SEO/BirdLife.
Golondrinas, avións, birrios e morcegos adaptáronse a
convivir cos seres humanos en contornas urbanas.
Cavidades, gretas, ocos en cubertas e fachadas
ofrecen espazos onde descansar, criar ou hibernar a
numerosas especies, todas protexidas e moitas delas
ameazadas.
Pero a falta de lugares onde aniñar podería ir a máis
ante a previsión de que nos próximos anos espérase a
rehabilitación de máis dun millón de edificios en España polo que SEO/BirdLife chama a administracións
públicas, arquitectos, construtoras e propietarios para
que teñan en conta a fauna urbana que os utiliza
como lugares de cría ou refuxio.
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Chernóbil, 1986. Unha data marcada a lume na historia
máis recente. Unha auténtica catástrofe causada por
unha explosión non Reactor 4. Debido a iso, expulsouse unha gran cantidade de material radioactivo aos
arredores, e houbo unha fusión parcial do núcleo do
reactor. As últimas tres décadas houbo un importante
esforzo internacional por descontaminar a zona da
maneira máis segura posible. Mais o estoupido da recente guerra en Ucraína derivou na ocupación da
central por parte das forzas rusas.
Chernóbil non é a única. Os rusos tamén teñen o control da nuclear de Zaporiyia. E nos últimos días, as
autoridades ucraínas informaron dun corte de enerxía
en Chernóbil, que veu seguido dun parcial en Zaporiyia. Malia que o Organismo Internacional de Enerxía
Atómica (OIEA) asegurou que este illamento eléctrico non é unha ameaza inminente para a seguridade das
centrais, é importante entender cal pode ser o seu impacto no futuro.
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Sabías que…
Os participantes no reto 30 días en bicicleta,
promovido pola asociación Mobi-liza, entrarán no
sorteo de dúas bicicletas. Para participar será
necesario asinar un compromiso na web
www.30diasenbici.com/o-compromiso/. A asociación outorgará obsequios como unha revisión da
bicicleta no taller social Reciclos.
O reto comezará en abril e xa está aberta a
inscrición.

RECEITA ECOLÓXICA: Panqueques de banana

Apúntate ao slow travel
Adoptado polos viaxeiros de todo o mundo, aclamado en centos de blogs de viaxes, esta arte de
viaxar avoga pola lentitude e co obxectivo de
gozar dunha estancia eco-responsable, que non
só non dane o medio ambiente, senón que resulte
enriquecedora para o turista e tamén, por que non?
para o lugar que visita.

Ingredientes:
1 banana mediana lixeiramente madura
50 gramos de fariña de trigo todo uso
50 gramos de fariña de quinoa ou de arroz
250 mililitros de leite desnatada

O slow travel, literalmente ‘viaxe lenta’ consiste en
facer turismo doutra maneira. É un enfoque para
viaxar, que che permite tomar o teu tempo e conectar realmente co mundo que te rodea: cultura, natureza, habitantes, tradicións, comida, música e moito
máis. O concepto baséase na idea de que unha
viaxe debe educar e achegar algún aliciente emocional á vez que resulta sostible para as comunidades locais e o medio ambiente.

Preparación: Cun tenedor esmaga a banana ata reducila a unha consistencia pastosa. Pero non abuses,
non a fagas puré. Nun bowl mestura as fariñas co
leite e a banana esmagada.
Si non estás nunha onda dietética séntete libre de
agregarlle un pouquiño de azucre.
Lembra que podes substituír os tipos de fariña dependendo do teu gusto/necesidade…
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O cambio climático pode alterar a
hibernación de osos pardos a longo
prazo

Programa de medio ambiente da UE
ata 2030
O Parlamento Europeo apoiou o pasado xoves o
programa de medio ambiente da Unión Europea
ata 2030, cuxo obxectivo é acelerar a transición da
UE a unha economía sen emisións, circular e de benestar.

Os cambios meteorolóxicos e a alteración na dispoñibilidade de alimento, efectos ambos derivados
do cambio climático, poden terminar alterando a
longo prazo a rutina de hibernación dos osos pardos
no norte da Península Ibérica.

En primeiro lugar, débese alcanzar a mitigación do
cambio climático co obxectivo de redución de gases
de efecto invernadoiro para 2030, así como unha
adaptación para os efectos presentes do cambio
climático. Doutra banda, exponse o avance cara a
unha economía do benestar e circular que devolva
ao planeta máis do necesario. O seguinte obxectivo é
alcanzar a contaminación cero, mesmo en relación
cos produtos químicos nocivos, e protexer, preservar
e restaurar a biodiversidade…

O presidente da Fundación Oso Pardo, Guillermo
Palomero, está convencido de que «da man do
cambio climático, o período de hibernación será
menor» e ademais «non se dará de maneira gradual
senón que irá a golpes». Hai unha maior actividade
invernal, «moitos exemplares non hibernaron senón
que permaneceron activos, sobre todo os osos novos e as osas con crías dun ano de idade».
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En marcha o primeiro dos pasos de
peóns intelixentes que se instalarán en
Coslada

A Coruña comeza a desenvolver a
nova rede do servizo BiciCoruña

Coslada instala o primeiro paso de peóns intelixente
da Comunidad de Madrid. Son coñecidos como SLI e
serven para unha delimitación física do paso de peóns
e para a sinalización e iluminación do espazo.

O Concello da Coruña comezará este mes a primeira fase da posta en marcha das novas bicicletas do
servizo BiciCoruña, un proxecto asociado á súa
Estratexia Integrada de Desenvolvemento Urbano
Sostible (EIDUS) canto a actuacións e proxectos
con fondos FEDER da Unión Europea.

Está pensado para que os peóns e condutores dispoñan
de maior e mellor visibilidade e iluminación na contorna. Consiste na colocación de placas led de 50x50
centímetros a rentes do chan co firme da calzada,
coincidindo cos extremos do cebrado. O sistema
complétase con dous sinais luminosos verticais normalizadas de paso de peóns que se iluminan ao mesmo tempo, conseguindo deste xeito o efecto de visualización desexado.
-4.

O proxecto, que pretende dotar á cidade dun sistema de seguro de bicicletas moderno, seguro e
acorde cos sistemas das principais cidades europeas, está dotado cun orzamento de 1.792.030 euros e
permitirá a renovación e ampliación do parque existente: inclúe a dotación dun mínimo de 514 bicicletas, 334 máis das dispoñibles actualmente, das
que 342 serán mecánicas e 129 eléctricas.
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A ponte xiratoria entre Erandio e Barakaldo, de 470 metros de lonxitude,
estará en marcha en 2024
Presentouse o deseño da ponte móbil para ciclistas e
peóns que unirá Erandio e Barakaldo. A ponte, de 470
metros de lonxitude, poñerase en marcha en 2024.
XI Congreso Nacional de Avaliación de
Impacto Ambiental. Cáceres, 23, 24 e
25 de marzo de 2022.

A Diputación de Bizkaia ultima a redacción do
proxecto, paso previo á licitación das obras. O enxeñeiro alemán Mike Schlaich deseñou a ponte para
peóns e ciclistas, cun trazado en curva e que se poderá abrir no seu parte central para o paso de barcos. Este proxecto está ligado ao bulevar ciclopeatonal que unirá Bilbao e Getxo pola beira da marxe
dereita da ría.

Voluntariado ambiental con Parques
nacionais e WWF. P.N. Doñana, 26 e 27
de marzo de 2022.
Roteiros guiados e excursións didácticas pola vertente norte do Parque Nacional Sierra de Guadarrama 2022.
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Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente
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