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A vella estación de tren de Garga-Trasmonte
é o punto de partida para continuar o percorrido pola Vía Verde Compostela-TambreLengüelle. Ou sexa, para continuar pisando
o mesmo lugar onde ata non fai moito había
vías e traveseiros e polos que marchaba o
tren. Nunhas semanas terá lugar a inauguración dese itinerario con moito encanto
que comeza en Oroso (Santiago queda para
a seguinte fase) e termina, por agora, en Cerceda. Pero ollo: hai obras. E así se bota a
andar pola caixa do ferrocarril, todo chairo,
sen subidas nin baixadas. O río Lengüelle,
como inseparable compañeiro, está a centenar e medio de metros á esquerda, mentres o
camiñante chega á estación de OrdesPontraga e pasa unha zona de brañas que
se estende á destra, con pequenos charcos e
auga estancada.

.

A Cátedra Hijos de Rivera-UDC premia
á mellor tese doutoral en Desenvolvemento Sostible

Comeza a instalación das bases de bicicletas eléctricas de BiciCoruña no
Obelisco

Carolina Martínez García recibiu o Premio UDC
á Mellor Tese Doutoral en Desenvolvemento Sostible, convocado pola Cátedra Hijos de RiveraUDC en Desenvolvemento Sostible, polo seu traballo 'Avaliación da cuncha de mexillón para o
desenvolvemento de diferentes biomateriales
de construción'. O premio está dotado con
5.000 euros.

Está programada a incorporación de 55 novas
estacións e estas infraestruturas son especialmente importantes na Coruña, onde unhas
99.000 persoas utilizan a bicicleta de forma
habitual.
Os coruñeses que máis utilizan a bicicleta están
nun rango de idade entre os 25 e os 44 anos,
representando na Coruña unhas 41.600 persoas. Por xéneros, os homes adoitan utilizar máis
a bicicleta en todos os territorios, habendo por
cada muller usuaria da bicicleta 3,25 homes
usuarios na Coruña.

O xurado outorgoulle o premio e obtivo para ela a
cualificación de sobresaliente cum laude, tendo
en conta a relevancia, novidade e aplicabilidade
da investigación, o seu impacto en numerosas
publicacións científicas de prestixio, e a calidade
xeral da tese.
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Zonas onde as aves están en risco de
morte por parques eólicos ou liñas
eléctricas

A reciclaxe de plástico creceu o pasado ano en máis dun 10%

Unha investigación con participación da Universidade de Valencia (UV) pon de manifesto as zonas de Europa e do norte de África nas que a
construción de parques eólicos ou liñas eléctricas
pode aumentar o risco de morte das aves migratorias. A costa mediterránea occidental de Francia, o sur de España e a costa marroquí están
entre as principais zonas de vulnerabilidade.
O proxecto, publicado está dirixido pola Universidade de East Anglia (UEA) e utilizou os datos de
localización por GPS de 65 estudos de seguimento de aves para coñecer os lugares nos
que voan con máis frecuencia a unha altura perigosa, definida como 10-60 metros sobre o chan
para as liñas eléctricas e 15-135 metros para os
aeroxeradores. Isto permitiu ao equipo identificar
as zonas nas que estas aves serían máis sensibles ao desenvolvemento de parques eólicos ou
liñas eléctricas en terra.
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A falta de papel supón unha ameaza
para o cartón

Si en 2020 recicláronse máis de 1 millón de toneladas de residuos plásticos en España, evitando con iso a emisión de máis 1,7 millóns de
toneladas de CO2 por substitución de plástico
virxe, en 2021 esta cifra incrementouse en
150.000 toneladas máis.
Deste dato deixouse constancia no primeiro
Congreso Nacional de Reciclaxe de Plástico,
organizado por Anarpla e que tivo lugar en Madrid o pasado 17 de maio, coincidindo coa conmemoración do Día Internacional da Reciclaxe.
David Eslava, presidente de Anarpla, explicou,
con datos, a importancia do sector da reciclaxe
de plástico: “Contamos con empresas de máis
de 40 anos e Anarpla representa ao 70% da capacidade instalada do sector, situando a España
como o segundo país en cociente de reciclaxe
de Europa”, ao que engadiu que “O noso país é
un do cinco Estados europeos –xunto a Alemaña, Italia, Reino Unido e Francia– cuxa capacidade de reciclaxe supón un 67% do total do
continente. Ocupamos o segundo lugar en capacidade de reciclaxe para o PET, o terceiro
para o LDPE e o cuarto para o HDPE e PP”.

Novas si, pero papel non. Así titula un artigo a
industria editora de India no que detalla as dificultades que atravesa o sector pola falta de papel
e o enorme encarecemento deste produto tan
esencial.
Non é o único país que está a sentir os efectos
da crise da celulosa e papel para imprimir. Medio
mundo vive xa as consecuencias. En Turquía, a
Asociación de Editores calcula que o custo de
impresión vaise a traducir en aumentos de prezos dos libros, mesmo, din cunha frecuencia de
ata «tres ou catro veces por ano». O papel obtense da celulosa e esta de a madeira. A celulosa pode empregarse ben para fabricar directamente papel ou ben pode someterse previamente
a un proceso de branqueo para eliminar a lignina
residual que escurece a pasta. Un proceso intensivo no consumo de enerxía que chega a supor
ata o 30% dos custos desta industria.
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Sabías que…
Os polbos están condenados a ser
orfos desde moi pequenos. Despois
de que un polbo femia poña os seus
ovos, deixa de comer e comeza a automutilarse, arrincándose a pel e mordendo as puntas dos tentáculos. Cando un
polbo novo sae do ovo, a súa nai xa
está morta. Uns meses despois, o seu
pai tamén morrerá.

RECEITA ECOLÓXICA: Ensalada de
mango e lura á prancha

Declarada a utilidade pública de seis
novas aldeas modelo

Ingredientes (4 persoas): Lura 1, limón zume
e ralladura 1, dente de allo 2, pementas variadas moídas 1/2 cucharadita, mango grande
1, cebola tenra 1, guindilla vermella fresca
Mezclum (mestura de leitugas) 1 bóla, cilantro
fresco unhas follas, aceite de oliva virxe extra,
sal.

A Xunta de Galicia deu o visto e prace á declaración de utilidade pública e de interese social das aldeas modelo de Seixo (A Gudiña),
Carozá (Cualedro), Covelo (Taboadela),
Francos de Proendos (Sober) e MouteiraParada (Cercedo-Cotobade). Son as primeiras
declaradas tras a entrada en vigor da Lei de
recuperación da terra agraria de Galicia e ás
que, por tanto, aplicaráselles esta novidade,
que implica o recoñecemento da existencia de
razóns de interese público para a tramitación
de urxencia do seu procedemento e dos informes ambientais e sectoriais respectivos.

Limpamos ben a lura e cortamos o corpo en
anillas deixándoas unidas por unha banda. Poñémolo nun bol coa ralladura de limón, os allos
machucados, a pementa e dúas cucharadas de
aceite e deixamos marinar polo menos durante
trinta minutos. Cortamos o mango en anacos
e a cebola en láminas finas e mesturamos ambas as cousas coa guindilla cortada en rodajas
e sen as sementes, o zume de limón e un chisco de sal, removemos e deixamos marinar durante uns 10 minutos…

Esta declaración de utilidade pública permitirá
axilizar a posta en valor de máis de 130
hectáreas ao redor dos núcleos de poboación que se busca dinamizar, con case
1.400 parcelas implicadas e preto de 600 propietarios.
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O Goberno declarará 67 novas reservas en ríos, lagos e augas subterráneas

O cambio climático reduce as horas
de sono: durmiremos cada vez menos

O Goberno declarará 67 novas reservas hidrolóxicas en todo o país que inclúen 26 novas reservas naturais fluviais e, por primeira
vez, 19 reservas en lagos e 22 en augas subterráneas, ademais da ampliación de dúas reservas xa existentes.

As vagas de calor son cada vez máis frecuentes e máis extremas. É difícil soportar as altas
temperaturas durante ou día, pero máis aínda
durante a noite. A suor, a sensación de afogo e ou ruído constante do ventilador son
sensacións desagradables. Agora, un estudo
realizado por investigadores da Universidade de Copenhague demostra que o cambio
climático reduce as nosas horas de sono. Segundo vos datos estimados, extraídos de miles
de millóns de reloxos intelixentes en todo ou
mundo, xa estamos a perder cantidades substanciais: arredor de 11 noites ao ano durmimos menos a causa do cambio climático.

O próximo día 26 finaliza o prazo de consulta
pública desta proposta, que deberá ser aprobada polo Consello de Ministros e é froito do
traballo das Confederacións Hidrográficas para
a revisión dos plans hidrolóxicos de terceiro
ciclo (2022-2027). Con estas incorporacións xa
serían 248 as reservas naturais fluviais declaradas, que representan 3.845,75 quilómetros de extensión total.

Máis Info
Máis info

-3-

'Conecta Coruña' transformará 213 edificios cara á dixitalización e a sustentabilidade

Huesca, pioneira e referencia en control bióloxico de pragas no arborado
Huesca é pioneira e referencia na posta en
marcha de estratexias de control biolóxico
para evitar as pragas no arborado da cidade. Ao usar este tipo de técnicas evítanse os
produtos químicos que destrúen e prexudican a outros habitantes do ecosistema urbano,
polo que se fomenta unha cidade máis natural e saudable.

O proxecto 'Conecta Coruña', presentado polo
Concello da Coruña, é un dos beneficiarios da
Convocatoria de Edificios Intelixentes promovida por Rede.es, entidade dependente do
Ministerio de Economía e Empresa, co obxectivo de fomentar o uso de tecnoloxías da información para promover o desenvolvemento de infraestrutura intelixente nas cidades aproveitando o
big data.
O Concello, a través do Ministerio de Economía,
Facenda e Interior, levará a cabo un investimento de 4.998.836 euros, cofinanciada con
fondos europeos FEDER, para actuar en 213
edificios repartidos polos barrios da cidade, - 4 en inmobles de titularidade pública e privada
destinados a usos administrativos, comerciais,
culturais, educativos, deportivos, asistenciais e
tamén residenciais.
.

A área de Medio Ambiente do Concello leva xa
desde o ano 2008 liberando insectos beneficiosos. Desde o principio observáronse moi
bos resultados e foise ampliando a máis zonas
da cidade, converténdose nunha das primeiras
urbes en implantalo.
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Valencia sumará 176 novos puntos de
recarga de vehículos eléctricos á súa
rede pública
Decathlon Oleiros, o vindeiro domingo 5 de xuño, celebra a 9ª edición
das Xornadas de Voluntariado Ambiental. Da man de expertos ambientais e entidades de custodia realizaremos a retirada de especies vexetais exóticas e limpeza da contorna
do Bosque Veciñal de Irixoa ás
10:30 para concienciar sobre a práctica responsable do deporte en espazos naturais.

Co proxecto de instalación de 176 novos puntos
de recarga eléctrica en Valencia, o maior levado
a cabo ata o de agora na cidade segundo o consistorio, consolídase a infraestrutura pública
de recarga, fundamental para o obxectivo de
converterse nunha urbe climáticamente neutra.
Nas zonas de recarga que se instalarán nos
mercados municipais habilitaranse 23 tomas
destinadas especialmente á recarga de bicicletas e vehículos de repartición eléctricos, coñecidos como de última milla, que se utilizan
para o servizo a domicilio.

Campaña
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Ver Boletíns anteriores

Rutas

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