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O Concello de Arteixo iniciou as tarefas
de roza para realizar as obras de dous
novos paseos fluviais:
fluviais o do río Seixedo,, desde a zona máis alta de Vilarrodís
Vilarrodí
ata o parque do Seixedo (a súa lonxitude
será de algo máis dun quilómetro e sus
porá un investimento de 292.000 euros.
Parte do paseo discorrerá sobre unha
pasarela de madeira ancorada sobre o
terreo), e o novo paseo do Rego da
Bidueira,, que enlazará co actual
a
paseo
fluvial desde unha zona próxima a CanCa
dame. Será
erá unha ampliación de preto
dun quilómetro de lonxitude que se iniin
ciará na zona de O Foxo —lugar polo que
pasa o actual paseo fluvial no seu camiño
cara ao val de Loureda—,
Loureda
onde se desviará nun novo
vo ramal ata a zona de Candame, que limita coa estrada A CoruñaCoruña
Carballo (AC-552).
552).

A Coruña supera xa o mínimo rer
comendado de metros cadrados
de zona verde por cada habitanhabita
te

Así é a pasarela de Oza a Santa
Cristina
Deuse a coñecer o deseño preliminar da pasarepasar
la desde Oza ata Santa Cristina e que se enmarca dentro
ntro dunha serie de actuacións para mellorar
a mobilidade comarcal financiadas
financ
polos Next Generation.

A Coruña sempre padeceu unha caren
ncia endémica de zonas verdes: encerrada nunha península, o
mar foi a súa maior vantaxe e a súa maior limitalimit
ción. Todos os gobernos locais loitaron por arrinarri
car algo de verde ao asfalto, e a medida que a cic
dade crecía cara á periferia, tamén o facían
fa
os
parques, tratando de formar un cinto verde,
verde un
pulmón. Actualmente estanse
tanse levando a cabo as
obras do Bosque de Breogán,, xunto á urbanizaurbaniz
ción do mesmo nome. Son 27.000 metros cadrados
cadr
que se sumarán aos 2,5 millóns cos que xa conta a

O orzamento é de 8 millóns de euros e quérese
que estea dispoñible ao longo de 2023.
2023 A idea é
crear “unha alfombra sobre a ría”. Será unha ese
trutura “minimalista cun impacto paisaxístico
practicamente nulo” que partirá das Xubias, tras a
prolongación do paseo
seo marítimo da praia de Oza,
unha obra que se adaptará ao plan que o Concello
está a tramitar nesta zona.
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cidade. É dicir, 10,5 metros por habitante.
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Nova guía de deseño de envases
de papel e cartón
O documento identifica recomendacións precisas
para o deseño de envases de fibra
bra, incluíndo
aspectos
pectos como o uso de aditivos, recubrimientos,
tintas, adhesivos
dhesivos e outros compoñentes.
A guía foi desenvolvida por 29 expertos en deseño
des
de envases e revisadas por 114 líderes do sector,
se
e
representa un paso fundamental na construción
con
dun futuro circular para os envases de papel
p
e
cartón.
Deseñar tendo en conta a circularidade significa
utilizar os materiais que axudan a un proceso de
reciclaxe cada vez máis eficiente.. A guía identiident
fica recomendacións precisas segundo a compaticompat
bilidade
dade dos diferentes materiais co proceso de
reciclaxe estándar.
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A la, un recurso natural e
ecolóxico para usos tradiciotradici
nais e novos
Este sábado conmemorouse o II Día Europeo
E
da
La, organizado este ano por España e promovido
pola Fundación European
pean Wool Exchange (EWE),
que está formada
mada por entidades do continente as
cales teñen
ñen en común dar valor á la europea.
eur

A ‘naturación’ urbana, unha fef
rramenta para vivir mellor
O reto de lograr un benestar social
s
de forma viable, seguindo os Obxectivos
Obxe
de Desenvolvemento Sostible,, ten como punto de partida as
solucións baseadas
seadas na natureza, sendo a naturanatur
ción unha das facetas máis relevantes. Naturar é
a acción
ción de incorporar os ecosistemas na nosa
n
contorna, tanto
to a flora como a fauna. Como toda
acción humana,
na, os proxectos de infraestruturas
verdes, derivados desta,
ta, están sometidos a éxitos
e erros.
Os urbanitas buscamos mellorar a nosa contorna
a través duns obxectivos políticos,
polít
socioeconómicos e ambientais a curto,
cu
medio e longo prazo.
Nos últimos tempos, estamos a recoñecer
recoñec
o interese das infraestruturas verdes, pasando así da
admiración polas contornas grises de formigón,
ferro e cristal, como expoñentes
expoñe
da modernidade, á febre verde.
O concepto de verde supera a mera noción de
cor. A paisaxe verde é inclusivo e pode abarcar
aba
os
horizontes marróns ou amarelos dos nosos camca
pos manchegos. Cualifícase de enerxías verdes ás
non contaminantes, pero nas que, recentemente
recent
,
inclúese a nuclear.. Ademais da febre popular
p
polo verde e a súa imaxe positiva –que xa inclúen
moitas políticas
cas empresariais–
empres
subxace o interese
económico como
mo ferramenta para captar certos
ce
fluxos financeiros.
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Para esta edición, España organizou un encontro
encon
virtual coa participación de entidades
tidades dedicadas á
innovación téxtil e artesanía, tejedoras, ganderías
e outras organizacións que apostan pola revalorirevalor
zación da la, evento que se completou
ou con actividades en varios países baixo o lema «Benestar,
educación e arte» para facer fincapé no seu uso
na artesanía téxtil como fibra natural de gran valor
social e ambiental.
Todos os países comparten un mesmo probleprobl
ma:: posúen a la, que se considera un residuo, e
“non saben que facer con ela”, a pesar das numenum
rosas utilidades que ten, e ademais “importamos
la, que ás veces
ces leva desde aquí, de China e AustraAustr
lia, xa transformada coa cantidade de emisións
em
que iso comporta”.
Máis Info
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Sabías que…
En Galicia,, os petróglifos comezan no Neolítico,
hai xa máis de seis mil anos, e continúan na Idade
de Bronce e na Idade de Ferro. Os antigos habihab
tantes de Galicia facían arte sobre as pedras e
deixáronnos fermosos ‘petróglifos’.
Imos ao Dicionario:
Petróglifo: Gravado da
d época prehistórica feito
sobre pedras que estaban ao aire libre.

RECEITA
ECOLÓXICA:
Tartar
ecolóxico de aguacate e salmón

O número de vacas triplica ao
de veciños en Mesía e noutros
concellos da comarca da Coruña dóbrao

Ingredientes:
Para o prato:

«Dicías que eras pobre e tiñas unha vaca, eh?».
Era a pregunta do cacique ao medorento campesiño na popular viñeta de Castelao. Eran
tempos nos que unha vaca achegaba parte importante do sustento dunha familia. Das máis
de 9.100 explotacións de gando vacún que
hai na provincia da Coruña, segundo datos de
Medio Rural, case cinco mil teñen entre unha e
nove vacas. Con esta cifra considérase que non
están dentro das granxas profesionais e por iso
denomínanse «vacas de compañía».

400 gr de salmón fresco, 1 aguacate, 100 gr arroz
de tipo xasmín, 50 gr fabas negras, 3 cucharadas
de Sésamo, 4 cucharadas de quinoa fervida, 1
pemento vermello, perexil, media mazorca de
millo, 2 cucharadas de chía, limón, sal, aceite de
sésamo, aceite de oliva, salsa de soia.
Para o marinado do salmón:
200 gr. de sal, 200 gr. de azucre e 2 cucharaditas
de tomiño.

Proliferación dáse nalgúns concellos da comarca das Mariñas en un deles, Mesía, o
número de marelas triplica ao de habitantes
censados.

O primeiro paso é mesturar moi ben o sal, o azucre e o tomiño para preparar o marinado.
Máis Info
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Lavar e secar tamén contamina:
un estudo acha a forma de reducir a contaminación por microfibras dos electrodomésticos

Gran Canaria estrea planta de
compostaxe comunitaria
O Ministerio para a Transición Ecolóxica puxo en
marcha o Plan de Impulso ao Medio Ambiente (PIMA) de Residuos, que pretende promover actuacións que permitan reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e avanzar
no cumprimento dos obxectivos de xestión de
residuos da Lei de residuos e chans contaminados, do Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos 2016-2022, así como no cumprimento dos
obxectivos relativos ás enerxías renovables.

Cambiar a forma de lavar e secar a roupa na secadora podería reducir a contaminación do
aire, segundo un estudo realizado por investigadores da Universidade de Northumbria en colaboración coa compañía Procter & Gamble.
O traballo conclúe que secar a roupa na secadora
libera case a mesma cantidade de microfibras
potencialmente daniñas no aire que as que se
liberan polo desaugadoiro durante o lavado a
roupa desa mesma carga de roupa e que usar
acondicionador de tea ou toallitas para a secadora, en especial combinadas, pode reducir
"significativamente" a liberación de microfibras

No cumprimento dos obxectivos da Lei de residuos e chans contaminados, do Plan Estatal de
Prevención de Residuos e do Plan Estatal Marco
de Residuos (PEMAR), o Cabildo de Gran Canaria realiza actuacións entre as cales son obxecto
de financiamento os proxectos de Compostaxe doméstica e comunitaria de biorresiduos.

destas máquinas de secado.
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Galicia mantén a tendencia á alza
en volume de residuos reciclados, con 6,4 quilos máis por
habitante que en 2016

Barcelona prohibirá fumar en
todas as súas praias desde
xullo
O Concello de Barcelona estenderá a prohibición de fumar a todas as súas praias a partir de
xullo, despois de que o ano pasado realizásese
unha proba piloto en catro das súas praias.

Galicia mantén a súa tendencia á alza no volume
de residuos lixeiros que se reciclan cada ano, xa
que os 30 quilos que, de media, depositou en
2021 cada galego nos colectores azul e amarelo
son 6,4 máis que fai cinco anos.

A concelleira de Saúde, Gemma Tarafa, lembrou
o impacto ambiental e na saúde que teñen o
cinco billóns de cabichas que acaban no mar
cada ano, destacou que Barcelona é "pioneira"
no impulso desta medida, e lembrou que o
Goberno central traballa nunha normativa para
prohibir fumar nas praias de cara a 2023.

Así, a media de envases lixeiros reciclaxes por
habitante o pasado ano foi en Galicia de 30 quilos, repartidos a partes iguais nos colectores
amarelo e azul. En termos globais foron 73.000
as toneladas recollidas, case 33.000 de plástico,
latas e bricks e 40.134 de cartón e papel.

.
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VORTEX anima ás cidades a executar refuxios climáticos
As cidades apostan cada vez máis pola sustentabilidade e, nese proceso tamén se inclúen os
novos proxectos de lecer urbanos; proxectos
que traen consigo novos retos que obrigan a
buscar solucións que se atopen á altura tanto
das necesidades e obxectivos como ás expectativas que se teñan depositadas no proxecto.

Ruta guiada Cova do Monxe - Fonte
do Rato, Centro Montes e Serradoiro
de Valsaín (CMAV). C/ Primeira, 11. A
Pradería de Navalhorno, Segovia. 16

Por iso, é vital incluír elementos que permitan
xerar corredores verdes urbanos nas cidades tendo claro que son e que vantaxes comportan os
corredores verdes urbanos. Un corredor verde
urbano é un espazo que conta cunha importante
presenza de vexetación entre diferentes zonas
naturais da cidade co obxectivo de mitigar os
efectos das denominadas illas de calor, reducir a
contaminación ou aumentar a biodiversidade e a
sustentabilidade.

de abril de 2022.
Campaña #MensajeAlOcéano, prazo
límite 17 de abril de 2022.
Rutas guiadas e excursións didácticas pola vertente norte do Parque
Nacional Sierra de Guadarrama
2022.
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Ver Boletíns anteriores
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