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O río Mero, tan ligado á cidade da Coruña,
deixou atrás as terras máis ou menos salvaxes e as cultivadas, cruzou baixo a AP-9
e a A-6 e enfila cara ao encoro de Cecebre. É fácil seguilo, aínda que as súas augas están remansadas e mesmo dan logo
a sensación de correr moi pouco. Unha
pista moi estreita —e pola que non procede
circular cando é tempada de choivas porque o nivel da auga pode chegar ata ela
convértese nun paseo, sobre todo para os
amigos de ir en bicicleta. Uns sinais informan de que é o CircuÍto do Encoro. E
en efecto, o río fúndese no encoro e non
se distinguen as súas augas das do Barcés ou do Viovieiro ou do Baldomir, que
tamén alimentan a aquel. Vexetación hai
por todas partes e un panel sitúa ao excursionista na contorna.

.

Os antigos terreos de Naturgy en Matogrande contarán cun parque biosaudable municipal

Eficiencia enerxética na calefacción
das vivendas
O sector da calefacción xoga un papel moi importante para poder alcanzar os obxectivos climáticos e de descarbonización establecidos pola
UE para o 2050. En España, segundo datos do
Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético (IDAE), o 47% do consumo nos fogares
invístese en calefacción.

Os antigos terreos de Naturgy en Matogrande,
de propiedade municipal, contará cun parque
biosaudable, polo que os traballos actuais nesta
chaira débense ao selado dos antigos depósitos de combustible.
Esta era unha petición que a entidade veciñal do
barrio fixera en numerosas ocasións, a primeira,
fai catro anos, e agora vese cumprida polo Executivo municipal. Xa en maio, o presidente da
asociación de veciños, confirmaba que o 8 de
abril falara co concelleiro de Urbanismo quen lle
trasladou que lles autorizaron o desmonte de tubos e instalación dos antigos terreos de Naturgy.

E sobre este asunto os Enxeñeiros de Minas
teñen moito que dicir; dispoñen dunha sólida
formación, non só en Minería senón tamén en
Enerxía, que achega amplos coñecementos sobre a Xeración, Transporte e Distribución da
Enerxía, así como sobre o seu Aforro, Eficiencia
e Diversificación.
Máis Info

Máis Info

-1-

Os moitos beneficios da naturación urbana
A contaminación, a tensión e o illamento
azoutan ao urbanita e afectan á súa saúde física e mental. O modelo de cidade actual non é
viable. Por iso necesítase expor estratexias alcanzables, como a naturación (incorporación
da natureza na nosa contorna) para mellorar as
súas condicións de saúde e socioeconómicas.
En 2050 máis do 75% da poboación mundial
habitará en cidades. Debemos establecer uns
indicadores para o desenvolvemento urbano
que fomenten a equidade social nunha contorna
saudable en materia aloxamento, transporte e
alimentación. A naturación mellora a saúde, o
medio ambiente e as condicións socioeconómicas cun enfoque holístico que facilita a toma
de decisións a planificadores urbanos.
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Europa quentouse o dobre que a media
mundial no últimas tres décadas
As temperaturas en Europa aumentaron máis
do dobre da media mundial nos últimos 30
anos. Ademais, é a rexión do planeta na que o
quecemento vai máis rápido. Esta é a conclusión máis rechamante do informe que presentaron a Organización Meteorolóxica Mundial
(OMM) e o Servizo de Cambio Climático de Copernicus, dependente da Unión Europea. O estudo fai un repaso do estado do clima en Europa o
pasado ano, pero tamén amplía o foco as tres
últimas décadas —ao período comprendido entre 1991 e 2021— para concluír que Europa se
quentou a un ritmo (0,5 graos por década) que é
máis do dobre da media mundial”.
Como resultado deste incremento das temperaturas, perdéronse 30 metros de espesor de xeo
nos glaciares alpinos entre 1997 e 2021. Tamén, “a capa de xeo de Groenlandia estase
fundindo, o que contribúe a acelerar a subida do
nivel do mar”, engaden ambas as institucións.
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A situación dos encoros a 8 de novembro
A auga dos encoros españois suma unha
nova xornada de crecemento, en concreto un
0,2% nos últimos sete días, desde o 32,2% do
2 de novembro ata o 32,4% que conteñen este
martes 8 de novembro. A chegada do outono
permite que as reservas de auga síganse incrementando lentamente, cun aumento de 120 hectómetros cúbicos nos últimos sete días ata a
cifra actual de 18.158 hectómetros cúbicos.
O terceiro incremento semanal consecutivo pode
axudar a paliar a preocupante tendencia mensual das reservas de auga desde o xa afastado
mes de abril, cando un 49,6% de auga embalsada supuxo a cota máxima anual de 2022. Esta
recuperación semanal non serve para compensar a caída das cifras interanuais, aínda case
sete puntos por baixo do 39,2% de capacidade
embalsada no peche de novembro de 2021.
Aínda non hai ningunha conca da Península
que se atope por encima do 70% da súa capacidade. Por encima do 60% só se sitúan o
tres concas de menor capacidade: a de Tinto,
Odiel e Pedras cun 63,8%, a do País Vasco cun
61,9% e a do Cantábrico Oriental co 61,6%....
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Sabías que…
Nun Punto limpo, recóllense: Residuos perigosos xerados no fogar (fluorescentes e lámpadas de baixo consumo, vernices, envases de
pinturas, tóner, ….), aceites vexetais usados,
residuos voluminosos (mobles, colchóns, …),
madeiras, restos metálicos do fogar, residuos
de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEEs),
isto é, lavadoras, frigoríficos, televisores, secadores de pelo, móbiles, equipos de música, etc,
residuos de pequenas obras en domicilios.

RECEITA ECOLÓXICA: Crema Parmentier

Chega a mellor época de cogomelos
aos montes galegos: isto é o que debes saber

Ingredientes (4 persoas):
Chega novembro e, con el, arrinca o mellor
mes do ano para apañar cogomelos nos montes galegos. Aínda que o outono e as súas
choivas tardaron en chegar a Galicia, as temperaturas altas e a humidade proporcionada
durante o mes de outubro será condición de
posibilidade para que novembro sexa un grande mes para os micológos/as expertas e tamén principiantes. Porén, unha actuación
incorrecta á hora de desenvolver esta práctica pode danar os ecosistemas e reducir a
presenza dos fungos como elementos craves
para a biodiversidade.

Manteiga 75 g, allo porro (parte branca) 250 g,
pataca, 700 g, caldo de verduras 1 l, pan de
molde (porcións) 2, nata líquida, sal, pementa
branca moída, aceite de xirasol.
Retiramos a parte verde do allo porro e reservámola para outras preparacións. Cortamos a
parte branca ao longo e, despois, cada metade
en tiras. Lavamos ben ata que non queden restos de terra e escorremos a conciencia. Pelamos as patacas, lavámolas e cortamos en anacos dun tamaño o máis similar posible para que
se cozan na mesma cantidade de tempo.

O básico é levar botas, cesta e navalla…
Quentamos 65 g de manteiga nunha cazola e
refogamos o allo porro durante cinco minutos a
lume medio. Engadimos os anacos de pataca,
removemos e regamos co caldo de verduras…
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Confirmado: camiñar 10.000 pasos
diarios é o ideal, pero tamén depende
como os deamos
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Betanzos solicita a inclusión do centro histórico nun programa de axudas
Next Generation

Hoxe en día existe toda unha industria xerada
arredor do reclamo de que é necesario alcanzar 10.000 pasos ao día para estar san. Dita
recomendación calou na nosa sociedade de tal
forma que ata a propia Organización Mundial
da Saúde a adoptou como obxectivo.

Betanzos solicitou participar no programa de
axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel
de barrio que contempla o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado
pola Unión Europea a través dos fondos Next
Generation. A participación neste programa de
axudas permitirá o financiamento de obras de
rehabilitación de edificios e vivendas sempre
que se obteña unha redución de polo menos
un 30 % do consumo de enerxía primaria
non renovable nos edificios. Deste xeito,
cumpriríase co obxectivo de adaptar o parque
de edificios e vivendas en España aos retos
nacionais e europeos en materia de sustentabilidade «mitigando a demanda de calefacción e
refrixeración nos fogares».

O primeiro que hai que dicir é que, sexan cales
sexan os pasos que deamos, os beneficios
de camiñar son incuestionables. A curto
prazo, favorece a liberación de endorfinas
no cerebro, o que fai que sintamos mellor,
máis felices. Tamén mellora o equilibrio e
fortalece as pernas. Isto é moi importante,
pois significa que pode manternos activos durante máis anos. Ademais, fai que o noso corazón sexa máis forte e reduce á metade as
probabilidades de arrefriarse, fortalecendo o
noso sistema inmune.
Máis Info

Máis info

-3-

Pamplona creará unha reserva fluvial
para a biodiversidade na zona do muíño de Ilundáin

Zaragoza lanzará unha aplicación para
potenciar a súa mobilidade urbana
O Concello de Zaragoza lanzará a inicios de
2023 a App 'Maas' (Mobility as a Service),
dedicada á mobilidade urbana con toda a
oferta de transporte da cidade, onde a bicicleta adquirirá un protagonismo especial.

O Concello de Pamplona vai realizar unha serie
de actuacións de renaturalización nas contornas
fluviais da cidade para mellorar a calidade de
vida da cidadanía e combater o cambio climático.

A aplicación permitirá planificar o traxecto
desde a orixe ata o destino en función do
tempo dispoñible e das necesidades de mobilidade, incluíndo, por suposto, as opcións de
'sharing' ciclistas, sempre a tempo real.

Baixo a denominación de RUNA 2025, o proxecto busca mellorar a xestión do risco de inundacións na cidade, recuperar zonas degradadas
xunto aos ríos e protexer e favorecer a evolución
das contornas do Arga, Elorz e Sadar para que
se desenvolvan os seus ecosistemas.
Máis info

A Xunta concede 3,45 M€ a entidades
-4municipais para construír puntos limpos destinados á recollida separada e
para mellorar as instalacións existentes

A App estará dispoñible tanto para os usuarios
de Android como os de iOs e debería estar
dispoñible a inicios de 2023.

A Xunta concede 3,45 millóns de euros en axudas a entidades municipais para construír
puntos limpos de recollida selectiva e mellorar as instalacións existentes. Dos 30 proxectos que foron beneficiarios desta liña de subvencións para o financiamento de actuacións en materia de recollida de residuos especiais municipais, 10 teñen como finalidade a construción de
novas instalacións para o depósito de diferentes caudais de residuos domésticos para os que
contarán cun financiamento de 2,26 M€. Os 20
restantes recibirán 1,18 millóns de euros para
optimizar as condicións das instalacións xa
operativas.
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O CEIDA acaba incorporar ao seu
programa de Exposicións Itinerantes a mostra ‘Compañeiras do mar
e do ceo’ dentro do proxecto 'Ártabro3' que este ano desenvolveu co
apoio da Fundación Biodiversidad, a
través do programa Pleamar do
FEMP. A exposición, dispoñible en
préstamo, foi deseñada co obxectivo
de divulgar e poñer en valor a importancia da conservación das aves
mariñas, así como a súa relación
coas actividades pesqueiras.

O obxectivo é colaborar coas entidades locais
para avanzar cara á economía circular e cumprir
os obxectivos comunitarios de minimización de
residuos e fomento da preparación para a reutilización e a reciclaxe

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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