Nº 172
-1-

17/03/2021

As Torres do Allo, o primeiro pazo de
Galicia. Un espectacular acceso acompañado por carballos e arces brancos
(falsos plátanos) lévanos ás portas do
considerado primeiro pazo de Galicia: as
Torres do Allo, no municipio de Zas (provincia da Coruña), unha casa señorial
cuxa orixe remóntase a finais do século
XV ou principios do XVI. Atrás quedan as
fortalezas e castelos medievais do Reino
de Galicia, ata entón residencia e símbolo do poder nobiliario local.
Vendido polos seus propietarios en 1998
á Deputación da Coruña que o adquiriu
nun penoso estado de conservación. O
seu declive comezara en 1950 ao quedar
deshabitado.
.

Ecocabañas sostibles e modulares
en Veigue como novo recurso
turístico no marco do programa
Empreamar

Os imprevistos danos e beneficios que a pandemia deixou na
natureza
A pesar da profunda relación entre destrución da
natureza e pandemias, este ano de coronavirus
deixou en España inesperados beneficios temporais reflectidos na mellora do aire e nun descenso das emisións contaminantes, pero
tamén prexuízos como millóns de máscaras
tiradas na natureza e cuxa degradación alcanza
400 anos. Durante o 2020, e sobre todo no momento máis duro da crise sanitaria, o aire e a
auga foron moito máis limpos en todo o país, o
tráfico reduciuse de maneira importante, a bicicleta rexurdiu e os cidadáns volveron escoitar os
sons da natureza.

Sada impulsou o programa Empreamar (Programa de Emprendemento Mariño en Sada) e
seleccionou 12 ideas que prometen xerar negocios sostibles e rendibles relacionados co
medio mariño e marítimo.
As ecocabañas proxéctanse en 3.200 metros cadrados duns terreos urbanos en Veigue (Sada),
onde se sitúan dous das praias máis concorridas
do municipio, como son as de San Pedro e Cirro.
Proxectan facer dez, cun sistema construtivo modular e con materiais reciclados.
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As praias de Oza, Riazor e San
Amaro serán accesibles a partir
do verán

Un raio de enerxía verde para
afastar á pantasma do despoboamento

A primeira actuación que realizará o concello nas
praias de San Amaro, Riazor e Oza será nos paseos lindeiros para mellorar a súa accesibilidade, mentres que a segunda fase atenderá as
necesidades dos usuarios en materia de equipamento e espazos transitables. O Concello da
Coruña instalará prazas de mobilidade reducida para que os veciños que o necesiten aparquen á beira e adecuaranse os tramos desde os
aparcamentos ata os areais.

Nin se trata de sementar os nosos campos de
placas solares, nin de cubrir os horizontes con
aeroxeradores, nin de coser os nosos ríos con
centrais hidroeléctricas, nin de instalar unha
planta de biomasa aos pés de cada bosque...
Pero o certo é que as renovables poden supor
un potente balón de osíxeno para moitos pobos que viron e ven como se desangra a súa
economía local e a súa poboación foxe sen retorno.

En Oza, o punto de accesibilidade estará situado no centro da praia, mentres que en San Amaro colocarase nun extremo preto do Club do Mar,
onde o desnivel é menor. San Amaro tamén contará con prazas de mobilidade reducida ás que
se sumarán as localizadas xunto á caseta de socorrismo. En Riazor, estará á altura da rúa
Eduardo Pondal, onde se reservará un espazo
para que estacionen as persoas con diversidade
funcional. As tres praias contarán con duchas,
aseos, hamacas e andadores adaptados e con
cadeiras e muletas anfibias.

As enerxías limpas son unha das pancas, entre
outras máis, que poden dinamizar a España
baleirada, porque xeran emprego neses territorios; achegan ingresos ás arcas municipais; melloran as infraestruturas e o abastecemento
enerxético dos pobos, e con iso a capacidade
produtiva das empresas do medio rural, creando
un caldo de cultivo para que aparezan outras
actividades económicas e ofrecendo máis oportunidades para desenvolver novos negocios.
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A Semana Verde celebrará a súa
edición 2021 do 3 ao 5 de setembro
A Fundación Semana Verde de Galicia estivo
traballando intensamente nesta convocatoria da
Semana Verde, a súa edición número 43, podendo constatar un gran respaldo por parte dos
expositores, que han ir transmitindo á organización o seu interese en participar, aínda que sempre vinculado a que a evolución da situación sanitaria permitíseo.
A Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)
é unha Institución sen ánimo de lucro creada
en 1991 e declarada de interese galego.
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Sabías que…
A Rede de Áreas Mariñas Protexidas
de España (RAMPE; Lei 41/2010, do
29 de decembro, de protección do medio mariño) está composta por espazos
protexidos situados no medio mariño
español, e o seu obxectivo principal é
asegurar a protección, conservación e
recuperación do patrimonio natural e da
biodiversidade mariña española.

RECEITA ECOLÓXICA: Biscoito
de cabaza

O rural busca reactivarse coa
venda de 51 aldeas abandonadas desde 30.000 euros

Ingredientes, para 10 persoas
O mapa autonómico debuxa unha Galicia baleirada en gran parte do seu territorio, cun de
cada dez concellos ao bordo da desaparición.
Nos últimos anos o cartel de Véndese cólgase
en cada vez máis lugares desérticos en busca
de novos inquilinos que revitalicen esa zona do rural, atraian a máis poboación e dinamicen a economía do lugar.

Cabaza pelada 350 g; iogur natural 125 g; manteiga sen sal derretida 125 g; ovos L 3; azucre
moreno 175 g; fariña de repostería 200 g; maizena 50 g; sal 3 g; fermento químico 15 g;
esencia de vainilla 5 ml; canela moída 3 g; azucre glasé para decorar.
Precalentar o forno a 180ºC. Derretir a manteiga e reservar. Engrasar un molde redondo con
manteiga e espolvorear fariña por encima. Dar
uns golpes boca abaixo para refugar a fariña
sobrante.

Galicia suma na actualidade 52 aldeas abandonadas en venda, un 27% máis que as 41
anunciadas hai dous anos: 25 na provincia de
Lugo, 17 na da Coruña, 8 en Ourense e os
dous restantes en Pontevedra, segundo o
portal especializado aldeasabandonadas.com.

A cabaza pódese rallar a man, aínda que é moito máis rápido picar a carne troceada cunha
picadora ou procesador de alimentos. Mesturar
ben co iogur e reservar…
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Consumo prepara unha etiquetaxe para saber que aparellos
eléctricos son fáciles de reparar

Barcelona capital “Mundial da
Alimentación Sostible en 2021”

O Ministerio de Consumo avanza na loita contra a obsolescencia programada dos produtos
eléctricos ou electrónicos, coa creación dun
Índice de Reparabilidad coa que os consumidores poderán facerse unha idea de factores como a facilidade para reparar o aparello
ou a dispoñibilidade de pezas de substitución.

Unha alimentación sostible é a que é boa para as persoas, para os territorios e para o planeta. Esta alimentación aposta por un consumo responsable, que ten en conta a procedencia dos alimentos, a súa forma de produción e os impactos sociais e ecolóxicos que
xera, que incorpora hábitos saudables, que reduce o desperdicio e a produción de residuos e
que permite ás xeracións futuras alimentarse de
forma sostible.

A iniciativa, cuxa entrada en vigor aínda non
ten data, consistirá na creación dun selo que
acompañará ao produto, por exemplo, unha
lavadora ou un televisor, cunha clasificación
nunha escala de cero a dez puntos que se
outorgarán en base a cinco criterios obxectivos.

Informarse da orixe dos produtos, comprar no
comercio de proximidade, elixir produtos
ecolóxicos e de comercio xusto, apostar pola
pesca sostible, son prácticas que fomentan o
consumo responsable e sostible.
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Unha aplicación para previr lumes
controlando a biomasa nas estradas

O proxecto BEWATS avanza na
detección remota do lixo mariño
nas costas galegas

Os incendios de 2017 como os de Chandebrito e
Pedrógão Grande puxeron o foco de atención na
importancia que ten para a prevención dos lumes o estado da masa forestal que hai arredor
de vías de comunicación e poboacións. Ao ano
seguinte, en 2018, catro empresas, dous grupos
de investigación da Universidade de Vigo e un
centro de investigación puxeron en marcha o
proxecto Topacio: Tecnoloxías de Optimización da Xestión de Infraestruturas para a Prevención de Incendios Forestais.

O lixo mariño, en particular os residuos
plásticos os cales suman máis da metade dos
refugallos mariños, supoñen unha seria
ameaza global para os ecosistemas mariños e costeiros, tanto pola súa gran cantidade como pola súa composición. O plástico é
un dos materiais máis contaminantes para o
océano. Trátase dun material que pode tardar
ata 1.000 anos en biodegradarse.

Froito desta iniciativa, presentouse unha aplicación que procesa numerosa información sobre
as franxas de vexetación na contorna de estra- - 4 das e sobre meteoroloxía e proporciona índices
de rocha de incendios e propostas de actuación.

O proxecto BEWATS busca ferramentas innovadoras para o monitoreo da procedencia e
o destino do lixo mariño a través de imaxes
de satélites e UAV.
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Guerrilla no alcorque
Ninguén dixo que a vida na cidade fose fácil e
agora aínda menos. A tripla crise retennos en
burbullas familiares, cinemas caseiros en forma
de series enlatadas polas que ver xurdir algo de
verde, só como escenario de fondo en loitas distópicas.

VI Monográfico Forestal Internacional
para o sur de Europa. 8 - 10 xullo
2021.

Entón, non é de estrañar que os grupos de green guerrilla urbanos estean máis activos que
nunca, nin que biólogos únanse a agrónomos
para pescudar como transformar as laranxas
amargas das rúas en froita comestible, con tan
só un enxerto. Tampouco é raro agudizar a
imaxinación para que o que plantes nese alcorque baleiro sexa unha árbore e ademais froiteira.

O evento #TendenciasCircularPackaging presentará as últimas novidades
en envasado sostible, 8 abril.
Webinar: “Redución de combustibles
fósiles e secuestro de carbono a
través da Agroecología” @ Plataforma
Zoom SEAE, 22 marzo.
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Deputación da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente
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