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No concello de Touro, parroquia de Fontes Rosas atopamos unha fervenza denominada Fervenza do Batán. Aínda que
o salto de auga non sexa vertical, trátase
dunha bonita fervenza duns doce metros
de altura. A contorna e a vexetación ribeireña tamén acompaña a formar un recuncho máxico. A Fervenza do Batán de Touro está formada por Rego das Picheiras, que nace en O Monte da Mina, xa no
concello do Pino. Para chegar ata a fervenza de Fontes Rosas debemos ir por
pistas de terra. Ao cruzar o río, debemos
seguir un carreiro uns 100 metros río
abaixo ata localizar a Fervenza do Batán,
nome que seguramente lle vén dado pola
existencia dun antigo muíño no lugar.

.

Estas son as praias da Coruña e a súa
comarca que lucirán bandeira azul este
verán

Arteixo contará cun sistema de bicicletas público
O Concello de Arteixo impulsará un sistema de
bicicletas público, despois de recibir en febreiro
a aprobación por parte do Ministerio de Transportes para este proxecto que presentou aos
fondos Next Generation. Esta actuación pretende a implantación dun sistema público de
mobilidade ciclista, partindo do núcleo de Arteixo
nunha primeira fase, para ir gradualmente cubrindo todo o territorio. O sistema contará cun
servizo público de bicicletas, e con dotacións
de aparcamentos públicos para bicicletas.

Un ano máis, a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac) publicou a listaxe de praias recoñecidas con bandeira azul.
Este ano, a asociación outorgou 112 distincións
aos areais galegos. Tres praias súmanse este
ano a este listaxe, entre elas está a praia de Porto de Suevos en Arteixo, que volve situarse como o municipio coruñés con máis bandeiras
azuis.
Precisamente, Arteixo, con 8 bandeiras, ostenta
o título de municipio con máis praias con distintivo azul; seguido da cidade da Coruña e do municipio de Oleiros, ambos con cinco bandeiras
azuis respectivamente.

Para levalo a cabo, o servizo público prevese a
adquisición dun parque de bicicletas (100 mecánicas e 35 de apoio eléctrico), e unha serie (12)
de estacións de distribución das bicicletas.
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O curso para buscar unha nova vida no
rural
O rural galego conta cunha iniciativa que propugna a recuperación de habitantes. A ONG coruñesa Ecos do Sur impulsou o proxecto Habita
Rural. A iniciativa busca promover postos de traballo e achegar a xente das cidades aos ámbitos e traballos do mundo rural. A través desta
iniciativa, ao redor dunha quincena de persoas,
do centenar que estaban interesados, participarán nun curso de seis meses convivindo e formándose na contorna rural, concretamente en
vivendas dos municipios de Xermade, Ourol e
Muras, na provincia de Lugo.
A estancia é gratuíta, cos gastos de vivenda e
manutención cubertos, co obxectivo de que os
participantes se integren na localidade e, indirectamente, accedan a cubrir postos de traballo demandados na contorna. Os propios gobernos
locais cederon inmobles para apoiar este plan.
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Os Ecoperegrinos de Aspronaga entregan chaveiros con bolsas para manter
limpo o Camiño
Os Ecoperegrinos do colexio de Aspronaga finalizaron o seu proxecto ambiental coa entrega
de chaveiros con bolsas para cen peregrinos
que pasaron polas Oficinas de Turismo da Coruña.
O chaveiro, realizado coa impresora 3D polos
alumnos con discapacidade intelectual, indica o
perfil de Instagram e leva unha bolsa na anilla
para que os peregrinos recollan lixo ao facer o
Camiño. Coa bolsa chea, os alumnos de Aspronaga pediron aos peregrinos que se fixesen unha
foto e subísena á súa páxina de Instagram
etiquetando ao perfil @cee_lourdes.
Por outra banda, en relación ao Camiño Inglés,
Afundación, a Obra Social de Abanca, acolle na
súa sede coruñesa a mostra “O debuxo é o
Camiño: o Camiño Inglés”.
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Enxeñeiros crean un encima que descompón o plástico en horas, non en
décadas
A ninguén se lle escapa que a elevadísima contaminación por plásticos é un dous principais
desafíos ambientais aos que se enfronta o planeta. A comunidade científica está a traballar
intensamente para atopar formas de usar o plástico sen causar tanto dano a longo prazo ao medio ambiente. Un novo estudo describe o uso
dunha variante encimática especialmente creada
que reduce enormemente o tempo que se
tarda en descompoñer os seus compoñentes.
O estudo, publicado en Nature, describe o uso
dunha variante de encima especialmente creada para reducir o tempo de descomposición dos
plásticos. O equipo que desenvolveu esta variante encimática podería mesmo utilizala para
limpar lugares contaminados pola polución
dos plásticos.
Nas probas realizadas, os produtos fabricados
copolietileno tereftalato de polímero (PET) descompóñense nunha semana e, nalgúns casos,
en 24 horas. Trátase de produtos que poden
tardar séculos en degradarse adecuadamente
en condicións naturais.
Máis Info

Sabías que…
A Fundación Finnova, como beneficicaria do proxecto FIREPOCTEP, cofinanciado polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), no marco
do programa INTERREG POCTEP (2014 - 2020),
organiza o Accelerathon enfocado á loita contra
incendios forestais, a recuperación de hábitats e
a mellora da economía rural. O obxectivo desta
iniciativa é impulsar retos innovadores e poder aplicalos ao mundo real da prevención, extinción e recuperación tras os incendios forestais a través de financiamento europeo.

RECEITA ECOLÓXICA: Pepino con
sardiñas

Moito coidado coas garrapatas
Moito coidado coas garrapatas. Particularmente activas na primavera e outono, as garrapatas son os principais vectores de patógenos
responsables de enfermidades infecciosas en
Europa. Algunhas especies de garrapatas poden transmitir virus, bacterias ou parásitos
a animais e humanos.

Ingredientes: 2 pepinos, 12 sardiñas limpas e
partidas en filetes, 75 gramos de queixo de cabra, 1 limón, pementa.
Para a vinagreta: 6 cucharadas de aceite de
oliva, 2 cucharadas de vinagre de jerez, alcaparras, 1 poliña de menta, sal.

As garrapatas do tipo Ixodes ricinus son moi
comúns en toda Europa e transmiten unha
bacteria do grupo Borrelia burgdorferi, que
causa a enfermidade de Lyme. As picaduras
poden ter lugar no bosque ou no monte, pero
tamén poden atoparse exemplares deste ácaro en patios e xardíns. En España a incidencia
desta afección é baixa, pero os casos van en
aumento, especialmente nas provincias do
norte do país.

1. Macera as sardiñas: lava as sardiñas,
ponas nunha fonte e rocíalas co zume do
limón. Tápaas con filme transparente e
déixaas macerar na neveira durante 3 h.
2. Prepara a vinagreta: bate o aceite co
vinagre e un chisco de sal ata obter unha
salsa. Engade a menta picada e 2 cucharadas de alcaparras…
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O programa Paxarelas Azuis de ASPAPEL convoca a súa edición 2023

Podas e rozas "indiscriminadas" en
espazos verdes urbanos en plena
época de cría

O programa Paxarelas Azuis de ASPAPEL
convoca unha nova edición dirixida aos concellos, así como a agrupacións de municipios
de máis de 50.000 habitantes e capitais de
provincia, que estean comprometidos coa calidade da recollida selectiva municipal para a
reciclaxe de papel e cartón. Os entes locais
que participen por primeira vez deben rexistrarse e cubrir o cuestionario para a avaliación
anual dos 21 indicadores. Os que xa participaron en anteriores edicións, só terán que actualizar datos e incluír as melloras realizadas. O
prazo para a presentación de candidaturas
estará aberto ata o 31 de xullo de 2022.

SEO/BirdLife chama aos concellos e ás empresas de xestión e mantemento de parques e
xardíns a ter en conta os ciclos naturais das
especies silvestres en plena época de cría
e denuncia a poda, as rozas e outros traballos
de mantemento que se acometen de forma
"indiscriminada" en espazos verdes urbanos
ocasionando danos, destrución de niños e
mesmo a morte ás crías.
Ademais, a ONG avisa de que un ano máis
proliferan as rozas e o uso de herbicidas e
praguicidas para eliminar a flora silvestre
do bordo de camiños, o que supón "importantes efectos negativos sobre a biodiversidade".

Recoñecido co Premio Europeo de Reciclaxe
de Papel, Paxarelas Azuis é un programa
anual de asesoramento, avaliación e recoñecemento da calidade da xestión municipal en
recollida selectiva de papel e cartón, enfocado
á mellora continua.
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Tenerife impulsa con máis de 220 millóns de euros a estratexia para acabar
coas verteduras de augas residuais

81 millóns de euros para electrificar a
frota de autobuses madrileña
A Empresa Municipal de Transportes de Madrid adxudicou un total de 150 autobuses
eléctricos estándar, que chegarán a Madrid
entre 2022 e 2023, por un montante de 81 millóns de euros (sen IVE).

A illa de Tenerife impulsará, ata 2024, a estratexia para acabar coas verteduras de augas residuais con máis de 220 millóns de euros en
materia de depuración e rexeneración, entre o
investimento do Cabildo e o Estado. "Este investimento suporá pasar do 40% da auga residual
que trabábase en 2019 a depurar máis do 80%
das augas que se xeran na illa", segundo indicou
o presidente do Cabildo Pedro Martín.
Lembrou que "o emisario submarino de Val de
Guerra, na Lagoa, non verte ao mar nin un só
litro de auga tras a posta en marcha da depuradora da comarca, que rexenera todo o caudal
que recibe e recondúceo cara ao uso agra- - 4 rio".

Coas próximas incorporacións á vista, a EMT
prevé que a frota eléctrica municipal estea
composta por 190 vehículos para finais de
2022, chegando a alcanzar os 329 vehículos
a finais de 2023, unha previsión que está en
consonancia co obxectivo de avanzar na progresiva electrificación da frota, obxectivo da
Estratexia de Sustentabilidade Ambiental Madrid 360.
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As estratexias sostibles executadas en
Vitoria-Gasteiz chegan ata o Congreso
Mundial de ICLEI
Vitoria-Gasteiz comparte estes días no Congreso Mundial de ICLEI os seus plans de descarbonización, a estratexia agroalimentaria e
a importancia das accións en mobilidade sostible e a electrificación do transporte. O congreso conecta aos membros da rede con socios
estratéxicos e proporciona unha plataforma para
debater sobre cuestións globais. Entre os seus
participantes atópanse centos de gobernos locais, rexionais e nacionais, axencias internacionais, representantes do sector privado, académicos e investigadores e grupos comunitarios de
todo o planeta.

O vindeiro luns, 23 de maio, o CEIDA
co patrocinio da Dirección Xeral de
Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, organiza o Taller „Educación
Ambiental para a Sostibilidade‟.
A formación como panca de innovación no sector da auga, Guadalajara, 25 de maio 2022.
PARJAP 2022, Zaragoza 25, 26 e 27
de maio para salientar a importancia
do verde urbano.
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