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O programa municipal Ven e Descobre do
Concello de Oleiros ofrece para este ano mil
prazas para
ra excursións e roteiros de sendeisende
rismo para veciños maiores de 60 anos.
Haberá 16 saídas de excursionismo e 9 roteirote
ros de sendeirismo.
As primeiras consistirán en itinerarios cultucult
rais con visitas guiadas en grupo durante os
meses de maio, xuño e setembro.
setembr
Unha das
saídas será á Ribeira Sacra e ao río Miño,
Miño con
visitas ao Ecomuseo do Pazo de Arxeriz e ao
Cabo do Mundo, así como ás villa de Cee e
Fisterra,, onde se inclúe a entrada ao museo
Fernando Blanco.
Sobre os roteiros de sendeirismo ofrécense
tres itinerarios:
tinerarios: a comarca de BergantiBergant
ños, Campo Lameiro (Pontevedra) e Fuciño
do Porco, no Vicedo.
Vicedo Os percorridos teñen
unha distancia de entre 10 e 14 quilómetros,
sempre acompañados dun guía.

O Mercado Ecolóxico da praza de
España celébrase unha vez máis

A Coruña acollerá a visita de tres
activistas ambientais da man de
Agareso

A praza de España (A Coruña) acolleu de novo o
Mercado Ecolóxico de produtos de proximidade.
Foron moitos os coruñeses que acudiron á cita,
que se repite o primeiro e terceiro domingo de
cada mes,, de dez da mañá a tres da tarde.

Unha delegación composta por tres activistas
ambientais hondureñas que percorre Galicia estes días, chegan á Coruña hoxe mércores 6 de
abril nun encontro aberto ao público que terá
lugar no Salón de actos da Facultade de CienCie
cias da Educación da Universidade da Coruña
(UDC) ás 12:00 horas.

Produtos ecolóxicos e de proximidade de alimentación (os máis populares), limpeza do fogar,
roupa e accesorios, cosmética e hixiene e residuo
cero compoñen gran parte da oferta. No Mercado
o 50% dos produtos á venda teñen certificación
do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica,
Ecolóxic un
25% son vendedores de produtos ecolóxicos da
cidade e o 25% restante venden produtos de
proximidade.

Esta visita encádrase no proxecto Mujeres Bravas. O obxectivo do proxecto é dar a coñecer os
impactos sobre as persoas e o medio ambienambie
te dos proxectos industriais e extractivos tanto en Honduras como Galicia, así como alternativas sostibles,, poñendo o foco na especial loita
das mulleres defensoras
efensoras da terra.
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Que facemos cos megaincendios?
Xa quedou moi claro que os megaincendios ini
crementaranse polo menos nun 30% en 2050,
2050
si non levan a cabo acciones realmente drásticas
que preveñan esta situación e eviten que suceda o
que predín os científicos, aínda que para a ONU os
gobernos non están preparados para enfrontarse
a este reto.
No último informe, os científicos advertiron que o
cambio climático é o factor que máis inflúe no
agravamento destes enormes lumes,
lumes xa que
contribúe
e á súa formación ao provocar secas, mam
tar plantas que non deberían arder e acabar rer
troalimentándose, posto que os megaincendios
liberan inxentes cantidades de dióxido de carbocarb
no.
Os métodos que se deben aplicar son ben coc
ñecidos: plans de protección de bens e poboapobo
cións, limpeza e roza de terreos, queimas prevenpreve
tivas, creación de camiños transitables que permiperm
tan á maquinaria de extinción de incendios chegar
ao corazón dos montes e bosques, sistemas de
alerta, etc.
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O proxecto AI4Cities poñerá a
proba sete ferramentas de inteint
lixencia artificial en seis cidades
europeas
Sete prototipos baseados en intelixencia artifiartif
cial que aceleran a neutralidade de carbono foron seleccionados polo proxecto AI4Cities de
Contratación Precomercial (PCP) financiado pola UE
para ser probados en seis cidades europeas.
Catro dos pilotos están a utilizar tecnoloxías bab
seadas en IA para facer que os dominios enerxéenerx
ticos das cidades sexan máis sostibles e probaranprobara
se en Ámsterdam, Copenhague, Helsinqui, a Rexión
de París e Stavanger. Mentres que os outros tres
céntranse en reducir as emisións de CO2 no
ámbito da mobilidade. Estes probaranse en cinco
das mesmas cidades, e só Tallin substituirá a CoC
penhague.
Catro soluciones seleccionadas en AI4Cities
Energy Lot: Holoni, SPIKE, BEE, e C-In.City.
In.City.
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Bruxelas quere alongar o ciclo de
vida da roupa e prohibir campacamp
ñas ecolóxicas enganosas
A Comisión Europea presentou un paquete de
medidas alongar o ciclo de vida dos produtos
téxtiles, prohibir o greenwashing ou ecoblanecobla
queo,, é dicir, as prácticas para mellorar a imaxe
das empresas con campañas ecolóxicas, ampliar o
espectro da regulación para a etiquetaxe dos
produtos sostibles, mellorar a sustentabilidade
dos materiais de construción
strución así como a revisión
da normativa de dereitos do consumidor para
loitar contra a obsolescencia programada, como
parte da súa estratexia de economía circular.
A estratexia contempla, un pasaporte dixital
para os produtos téxtiles na UE que conteña
información clara e permita recortar a produción
de microplásticos desta industria, promover a
reutilización e reciclado de pezas, especialmente
no que afecta á industria do fast fashion, unha
dinámica produtiva que se basea na presentación
nuevo colecciónss en curtos prazos de tempo.
Bruxelas propuxo unha actualización da normativa para prohibir as prácticas polas que as empresas melloran a súa imaxe con campañas
ecolóxicas sen probas, coñecido como greenwasgreenwa
hing, polo que non permitirá ás compañías ini
formarr sobre prácticas sostibles que non poden
ser demostradas ou falar do respecto ao mediomedi
ambiente dun artigo baseándose só nun aspecto
do produto.
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Sabías que…
Un experimento de ciencia cidadá busca conscon
truír mapas de cheiros colaborativos baseados
en observacións de cheiros en calquera lugar e
momento. Para iso,, creouse a aplicación gratuíta
OdourCollect,, na que calquera persoa pode
rexistrar os ulidos que percibe, sexan agradables
ou desagradables. Un dous obxectivos é crear
solucións á contaminación por cheiros que
afecta a determinadas comunidades, coa finalifinal
dade de mellorar a calidade de vida da súa pop
boación.

RECEITA ECOLÓXICA: Tortillitas de
bacallau

Son sostibles os invernadoiros?

Faragullas de bacallau 200 g, fariña de trigo 60 g,
fariña de garavanzo 60 g, ovo 1, perexil fresco
moi picado, unhas poliñas, cebola moi picada .25,
azafrán unhas hebras, dente de allo 1, auga fría
125.

A primeira vista pode parecer impactante, pero
está demostrado que o agrosistema invernadoiro, especialmente os que non consumen combustibles fósiles, como é o caso dos invernadoiros solares de Almería, son respectuosos co
medio ambiente. Son, ademais, unha ferramenta esencial para garantir o dereito universal
á alimentación.

Picamos as faragullas de bacallau en trocitos,
picamos as follas do perexil e facemos o mesmo
co dente de allo e coa cebola. Poñemos un ovo,
o allo, o perexil e a cebola picada nun bol. Engadimos a auga, o azafrán e removemos. A continuación, incorporamos as dúas fariñas aos poucos, removendo cunhas varillas para que non se
formen grumos.

A Terra atópase moi presionada pola actividade humana. A poboación, en constante aumento, necesita alimentarse, pero tamén garantir a saúde do planeta si quere sobrevivir.
Nesta contorna enmárcase a intensificación sostible ou, o que é o mesmo, “producir máis con
menos”. E é aquí onde entran en xogo os invernadoiros do sueste español.

Ingredientes (para 6 persoas):
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Bilbao convértese na sede europea da enerxía renovable

Alarma científica polas ondas
extremas de calor simultáneas
no Polo norte e Sur con ata 40ºC
máis do normal

Si algo demostrou a guerra de Ucraína e a crise
enerxética que desencadeou a todos os niveis é
que o futuro da enerxía pasa polo impulso das
renovables. Entre todas elas a eólica atópase
nun momento clave. Segundo os datos do último informe anual do Global Wind Energy Council, o organismo que agrupa ás empresas do
sector, 2021 foi o segundo mellor ano da historia da eólica. Nese contexto de demanda internacional crecente abre as súas portas WindEurope Annual Event 2022, considerada o cume
anual do sector eólico europeo.

Alarma na comunidade científica polas ondas de
calor rexistradas tanto no Polo norte como
no Polo sur. E é que as medicións mostraron
unha anomalía nos termómetros de ata 40 graos
por encima do normal.
Os novos datos de temperaturas en ambos os
polos sorprenderon aos científicos do Centro
Nacional de Datos de Xeo e Neve situado no condado de Boulder, no estado de Colorado (EE UU),
que os cualificaron de “imposibles”.

«Europa necesita, máis que nunca, seguridade
en materia de subministración de enerxía», explican desde a organización, e este será un dos
focos crave da edición que este ano se celebra no Bilbao Exhibition Center de Bilbao.
Hai destacar o liderado do sector eólico español. De feito, España é o quinto país do mundo en potencia eólica instalada e o segundo
de Europa. Tamén é o terceiro no que se refire
a exportacións.

En condicións normais, na Antártida deberían
estar a baixar as temperaturas despois do seu
verán, que comeza a finais de decembro e chega
ao seu fin na última semana de marzo; mentres
que o Ártico, pola súa banda, debería estar a saír
do seu inverno a medida que os días se son máis
longos.
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O punto limpo de Huesca recolle
3.700 toneladas de residuos

O Concello da Coruña cambia
300 lámpadas da iluminación
pública por outras con tecnoloxía LED

A través do punto limpo de Huesca recolléronse o
ano pasado preto de 3.700 toneladas de residuos, 560 máis que no ano 2020.

O Concello concluíu a semana pasada a substitución de 300 lámpadas da iluminación
pública por outras de tecnoloxía LED que
reducirán o consumo eléctrico un 77%, xa que
poderán ser reguladas por tramos horarios. O
investimento de 320.000 euros foi financiada
con fondos Feder.

Nas instalacións, situadas no polígono Monzú (rúa
Fornillos, 20), recóllense todo tipo de residuos
urbanos domésticos que se clasifican e, posteriormente, son enviados á entulleira ou ben ás
respectivas plantas de reciclaxe.
O ano pasado recolléronse no punto limpo máis
de 3.588 toneladas de residuos non perigosos.
Entre eles destacan o vidro (máis de 1.080 toneladas), os cascallos (655 toneladas), a madeira (case
650 toneladas), os residuos voluminosos ou mobles (máis de 567 toneladas), os aparellos eléctricos e electrónicos (274 toneladas) e os metais
(máis de 128 toneladas).

Durante este ano renovarase o resto da iluminación pública da cidade grazas aos 12 millóns
de euros que facilitará o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía cos que se
substituirán 21.000 puntos de luz para aforrar
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un 60% de enerxía.
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A AMB abre en parques e praias
metropolitanos
equipamentos
de educación ambiental
A Área Metropolitana de Barcelona (AMB) empezou a implementación de equipamentos de
educación ambiental, 'Naturaulas', en parques e
praias das metrópoles para que familias e escolas
teñan "un contacto directo coa natureza urbana
máis próxima" e poidan experimentar con actividades de sensibilización ambiental.

Feira Internacional de urbanismo e
medio ambiente, 14-16 de xuño 2022.
Feira Internacional de recuperación
e reciclaxe, 14-16 de xuño 2022.
Excursión didáctica “Bosqueando”,
Área Recreativa dos Asentos, Segovia.
10 de abril de 2022.

Os equipamentos contan cun módulo con materiais educativos para traballar de maneira autoguiada a biodiversidade do lugar, e incorporan
recursos dixitais en forma de itinerarios virtuais
de descubrimento, un visor de fauna dos parques e praias, ou actividades autoguiadas, infor-

Roteiro guiado Cova do Monxe Fonte do Rato, Centro Montes e Serradoiro de Valsaín (CMAV). C/ Primeira,
11. A Pradería de Navalhorno, Segovia
16 de abril de 2022.

mou a AMB nun comunicado.
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Ver Boletíns anteriores

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