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A educación ambiental continuou no verán: 
programa de Educación Ambiental na praia do Orzán

Este verán, na Praia do Orzán, a Concellería de Medio Ambiente habilitou un espazo para o desenvolvemento 
de actividades de Educación Ambiental destinadas ás familias.

As actividades, totalmente gratuítas, desenvolvéronse nun recuncho propio xunto ao posto de Protección 
Civil do Orzán. Nelas, o monitor compartiu cos pais e nenos participantes as principais claves da 
concienciación en torno ao uso sustentable dos recursos do mar e do litoral. Todo iso, desde un punto de 
vista lúdico e divertido. 

“O xogo da pesca”, unha pequena 
exposición ou espazos nos que pousar 
en divertidas escenas mariñas foron 
algunhas das actividades mediante as 
cales os nenos que se achegaron aos 
nosos areais refl exionaron acerca da crise 
das pesqueiras e o seu aproveitamento 
sustentable, por exemplo.



Charlas en campamentos urbanos acerca 
da biodiversidade do litoral

No verán tamén queremos que o medio ambiente estea moi presente. Para iso, unha campaña informativa 
acerca da biodiversidade do litoral da cidade, consistente na impartición de charlas para nenos e nenas, 

percorreu diferentes campamentos estivais dos organizados na nosa cidade.

Quen vive nas pozas das rochas? De que especies son as gaivotas que van e veñen sobre as praias e de 
onde veñen? Como afecta a marea á fl ora e fauna? E a nosa actividade humana? E tantas outras preguntas 
e respostas! Neste verán estas charlas destináronse a aqueles campamentos que tiñan unha vocación 
máis mariñeira, a aqueles aos que o salitre lles rezumaba polos catro custados. Estes grupos de verán 
con temáticas como a navegación, con semanas destinadas a temas litorais, foron os destinatarios desta 
primeira edición de charlas estivais. 



As visitas destinadas á cidadanía e a diferentes colectivos 
como estudantes de posgrao, masters  ou profesionais 
continuaron durante o verán

O programa de Educación Ambiental da área de Medio Ambiente do Concello da Coruña este ano 2015 
ampliouse a outros colectivos a parte dos estudantes de educación primaria e secundaria durante o verán.

Encoro de Abegondo-Cecebre

As visitas a distintos lugares de interese ambiental do municipio están englobadas dentro da 
programación de educación ambiental do Concello. Están destinadas a calquera grupo de idade ou 
colectivo. 

Con esta iniciativa, a área de Medio Ambiente deu un paso máis na iniciativa de cubrir as expectativas 
demandadas por moitos grupos cidadáns que desexan descubrir espazos urbanos relacionados co medio 
ambiente ou lugares de interese natural na contorna da cidade. 

Algúns dos destinos son:

• O encoro de Abegondo-Cecebre
• Estación de Tratamento de Auga Potable da Telva
• Estación Depuradora de Augas Residuais de Bens
• Planta de Tratamento de Residuos Urbanos de Nostián e puntos limpos
• Rede de Vixilancia da Calidade do Aire
• Parque, vertedoiro selado e planta de enerxía de Bens
• Servizo de recollida e adopción de animais
• Hortos de lecer
• Monte e illas de San Pedro
• Contorna da Torre de Hércules e Punta Herminia
• Lagoa de Eirís
• Puntos de observación de aves 
• Rutas fóra da cidade



Os mozos do CRE Concepción Arenal inauguraron a visita ao 
Servizo de Recollida e Adopción de Animais

Atrás quedou aquel vello concepto que hai anos manexaba a opinión pública acerca das canceiras.
A instalación municipal e a empresa encargada deste servizo desenvolven unha actividade regulada, cunha 

normativa local, autonómica e nacional desenvolvida e con técnicos e facultativos ao fronte.

O entusiasmo propio dos que, á parte dun traballo realizan unha actividade na que se atopan coa 
gratitude de moitos usuarios como dos propios animais, percíbese en todo o Centro. Tratados 
clinicamente para a súa sanidade e humanamente cando non queda outro remedio que realizar 
eutanasias controladas, a instalación sorprende sempre gratamente aos visitantes.

Na visita repasáronse tres conceptos fundamentais que son os eixos básicos da xestión desta instalación:

1) a tenencia responsable

2) a universalización do microchip para a devolución aos seus donos (en extravíos), o control e 
responsabilidade sobre as mascotas

3) o control reprodutivo das femias

Á parte destes conceptos, os mozos tiveron a oportunidade de visitar os recintos onde están os cans e 
comprobar de primeira man a docilidade da maioría, ou as prevencións que a xerencia toma con aqueles 
cans potencialmente perigosos ou con antecedentes por pelexas ou agresións. 

A visita termínase coa invitación (extensible a calquera) a adoptar a algún destes cans. De feito, os mozos 
coñeceron a duás cadeliñas que nesa mesma xornada, pola tarde, recuperarían un fogar...

Visita os animais que 

están dispoñibles 

para un novo fogar



Durante os días de sol e bo tempo destes meses, os cidadáns da Coruña e os seus visitantes teñen a 
oportunidade de percorrer case todo o litoral da cidade nun dos transportes máis ecolóxicos e sans que 

existen: a bicicleta.

Son as bicis só para o verán?

O Concello da Coruña pon a disposición de todos os usuarios o servizo de aluguer de bicicletas 
“BICICORUÑA”, destinado a todas as persoas a partir dos 14 anos (os menores de idade, simplemente 
deben achegar unha autorización familiar) que dispoñan do cartón Millenium (30 euros / ano) ou do 
cartón de BICICORUÑA (10 euros / mes)*. 

Pero o noso uso da bicicleta non se debe limitar ás datas estivais. O exemplo para seguir son outros 
países que con clima moito máis inclemente que o noso enchen as súas rúas de ciclistas urbanos durante 
todo o ano. As cidades centroeuropeas e escandinavas son impensables sen a escena dos seus cidadáns 
pedaleando cara ao seu traballo ou lecer diariamente. Esta cultura imprégnase nos seus raparigos moi 
cedo que non conciben outro modo de autodesplazarse que non sexa o verde da cadencia do pedaleo 
cada día.  

As bicicletas na nosa cidade están dispoñibles en 19 estacións de recollida e devolución repartidas por 
toda a cidade (ver mapa sa seguinte páxina).

As normas de uso son as seguintes:  
http://www.bicicoruna.es/normas.aspx

Tamén é posible facelo de forma xa directa 
nas instalacións de BICICORUÑA na Casa 
da Auga (Rúa Manuel Murguía s/nº. Edifi cio 
Casa da Auga, 1ª planta. 15011. A Coruña), 
de luns a venres de 08:30 a 13:30 horas, 
ou consultar información respecto diso no 
teléfono gratuíto 900814440. 

Utilizar este servizo é moi sinxelo. Basta con 
rexistrarse inicialmente a través desta web: 

http://www.bicicoruna.es/register.aspx



Existen na nosa cidade 21 puntos de préstamo 

automático de bicicletas:

* O custo do alta e mantemento do servizo é: -Para usuarios do cartón Millennium, 30€/ano real. -Para os usuarios do cartón 
Bicicoruña, 10€/mes real. Ambos os cartóns son persoais e intransferibles. O usuario comprométese á conservación e bo uso do 
cartón. Para os supostos de extravío ou rotura, o custo de emisión do novo cartón deberá ser soportado polo usuario. Os usuarios do 
cartón Millennium pódense dar de alta na páxina web www.bicicoruna.es rexistrándose e ingresando a cota de mantemento de 30€ 
no nº de conta ES17 2080 0002 61 3040029929 indicando no concepto “BICICORUÑA + nome do usuario”. Para completar o alta no 
servizo debe enviar o resgardo do ingreso ou transferencia xunto cunha copia do DNI ben por correo electrónico a 
contacto@bicicoruna.es ben por fax ao nº 881 922 316. A cota de alta non é recuperable, os titulares do cartón Bicicoruña poderán 
darse de baixa no servizo, presentando en EMVSA o seu cartón de usuario. VER: http://www.bicicoruna.es/normas.aspx

- Avenida Salvador de Madariaga (zona Mercado Elviña)
- Rúa Enrique Mariñas Romeu (aparcadoiro Matogrande)
- Rúa Manuel Murguía (Casa da auga)
- Cale Sol (Casa do Sol)
- Dársena da Mariña 
- Estación de Autobuses
- Estación de Ferrocarril
- Xardíns de Méndez Núñez (fronte ao Obelisco)
- Os Rosales (confl uencia das Rúas Emilio 
  González López e Manuel Azaña)
- Miradoiro dos Castros
- Torre de Hércules (aparcadoiro)
- Parque de Marte
- Paseo das Pontes
- Paseo marítimo (Aquarium)
- Paseo marítimo (Millennium)
- Praza de España
- Praza das Conchiñas (zona do Mercado)
- Praza de Pontevedra (zona praza)
- Praza de Tabacos (zona Catro Camiños)
- Praza de Vigo
- Praza Sagrada Familia



5 de outubro de 2015
DÍA DAS AVES NOS PARQUES DA CORUÑA

O día 5 de outubro celebrouse o Día das Aves con saídas programadas e gratuítas en catro emprazamentos da 
nosa cidade.

As saídas, guiadas por ornitólogos expertos, consistiron nun percorrido dunha hora (aproximadamente) 
en catro zonas na cidade. Nestes percorridos identifi cáronse as especies de aves vistas no paseo e 
conversouse cos interesados acerca da problemática da conservación destas especies e do modo de 
favorecelas.

mááááááááática daaaa conservaaaaaaaciccccccc ónnnnnnnnn ddddddddestas especies e do mommmmmmm do de 

Lavandeira branca



Que festexamos o Día das Aves?

Convivimos coas aves e, con todo, son descoñecidas para moitas persoas. É por iso que en cada edición 
do Día das Aves, o seu fascinante mundo aproxímase un pouco máis aos cidadáns. Trátase dun evento 
participativo organizado polo Concello e que en España coordina SEO/BirdLife, a maior organización de 
observadores afeccionados e profesionais da Península Ibérica.

Na edición de 2015 o propósito é dar a coñecer a importancia da biodiversidade urbana. Faise preciso 
reducir a perda de biodiversidade asociada á expansión urbanística. Actualmente máis do 2% da 
superfi cie de España é urbana e esta porcentaxe crece de forma sostida.

Máis do 50% da poboación mundial vive en cidades 
afastada da natureza, polo que é necesario potenciar as 
posibilidades de integrar a natureza na vida urbana. Son 
numerosas as vantaxes, desde amortecer a temperatura, 
ata limpar o aire e contribuír a fi xar o CO2. Pero, ademais, 
numerosos estudos científi cos demostraron que un 
maior contacto coa biodiversidade contribúe a mellorar 
a saúde dos habitantes das cidades.

e de Espapppp ñaaaaa é urbana e esta porceeeeeeeeen

Estorniño pinto



9 de outubro de 2015. CENTRO ÁGORA A CORUÑA

A biodiversidade achega servizos que contribúen a mellorar a calidade de vida da poboación urbana. 
Pero ademais numerosos estudos científi cos demostran que un maior contacto coa biodiversidade 
contribúe a mellorar a saúde dos habitantes das cidades.

Integrar a conservación da biodiversidade na planifi cación e xestión das nosas cidades axudará a 
reter na trama urbana polo menos unha parte das comunidades biolóxicas presentes na zona, e por 
tanto ,a reducir o impacto da expansión urbanística desaforada. Á lista de especies ameazadas como o 
Aguia imperial, a Pita do monte ou a Malvasía, están a sumarse especies comúns que tradicionalmente 
conviviron co home en pobos e cidades, como está a pasar co Pardal nalgúns países. Por tanto tamén as 
cidades poden chegar a converterse en espazos nos que conservar especies ameazadas.

Pero a razón que ten máis peso á hora de xustifi car a conservación da biodiversidade nas cidades, é que 
nelas vive máis da metade da poboación mundial. É necesario potenciar as oportunidades de “coñecer 
para conservar”, incorporando, acondicionando e xestionando espazos para a biodiversidade nas nosas 
cidades.

Tres razóns para conservar a biodiversidade nas cidades



Unha exposición sobre a fauna alada da cidade

A área de Medio Ambiente do Concello da Coruña comezou en xuño a instalar en diferentes destinos da 
cidade unha exposición itinerante acerca dos veciños alados do municipio: as aves e demais animais con ás 

que teñen aquí o seu fogar.

Son infi nidade as especies de animais que integran a fauna do noso ceo. Nesta exposición, composta 
por 85 paneis sobre 8 representacións en madeira de árbores, móstranse os costumes de moitas delas, 
acompañados de textos introdutorios acerca das diferentes mecánicas de voo, a fi sonomía das plumas, 
as longas viaxes dalgunhas aves...

Sabías que na Coruña compartimos virapedras (un ave típica do noso litoral máis rochoso) co extremo 
norte de Canadá 8 (onde acode a criar na primavera) Ou que as curuxas voan de noite sobre os campos 
da Torre de Hércules en busca de roedores? Ou que unha de nosas máis rechamantes libélulas, a Anax 
imperator, procede orixinalmente de África, de onde foi estendéndose cara ao norte ata ocupar toda 
Europa? Esta exposición cóntanolo.

Calquera centro escolar, asociación, colectivo social, centro cívico ou biblioteca que desexe facelo pode 
recibir esta exposición de forma gratuíta, e durante 7-14 días, con só dirixirse á dirección de correo ou 
telefonar ao número de contacto:

Correo electrónico: educacionambientalcoruna@gmail.com
Teléfono: 981 903 834

En función das reservas realizadas, o 
Concello dispoñerá dun calendario no 
que acomodar as preferencias de todos 
os interesados.



www.coruna.es/medioambiente

CO2RUNA

CO2Coruña

@CO2Coruña

síguenos en:

Para máis información sobre os 
Programas de Educación Ambiental

981 903 834
educacionambientalcoruna@gmail.com

@coruna_sostible

@airecoruna

obradoiro Nendo-Dango- bolas de sementes- bombas de sementes

arxila terra/compost auga sementes


