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San Xoán noite meiga!
A noite máis festiva na nosa cidade esixiu o
despregamento dun gran efectivo
de medios humanos e materiais
O epicentro das celebracións foi como cada ano os
areais da cidade. Con todo, unha novidade deixouse
sentir nesta noite do ano 2018. Fronte aos anos
precedentes, desde María Pita trátase de potenciar
que a festa regrese aos barrios. Por esa razón, podemos
dicir que neste San Xoán unha maior actividade en
distintos puntos da cidade deslocalizou parte dos
escenarios máis habituais da festa e trasladada un bo
número de puntos festivos en toda a cidade onde hai
décadas eran habituais. Desde logo as nosas praias
seguen sendo as estrélas pero adivíñase unha certa
recuperación da noite festiva nos barrios ao que
contribuíron de maneira principal a organización
de ceas, festa e música por parte de moitos bares e
hostaleiros dos barrios.
Mentres as festas crecían nos barrios, nas praias
cento vinte toneladas de leña repartíronse en catorce
puntos. Nos areais de Riazor, Orzán, San Amaro e Oza
persoal encargado da tarefa realizou a repartición a
man aos que se achegaron a recoller madeira entre
as 19 e as 23 horas. Ademais, neste ano 2018, persoal
de seguridade en cada vomitorio impediu baixar ás
praias calquera material que non fose o entregado
nos puntos de entrega da madeira; o que favoreceu
na xornada seguinte a limpeza dos areais. Desta
maneira tamén se evitan lesións dos bañistas nos días
posteriores con puntas ou bisagras procedentes de
mobles que noutros anos baixábanse ás praias e que
quedaban ocultos baixo a area despois da festa.

O Concello organizou un dispositivo de
seguridade formado por 374 efectivos nos
areais
Entre as primeiras horas da tarde e ata as
seis da mañá este dispositivo centralizado
na Coraza do Orzán atendeu todas as
incidencias da noite. Afortunadamente,
desenvolveuse sen noticias serias que
alterasen a tranquilidade da festa.

O obxectivo do Concello é o residuo cero na
noite de San Xoán
Varios centros educativos da cidade
e un total de 375 alumnos uníronse á
iniciativa municipal Móllate, coa que se
lles concienciou sobre a importancia de
recoller o lixo nesta noite e minimizar
a xeración de residuos: renunciar a
envoltorios accesorios ou materiais sen
usos reutilizables futuros foron algúns
dos obxectivos. Tamén nos vomitorios
dos areais Ecovidrio repartiu ecovasos
reutilizables. Para animar á xente a que
deposite as botellas nos contedores,
entregáronse boletos de rasca e gana con
premios como bicicletas ou entradas para
o aquapark de Cerceda.

O dispositivo de limpeza
O dispositivo, integrado por 130 persoas
comezou ás seis da mañá, cando os
areais estaban practicamente baleiros.
Os labores prolongáronse durante seis
horas para devolver ás praias o seu mellor
aspecto para os bañistas.

Os residuos na noite
Os contedores habituais na zona víronse
completados con 15 grandes illas de
reciclaxe para o lixo e 52 baños portátiles.

A educación ambiental continua no verán co programa en praias
De novo este ano a educación ambiental ten un sinalado protagonismo
nas datas centrais do verán na praia de Riazor
Como nos veráns precedentes unha caseta, situada xunto ás instalacións do servizo de socorrismo, é o
punto de encontro ambiental municipal nos areais da cidade. A cidadanía que se achega ata este lugar
pode ver a exposición “Praia viva, praia morta”, ou divertirse aprendendo nos distintos obradoiros guiados
por un educador. Engadidos aos de anos precedentes, cada venres desenvolverase un novo obradoiro que
ten como protagonista á enerxía solar. Mediante un modelo previo, con papel de aluminio e alcanzable
en destreza para calquera, coa axuda do educador, trátase de fabricar unha mini-cociña solar coa que
aproveitar os raios do sol. Unha vez terminado o traballo, quentar unha infusión, ou derreter chocolate
sobre unha torrada de pan para untar nun bocadillo coa única axuda da temperatura do sol será moi
sinxelo...

Na zona próxima á caseta tamén
instaláronse paneis con contidos
educativos. Apoiados neles é posible
tomarse fotos de recordo ou imaxes
que subir ás redes sociais.

As visitas non se deteñen nos meses estivais
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.
As datas do verán son para moitos grupos ou familias xornadas con máis tempo dispoñible. Por esa
razón, en xeral, o ano lectivo ten maior af luencia de grupos escolares e ou verán de grupos por libre.
Tamén no verán proseguirán as visitas cada venres aos contornos do ENIL da Torre de Hércules e ou
ENIL Illas de San Pedro.

Tampouco paran os obradoiros e os cursos e xornadas

Un ano máis os alumnos e alumnas dos centros
ADCOR da cidade que celebran a súa reunión anual
no contorno do ENIL de San Pedro recorreron co
programa municipal de visitas os valores ambientais
de esta atalaia sobre a nosa cidade. Estes centros, que
atenden a persoas con diversidade funcional na nosa
cidade, convertéronse nun clásico nas peticións de
verán sendo este el terceiro ano que se realizan con
seus grupos saídas educativas a parques e xardíns
urbanos.

Os usuarios e usuarias do Centro Cívico de
Novaboandanza deron entrada ao verán
con diversas actividades medio ambientais
durante o mes de xuño. Coñereceron os
animais que viven na nosa cidade a través dos
obrairos de rastros e pegadas e de comedeiro
de aves. Descubrion “As aves da nosa
contorna” cunha charle e unha visita. E “O
destino dos residuos” abordaron a xeración
de residuos no fogar e a súa xestión.

Día mundial do medio ambiente
O martes 5, mércores 6 e xoves 7 de xuño celebramos os días máis sinalados no
calendario de efemérides do programa de educación ambiental.

Neste ano os programas de educación ambiental centráronse
nun evento moi importante no desenvolvemento futuro da
nosa cidade. Na actualidade, doas ENILes (Espazos Naturais
de Interese Local) están en tramitación ante as autoridades
autonómicas. Os espazos naturais son o da Torre de Hércules
e o das Illas de San Pedro.
Os colexios protagonistas foron o CEIP Curros Enriquez, o
CEIP Sanjurjo de Carricarte e o CEIP Víctor López Seoane.
O alumnado que protagonizou as actividades fíxoo na
contorna da Torre onde puideron coñecer que é un ENIL e cal
é a súa importancia, aspectos dos usos cívicos compatibles co
o seu coidado ambiental, ou o coñecemento daqueles valores
faunísticos e florísticos que lle fan merecedor da petición
elevada á administración rexional.

Dúas actividades educativas centraron as mañás no ENIL
Torre de Hércules
Actividade A: Xogo de pistas “O ENIL Torre de Hércules”
Os participantes repartíronse en pequenos grupos coa
intención de vencer unha serie de probas seguindo as pistas
e incógnitas que se mostraban nun folleto A5. Cada un dos
alumnos e alumnas participantes tiveron o seu. Como se fose
un caderno de campo onde anotaron as respostas e o que
observaron a partir das incógnitas presentadas, o fin cada un
volveu a súa aula cun montón de notas e novidades acerca
do espazo natural.
Actividade B: “Vivindo no ENIL”
Nesta segunda actividade, os participantes realizaron
un pequeno percorrido no que buscamos os rastros dos
habitantes do ENIL Torre de Hércules. No noso camiño
empregamos distintas dinámicas coas que os nenas e nenos
recoñeceron as características máis salientables destes
animais que habitan este valioso espazo.

Como agasallo da xornada os máis
pequenos e pequenas levaron unha
“medalla” conmemorativa e os maiores un
orixinal marcapáxinas coa imaxe dunha Ra
das veigas.

Día mundial dos Océanos
O venres 8 de xuño celebrouse o Día dos Océanos. Nunha cidade como a nosa,
inseparable xeográfica e historicamente do mar, esta xornada ten gran relevancia
desde o punto de vista da educación ambiental.
Neste ano o alumnado obxectivo das nosas accións foron os mozos e mozas do Colexio Plurilingue A
Grande Obra de Atocha. A través dun percorrido educativo polo litoral da cidade reflexionamos con eles
sobre recoñecer a importancia dos océanos na saúde do planeta, sobre a súa labor para absorber gran
cantidade de emisións de carbono, regular ou clima e ofrecer nutrientes.
Coa preciosa atalaia peninsular que é a nosa cidade, tamén nos detivemos, desde logo, a celebrar xuntos
a beleza, a riqueza e o potencial do noso océano Atlántico.

O percorrido que realizamos co alumnado da
Grande Obra de Atocha consistiu en:
• Parada 1: no Dique de abrigo da Coruña, para
expoñer as características xerais do porto da
Coruña e o labor do Instituto Oceanográfico.
• Parada 2: Torre de Hércules, para falar achega
da navegación, redes comerciais marítimas, e
historia marítima da Coruña e o golfo Ártabro.
• Parada 3: Monte de San Pedro, para comentar
ou impacto das actividades humanas sobre vos
océanos e a aposta que a cidadanía de todas
as idades debemos facer por minimizala ao
máximo con obxecto de cumprir criterios de
sustentabilidade.
Para rematar, desde o propio monte de San Pedro
limos un “Manifesto polo Océano da Coruña”

Semana da Enerxía Sostible
As actividades que realizamos no programa de educación ambiental, no marco da celebración
da Semana dá Enerxía Sostible, consistiron nun taller destinado ás familias onde construíuse
un forno solar a partir de caixas e cartón, papel de xornal, cola, tesoiras, aluminio, pintura de
cor negra, pinceis...

As actividades leváronse a cabo no
Centro Cívico Cidade Vella en no
Centro Cívico de Noboandanza
Os obxectivos deste ano foron:
• Lema do 2018 : Por unha transición
enerxética sostible.
• Fomentar o paso do modelo actual de
consumo e produción enerxética a un modelo
que permite o empoderamento dá cidadanía.
• Fomentar a protección do medio ambiente a
través do aforro enerxético.
• Comprobar a eficacia da enerxía solar.
• Coñecer, dunha forma moi sinxela e a través
da propia experiencia, a alternativa que as
enerxías renovables supoñen para moitos
abastecementos humanos.
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