A Coruña, por uns Ríos Limpos!
Memoria Técnica.

ADEGA
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza
Educación ambiental
adega@adega.gal
www.adega.gal

ÍNDICE

1. Contexto....................................................................................................................2

2. Limpezas de Rios........................................................................................................3

3. Xornada..................................................................................................................3-4

4. Comunicación e Redes Sociais....................................................................................4

5. Equipa de traballo......................................................................................................5

6. Memoria fotográfica...............................................................................................6-7

7. Publicidade...........................................................................................................7-13

1

Contexto.
A crecente sensibilización da cidadanía fronte á degradación ambiental ten levado a moitas
persoas e entidades a organizar limpezas de río. Malia que xa case ninguén contempla o río
como un vertedoiro, aínda queda moito lixo neles. En ocasións, os refugallos presentes no río
non representan un perigo para o ecosistema, pero si supoñen un impacto visual negativo
(papeis, plásticos, madeiras, etc.). Noutras ocasións, os materiais depositados poden supoñer
unha fonte de contaminación debido ás substancias que as compoñen (pilas, aceites de coche,
baterías, produtos de fitosanitarios, etc.) ou ben porque poden provocar alteracións en certos
organismos.
O Proxecto Ríos vén organizando dende o ano dous mil sete a limpeza simultánea de ríos, coa
pretensión, non tanto de retirar moitas toneladas de lixo, que tamén, como para divulgar a
necesidade de realizar unha limpeza ecolóxica. Nesta actividade teñen participado activamente
distintas entidades sociais locais como asociacións, centros de ensino e concellos, sendo o
Proxecto Ríos o nexo común da iniciativa.
A pesar de que anualmente se realice esta tarefa é necesario seguir facendo periodicamente
limpezas nos nosos ríos. Realizando estas actividades evitamos que moito de ese lixo e
contaminación remate nos nosos mares e contamine as nosas terras. Estas actividades non
deberían ser un acto puntual ou illado, se non ser de carácter periódico e expoñendo un
problema real.

“A Coruña, Por uns Ríos Limpos!” desenvolveuse entre os meses de novembro e decembro de
2022, tempo no que levamos a cabo 3 limpezas de ríos e a organizamos a xornada formativa
“Preservación e coidado dos nosos ríos e regatos. Limpezas Ecolóxicas”, sobre a importancia
ecosistémica e a xestión correcta de ríos e regatos.
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Limpezas de Ríos.
Como parte do programa “A Coruña, Por uns Ríos Limpos!”, realizamos tres limpezas de ríos en
puntos bastante próximos da cidade pero con características moi diferentes.
Dúas das intervencións foron no Rego de Carneiros. A primeira delas, á altura da Hortas de
Feáns, un lugar que a pesar de ser moi transitado, atópase protexido e afastado das casas, por
así dicilo, algo máis natural. Nese punto en concreto atopamos moitos restos de entullo e
botellas de vidro (tanto de viño como de refresco) e tamén plástico (bolsas, envoltorios) que xa
se atopa soterrado nas marxes do rego.
Asemade, limpamos o Rego dos Carneiros á altura do centro de Feáns, onde se sitúa o antigo
lavadoiro, unha zona máis urbanizada pero con algo de bosque de ribeira. Alí atopamos un
punto lixo amoreado, integrado por con cartóns de tabaco, cabichas, envoltorios, paquetes de
zume e botellas de plástico. Seguindo o camiño do rego, fomos recollendo restos de plástico e
algún de vidro.
A terceira das limpezas foi no río Mesorio, onde se atopa o polígono de Pocomaco. Este foi o
treito fluvial con maior rexistro de refugallo, tanto visible como soterrado, con especial
presenza de plásticos. De feito, non foi posible retirar todo o lixo que fomos atopando,
decidindo consideralo como un punto de vertedoiro.
Non foi posible facer máis de tres actividades xa que o tempo non foi o máis adecuado para
este tipo de xornadas. Os meses de novembro e decembro son épocas complicadas, xa que a
choiva e o frío non animan a participar ao voluntariado. Por parte dos centros de ensino pasou
o mesmo, son épocas moi frías e que o terreo é moito máis perigoso polas condición
meteorolóxicas. Se se fan na época de primavera a acollida sería maior. O esforzo para atopar
voluntariado incrementouse notablemente.

Xornada “Preservación e coidado dos nosos ríos e
regatos. Limpezas Ecolóxicas”
O 2 de decembro celebramos a xornada aberta á cidadanía “Preservación e coidado dos nosos
ríos e regatos. Limpezas Ecolóxicas”. Nelas contamos con diferentes poñentes que nos deron
unha percepción global dos ecosistemas fluviais e como proceder para a súa correcta
preservación.
•

Maria J. Servia, Doutora en Bioloxía e docente e investigadora no Departamento
de Bioloxía da Universidade da Coruña , presentou a súa palestra sobre “Bosque
de ribeira e servizos ecosistémicos: tamén en Coruña?” na que nos mostrou que os
bosques de ribeira son elementos vertebradores da paisaxe, cun notable interese
cultural e recreativo, así como unha importancia biolóxica moi grande.

•

Manuel Soto, Catedrático de Enxeñaría Química e director da Oficina de Medio
Ambiente da Universidade da Coruña, falou sobre “Contaminación de ríos”,
abordando diferentes tipos de contaminación das augas, o impacto dos vertidos e
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a situación e evolución nos ríos galegos.
•

Verónica Torrijos, técnica da Oficina de Medio Ambiente da UDC, introduciunos na
“Depuración ecolóxica de augas residuais. Do río ao mar” expoñendo as
alternativas ecolóxicas coas que podemos resolver cuestións de vertido acordes á
normativa e para a conservación dos ecosistemas acuáticos.

•

Paco Bañobre, Coordinador de Proxecto Ríos e Educador ambiental de AEGA dende
o 2006, explicounos coa súa charla “O papel do voluntariado nas Limpezas de Río”
cal é o verdadeiro papel do voluntariado neste tipo de actividades e a gran
necesidade de formar a cidadanía sobre a correcta preservación dos ríos e regatos,
xunto coa súa contorna.

A cada participante entregóuselle un folleto presentado as xornadas e con un breve resumo das
palestras que se axuntará xunto a memoria técnica.

Comunicación e redes sociais.
•

•
•
•
•
•

Para o contacto tanto con voluntariado e con centros de ensino creouse unha base de
datos cos contactos da Coruña. Enviouse un correo específico para Centros de Ensino,
ANPAS, asociacións e voluntariado en xeral , posteriormente contactouse por teléfono
con cada un de eles.
Fixéronse deseños específicos para as limpezas e a xornada adaptándoos a formato
para RRSS e poder compartir se ningún problema.
Divulgación previa e posterior de todas as actividades nas RRSS.
Creación dun publireportaxe que aparecerá na Cerna nº 86.
Edición de vídeos das xornadas e colgados no Youtube de ADEGA para a súa difusión.
Vídeos cortos colgados no Instagram de ADEGA durante a realización das limpezas e da
xornada.
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Equipa de traballo.
As actividades e organización dentro do convenio “A Coruña, por uns Ríos Limpos!” foron
desenvolvidas por un equipo multidisciplinar de educadores ambientais e persoal de
comunicación de ADEGA

Coordinación:
Itziar Díaz Feijóo. Licenciada en Bioloxía.
Equipa de Traballo:
Francisco Bañobre González. Licenciado en Bioloxía.
Ramsés Pérez Rodríguez, Pedagogo e Educador Ambiental.
Rodriguez Fernandez Belén, Licenciada en Xornalismo.
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Memoria fotográfica.
Limpezas de Ríos
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Xornada “Preservación e coidado dos nosos ríos e regatos. Limpezas Ecolóxicas”
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Publicidade.
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Youtube ADEGA.
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