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1. Introdución
No ano 2005 comeza a andaina do Proxecto Ríos en Galicia que é coordinado pola Asociación
para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA). A finalidade é dar a coñecer a situación
ambiental dos nosos cursos fluviais, incrementar a concienciación ambiental a través da
participación cidadá e ofrecer solución aos problemas asociados á auga e aos ríos. ADEGA
pretende converterse nun referente nos programas de educación e voluntariado ambiental. O
Proxecto Ríos conta nesta ano 2021 coa colaboración de Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
A finalidade é dar a coñecer a importancia dos ríos e as problemáticas ambientais asociadas
aos mesmos. O obxectivo xeral do Proxecto Ríos é ensinar e transmitir bos comportamentos
aos cidadáns para a mellora dos cursos fluviais mediante a súa participación.
En canto aos obxectivos específicos do proxecto, a relación é a seguinte:
 Mostrar aos participantes as responsabilidades ambientais que teñen con relación ás
augas, como non contaminalas e axudar á súa conservación.
 Ensinar a identificar a flora e fauna dos ecosistemas de ribeira.
 Interpretar o ciclo da auga a escala global e local, informando aos participantes do seu
papel nese ciclo.
 Facilitar o material específico necesario e persoal indicado para realizar as inspeccións.
 Motivar para aprender a relacionar elementos naturais, culturais, históricos, sociais,
económicos, etc.
 Dispoñer dunha sede física e virtual onde centralizar as actividades do Proxecto Ríos e os
recursos de educación ambiental e facilitar o acceso aos participantes.
 Fomentar a educación ambiental nos concellos, ofrecendo actividades para diferentes
grupos sociais.

2. Memoria de actividades
Nas seguintes páxinas expóñense as actividades realizadas en 2021.

2.1: Participación do voluntariado.

En canto ás actividades desenvolvidas en 2021, continuouse cos obxectivos de
consolidación da participación cidadá arredor dos cursos fluviais.
Participación do voluntariado no Proxecto Ríos
Na actualidade (outubro 2021) hai 434 grupos participando no Proxecto Ríos, que se
distribúen por provincias, tal e como amosa a seguinte figura:
No que vai de ano 2021 incorporáronse ao Proxecto Ríos 7 novos grupos.
Participación por provincias
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A progresión na participación está reflectida na seguinte gráfica:
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A tipoloxía dos grupos participantes no Proxecto Ríos está representada na seguinte
figura. Os piares fundamentais do proxecto son particulares, seguidos polos centros de ensino

secundario e as asociacións. En 2021 continuamos colaborando co Plan Proxecta da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Ao longo de 2021, levaremos a cabo unha
actualización da base de datos do Proxecto Ríos que reflectirá a participación real dos
colectivos.
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2.2: Saídas formativas.

As saídas formativas consisten en facer unha inspección de río co apoio da equipa
educativa do Proxecto Ríos. Constan de dúas partes: unha primeira na que se percorre o treito
escollido e se identifican especies vexetais e animais tanto das marxes como do leito do río e
na que tamén se realiza o esquema do treito inspeccionado. Ao longo do percorrido
aproveitase para comentar diferentes aspectos relacionados cos ecosistemas fluviais, así
como para contabilizar o patrimonio etnográfico e analizar os colectores que poidan aparecer
no treito. O estudo dos colectores permite coñecer a tipoloxía e a posible perigosidade dos
aportes que poida ter o treito inspeccionado e tomar as medidas oportunas de denuncia
ambiental cando proceda. A presenza de restos patrimoniais nos ríos galegos é moi elevada,
por iso dende o Proxecto Ríos se lle dá unha especial relevancia ó estudo dos mesmos
facendo fincapé nos usos tradicionais que posúen os ríos.
Na segunda parte da inspección escollese un punto de mostraxe representativo do treito
onde se farán as análises e medicións dos parámetros fisicoquímicos e biolóxicos. Dentro dos
parámetros físicos mídese a anchura da canle, a profundidade, a velocidade da corrente, as
características organolépticas da auga, a temperatura e a transparencia. Nos parámetros
químicos mídese o pH, a cantidade de nitratos e osíxeno disoltos na auga. Avaliase tamén o
estado do bosque de ribeira (o cal se calcula a través dun índice de calidade de ribeira) e a
porcentaxe de sombra que cubre a canle. No punto de mostraxe faise tamén un estudo dos
macroinvertebrados, organismos bioindicadores, que permite avaliar a calidade das augas.
En función dos datos recollidos asígnase un valor representativo do estado de saúde do río
inspeccionado. A escala de valores vai do 1 ao 5, sendo o primeiro un estado óptimo de saúde.
O último estado indica que o río carece das condicións axeitadas para o desenvolvemento da
vida.

Dentro da duración das saídas realizase tamén a pé de río unha presentación sobre o
Proxecto Ríos, sobre a metodoloxía de inspección e sobre aspectos relevantes que teñen que
ver cos ríos e a súa xestión.
No primeiro semestre de 2021 realizáronse as seguintes saídas formativas:
CIFP A Granxa (Ponteareas). Río Tea. 06/05/2021
IES Salvaterra (Salvaterra de Miño). Río Tea. 19/05/2021
UNED Lugo. Río Miño. 27/05/2021
CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas). Río Edo. 27/05/2021
CEIP Sagrado Corazón (Celanova). Río Arnoia. 28/05/2021
IES San Paio (Tui). Río Tripes. 09/06/2021
Colexio Nosa Señora de Xuvencos e Sociedade de Pesca de Boborás. Río Viñao.
18/06/2021
Aula do Veral (Lugo). Río Mera. 23/06/2021
Xuntanza coa Asociación de Saúde Mental A Morea. O Barco de Valdeorras.
08/10/2021
IES As Lagoas (Ourense). Rio Lonia. 14/10/2021.

2.3: Roteiro A Peroxa – Os Peares

O día 21 de marzo de 2021, e dentro da programación de itinerarios da Delegación de
ADEGA en Lugo, o Proxecto Ríos realizou un roteiro guiado dende A Peroxa ata Os Peares. A
temática da ruta foi amosar a mestura das augas que se produce no encontro ente os ríos Sil,
Miño e Búbal na localidade de Os Peares.
Tamén houbo a oportunidade de contemplar o regato do Ríal, ao carón do que
discorreu boa parte do itinerario ate chegar ao río Miño. Durante o percorrido visitouse o
Castelo de A Peroxa e foron identificándose diferentes especies de plantas que nesta época
de inicio de primavera, medran baixo as árbores aínda sen folla, como narcisos, prímulas,
violetas, etc... flora nemoral moi interesante. Viuse tamén un exemplar de tritón xaspeado, o
urodelo máis grande que temos en Galicia.
O percorrido pola beira do Miño achegounos ata a vila Os Peares, onde se pode
apreciar a confluencia dos tres ríos anteriormente citados.
A actividade durou unha xornada e participaron 18 persoas.

2.4: Asistencia a xornadas e congresos

Dentro das actividades desenvolvidas pola equipa que integra o Proxecto Ríos, está a
asistencia a xornadas e congresos que teñan nos seus contidos temas relacionados cos
ecosistemas fluviais, a auga, o voluntariado e a educación ambiental. A participación nestes
eventos pode ser formativa para os asistentes e/ou participativa, presentando as actividades
desenvolvidas polo Proxecto Ríos, asistindo a mesas de traballo, etc,
No primeiro semestre de 2021 participouse na:
 Conferencia Ibérica do LIFE INVASAQUA organizado pola ASPEA (Associação
Portuguesa de Educação Ambiental). Benavente, 25, 26 e 27 de xuño de 2021.

2.5: Cursos de formación

No convenio con CHM-S establecíase a realización de cursos de formación. Entre les
estaban cursos relacionadas co Proxecto Quiroríos, que emprega morcegos para determinar
a calidade ecolóxica dun ríos.

Curso de Formación “Noites dos morcegos”
As Noites dos Morcegos, teñen por finalidade difundir e sensibilizar á sociedade sobre a
importancia dos morcegos e desenvólvense en máis de trinta países de Europa a través do
proxecto EuroBats (www.eurobats.org) que cumpre 30 anos no 2021. Os morcegos achegan
grandes beneficios aos seres humanos como son o control e regulación da poboación de
insectos (entre eles moitas especies praga) e son excelentes bioindicadores de diferentes
tipos de ecosistemas, caso dos bosques de ribeira. Estudando as súas poboacións podemos
detectar cambios na calidade ecolóxica da auga e tamén dos bosques de ribeira.
Realizáronse dúas formacións, ambas cunha formación teórico-práctica sobre o
programa de ciencia cidadá “Quiroríos” que en Galiza coordinan o grupo GEAS e ADEGA.
Quiroríos é un protocolo para o seguimento dos morcegos nos cursos fluviais como
indicadores da calidade da auga e dos bosques de ribeira, aberto a calquera persoa que queira
participar, pois non hai que ser experto/a para facelo.
As xornadas sobre os quirópteros e o bosque de ribeira realizaranse os días 5 e 11 de agosto
en Allariz e Monforte de Lemos.

Noite dos morcegos, xoves 5 e mércores 11de agosto, Allariz e Monforte de
Lemos
O xoves 5 e mércores 11 de agosto realizáronse as Noites dos Morcegos, cursos de
formación sobre quirópteros e o bosque de ribeira coa finalidade de difundir e sensibilizar á
sociedade sobre a importancia destes seguindo o protocolo de QuiroRíos.
A noite do 5 de agosto foi en Allariz tendo como punto de encontro o Centro de
Educación Ambiental de O Rexo, ao pé do río Arnoia. A sesión contou coa máxima participación
posible polas normas Covid vixentes. A segunda noite, 11 de agosto, foi en Monforte de Lemos
no río Cabe e tamén completou as prazas disponíbeis. Nas dúas actividades houbo lista de
garda o que mostra o interese por este tipo de actividades.
Nas dúas sesións o voluntariado ambiental tivo a oportunidade de familiarizarse co
mundo dos morcegos. A modo de introdución, e da man de Xosé Pardavila biólogo de Sorex,
especializado na xestión de fauna salvaxe, facendo fincapé na importancia dos morcegos de
ribeira, xa que se utilizan como indicadores da calidade do bosque de ribeira. Despois
procedeuse á instalación de varias redes no río Cabe e nas súas beiras para atrapar aos
morcegos. Durante o tempo de espera a que os morcegos saísen dos refuxios e quedasen
retidos nas redes, fíxose un descanso para poder merendar-cear.
Na primeira xornada, Allariz, o tempo de espera foi moi reducido xa que a instalación das redes
situouse o carón dun refuxio de Myotis dabeuntonii, tendo, nun período inferior a media hora,
a redor de vinte morcegos da mesma especie. Na xornada de Monforte de Lemos a cantidade
foi semellante, mais houbo máis variedade de especies, entre as cales atopáronse na súa gran

maioría morcegos das ribeiras (Myotis dabeuntonii) e algún exemplar de nóctulo
pequeno (Nyctalus leisleri) e de morcego pigmeo ou soprano (Pipistrellus pygmaeus).
Todos os quirópteros recolléronse e colocáronse en bolsas de tea para a súa posterior análise
polo experto. Xosé Pardavila analizou cada un deles, determinando a especie, o sexo e o grao
de desenvolvemento (cría, xuvenil ou adulto). Con material propio ao tipo de mostraxe,
tomoulles medidas do peso e das lonxitudes de antebrazos, ademais de mostras de sangue,
xenética, saliva e excrementos (os dispoñibles nas bolsas). Despois de cada control todos os
morcegos foron liberados in situ, previo a esta un exemplar de Nyctalus leisleri da xornada de
Monforte de Lemos, que foi anelado antes.
Con carácter anecdótico en ambas noites puidéronse observar outras especies, no centro O
Rexo un picapeixe e en Monforte un xabarín que cruzou o río.
Dende ADEGA e Proxecto Ríos queremos agradecer á participación das persoas voluntarias
nestas xornadas de formación que tiñan un horario fóra do habitual. Agradecemos tamén a
Xosé Pardavila e o persoal do centro educativo ambiental O Rexo.

2.6: Campos de voluntariado ambiental no río Tea

Maio 2021
A fin de semana do 21 ao 23 de maio de 2021 tivo lugar o vixésimo terceiro campo de
voluntariado para a eliminación da flora exótica invasora na contorna do río Tea. Estes campos
céntranse na eliminación das especies invasoras Acacia dealbata e A. melanoxylon cuxa
presenza nas beiras deste río é moi abundante. Coa axuda das 15 persoas voluntarias que
participaron nesta xornada conseguíronse eliminar os rebrotes das zonas nas que se traballou
en anteriores xornadas.
A xornada comezou o venres 21 en
no albergue Alentea en Covelo onde
estivo aloxado o voluntariado durante a
xornada. Alí, Ramsés Pérez e Paco
Bañobre impartiron unha charla
informando sobre a problemática das
especies exóticas invasoras así como a
situación pasada e actual do río Tea
con relación a estas e os traballos
realizados estes últimos doce anos.
Na mañá do día seguinte o
voluntariado desprazouse ata o
Foxaco, a medio camiño entre Covelo
e Mondariz. Durante o camiño fomos atopando pes soltos doutras invasoras: Phytolacca
americana e Robinia pesudoacacia, que foron eliminados.

Continuando o camiño chegouse
á primeira das zonas intervidas en anos
pasados. Esta estivo completamente
inzada por manchas de A. dealbata,
mais na actualidade está colonizada
por flora autóctona que comeza a
repoboar a zona, deixando ao
descuberto unha pequena praia fluvial.
Esta mesma situación repetiuse en
diferentes puntos a medida que se
continuaba o percorrido ata chegar ás
dúas zonas con presenza de rebrotes.

O proceso de eliminación da A. dealbata e A.
melanoxylon consistiu en arrancar a planta de raíz,
eliminando a maior cantidade posible, ou realizando un anel
de descortizado (eliminar parte da cortiza do tronco en
forma de anel para promover o secado da planta e,
finalmente, a súa morte) naqueles exemplares de maior
porte. A xornada durou todo o día. Púidose observar
ademais que noutra zona tratada anteriormente pola
presenza de manchas de bambú (Phyllostachys sp), o
mesmo resultado que os anteriores, a completa ausencia
desta especie en detrimento da flora autóctona, observando
así como as nosas actuacións dan o seu froito. Neste lugar
foron eliminados varios pes de R. pseudoacacia.
O domingo, para rematar, fíxose unha pequena visita á
Rectoral de Barciademeda e o río Alén. O roteiro do Alén,
incluído dentro da rede natura 2000, destaca polo seu
bosque de ribeira de amieiro (Alnus glutinosa) e freixos
(Fraxinus angustifolia) e unha carballeira termófila
caracterizada polo carballo (Quercus robur) e o loureiro
(Laurus nobilis), unha das masas forestais máis ameazadas de Galicia, con presenza de moitos
dos fentos que podemos atopar nas ribeiras dos ríos galegos. Un paseo que completou unha
fin de semana de traballo, descuberta e conservación da nosa biodiversidade natural.

Setembro 2021
A fin de semana do 10 ao 12 de setembro tivo lugar o vixésimo cuarto campo de
voluntariado para a eliminación da flora exótica invasora na contorna do río Tea. Neste campo
centrámonos na eliminación das especies invasoras Acacia dealbata e A. melanoxylon cuxa
presenza nas beiras deste río é moi abundante. Coa axuda das 13 persoas voluntarias que
participaron nesta xornada conseguimos eliminar os rebrotes das zonas nas que se traballou
en anteriores xornadas.
A xornada comezou o venres 10 en
no albergue Alentea en Covelo onde nos
hospedamos
durante
a
xornada.
Alí, Ramsés Pérez e María Amigo
impartiron unha charla informando sobre
a problemática das especies exóticas
invasoras así como a situación pasada e
actual do río Tea con relación a estas e os
traballos realizados estes últimos doce
anos.

Na mañá do día seguinte desprazámonos ata o Foxaco, a medio camiño entre Covelo e
Mondariz, por onde discorre o río Tea atravesado polos marabillosos e máxicos Pasos de Tatín,
construcións formadas por máis dunha vintena de pedras coidadosamente talladas e
colocadas que nos permiten atravesalo río dunha beira a outra.
Despois dunha camiñada ao longo do
río chegamos a primeira das zonas
intervidas en anos pasados. Esta estivo
completamente inzada por manchas de
Acacia dealbata, e alegrounos ollar a
ausencia de rebrotes e a presenza da flora
autóctona comezando a repoboar a zona,
deixando ao descuberto unha pequena
praia fluvial. Esta mesma situación
repetiuse en diferentes puntos a medida
que continuabamos a nosa andaina ata
chegar a dúas zonas con presenza de
rebrotes. Estivemos acompañados polo
capataz da brigada da DXPN, Félix, que
nos comentou as accións que levan
facendo na zona dende fai anos.

O proceso de eliminación da Acacia
dealbata e A. melanoxylon consistiu en
arrancar a planta de raíz, eliminando a maior
raíz posible, ou realizando un anel de
descortizado (eliminar parte da cortiza do
tronco en forma de anel para promover o
secado da planta e, finalmente, a súa morte)
naqueles exemplares de maior porte. A
xornada durou todo o día, regresando
contentos do traballo realizado. Puidemos
observar noutra zona tratada anteriormente
pola presenza de manchas de bambú
(Phyllostachys sp), uns pequenos rebrotes
desta especie que foron retirados de raíz. Neste lugar foron eliminados tamén varios pes de
R. pseudoacacia.

O domingo, para rematar, fixemos unha pequena visita á Rectoral de Barciademeda e
o río Alén. O roteiro do Alén, incluído dentro da rede natura 2000, destaca polo seu bosque de
ribeira de amieiro (Alnus glutinosa) e freixos (Fraxinus angustifolia) e unha carballeira termófila
caracterizada polo carballo (Quercus robur) e o loureiro (Laurus nobilis), un dos bosques máis
ameazados de Galicia, con presenza de moitos dos fentos que podemos atopar nas ribeiras
dos ríos galegos. Un paseo que completou un fin de semana de traballo, descuberta e
conservación da nosa biodiversidade natural.

2.7: XIV Limpeza Simultánea de Ríos

889 persoas retiran máis 13 tn de residuos na XIV Limpeza simultánea de ríos do
Proxecto Ríos
Fomos novamente moitas as
persoas as que nos mollamos polos
ríos na XIV Limpeza Simultánea.
Houbo grupos grandes e pequenos,
de nenos e nenas e de maiores.
Limpáronse grandes ríos e tamén
pequenos regatos, pero todas e
todos tiñamos o mesmo obxectivo:
coidar os nosos ríos e concienciar á
sociedade da necesidade de que
estean ben conservados. O domingo
26 de setembro de 2021 realizouse a
XIV Limpeza Simultánea de Ríos en 51
concellos de toda Galiza. En cada
localidade a actividade foi coordinada
por diferentes entidades, dende
asociacións ecoloxistas, culturais… até
fundacións, centros de ensino e
concellos, chegando ás 67 entidades. Houbo concellos nos que participaron varias
asociacións limpando diferentes ríos como foi o caso de Gondomar, Pontevedra ou Santiago
de Compostela, entre outros. Este ano fíxose a limpeza en 55 treitos de río e participaron 889
persoas, unha boa participación para os tempos que corren.
Neste ano continúan a sumarse á iniciativa concellos, asociacións de pescadores,
culturais, xuvenís, ecoloxistas… de moitos lugares de Galiza. Outros grupos levan participado
nesta iniciativa dende o inicio, e ao longo destes catorce anos podemos observar unha
diminución de lixo nos treitos dos ríos apadriñados por estas entidades, aínda que en 2021
volveron a aparecer rodas de automóbiles, algún que outro colchón e electrodoméstico.

Aínda se verten moitos residuos aos ríos
Desta volta recolléronse refugallos moi variados, e coma sempre abundaron os
plásticos: botellas, garrafas, bolsas, sacos... Apareceron rodas, baterías e motores de
automóbiles, cristais e latas; tamén pilas, restos de madeira, mobles, ferralla, colchóns, algún
televisor e entullos. Retiráronse uralitas, roupa, calzado, etc... As toalliñas húmidas para hixiene
persoal volveron a aparecer en abundancia e tamén máscaras. É preciso reflexionar sobre o
uso destes artigos, e aínda máis sobre o lugar que empregamos para desfacernos deles, xa
que ao tiralos polo retrete rematan nos nosos ríos contaminando os cauces e ribeiras. No
reconto, calculamos que os residuos de tódolos concellos suman máis de 13 toneladas, pero
debemos lembrar que o noso principal obxectivo non era este. O voluntariado ambiental non
é man de obra barata que poida suplir o traballo da administración, somos, por outra banda,
unha masa de xente que axuda a concienciar á sociedade.

2.8: Actividade proposta pola CHMS: Plantación participativa no río Vilameá.

Tal e como viña recollido no convenio entre ADEGA-CH-MS, realizaríase algunha
actividade a proposta do organismo de conca. A actividade acordada finalmente foi unha
plantación de árbores autóctonas nas ladeiras do río Vilameá, en Lobios, Parque Natural do
Xurés.
Para organizar a plantación visitouse previamente a zona acompañados dos gardas
fluviais da CHMS e unha persoa do lugar que pertenceu á Comunidade de Montes, CMVMC
de Ríocaldo. O obxectivo da mesma foi percorrer a zona na que se ía realizar a plantación así
como as zonas a evitar. Despois de percorrer o monte tamén nos achegamos até o centro de
Interpretación para ver a sala. No mesmo día concertouse tamén unha visita co viveiro de
Tragsa en Maceda para ver as diferentes especies de árbores que se ía plantar. Finalmente
acordouse que serían bidueiros, ameneiros e salgueiros.
Na actividade inscribíronse 16 persoas se ben, finalmente participaron 14.
Como
estaba
previsto
comezouse
coa
charla
de
presentación as 11.00h do sábado no
Centro de Interpretación do Parque
Natural do Xurés. Na mesma falouse
sobre os obxectivos da actuación así
como da problemática que provocan
os incendios sobre os cursos fluviais e
amosáronselle
fotos
sobre
as
actuación que a CH-MS realizou para
evitar a erosión e arrastres de áridos e
cinsas para o río.
Ao final da presentación falou José Núñez, Presidente Da CMVMC de Riocaldo que
explicou que estaban a facer na comunidade de montes despois dos incendios sufridos na
zona.
A seguir saímos para a Ermida de Vilameá,
onde deixamos os coches. Avanzamos cara a zona
de plantación camiñando e alí repartimos a
ferramenta e as árbores. Comezamos pola parte
máis baixa, próximos ao río Vilameá e avanzamos
polo camiño próximo ao río.
A plantación tivo unha zonificación, os
ameneiros e salgueiros plantáronse próximos ao
río e os bidueiros na zona máis afastada deste.
Fixéronse varios grupos de traballo, uns levaban
as bandexas coas árbores e outras voluntarias a ferramenta, uns facían os buratos para as
árbores e outros/as achegaban a árbore. Así, os traballos íanse rotando para evitar lesións.

Na metade da mañá fíxose unha
parada para descansar, comer algo e
repoñer forzas.
Continuouse despois cos traballos, ate
chegar as tres da tarde que paramos para ir
a comer. En total plantáronse 400 árbores,
50 ameneiros, 50 salgueiros e 300 bidueiros
a ambas beiras do río Vilameá.
Como
comezou
a
chover
refuxiámonos para comer na Ermida e alí a
cuberto fixemos o xantar.
Pola tarde, realizamos unha ruta como
estaba previsto pero como non paraba de
chover mudamos o destino. Achegámonos
a coñecer unha das xoias botánicas do
Parque, o Prunus lusitanica, que medra
nunhas poucas corgas do Xurés e que en
vindeiras actuacións sería de interese
reintroducir
en
colaboración
cos
especialistas que están a traballar coa
especie.
Cara as 18.00 h da tarde e logo de
cambiarnos de roupa e tomar un café para recuperar o calor dimos por rematada a actividade
de plantación participativa.

2.9: LIFE INVASAQUA

O Proxecto LIFE INVASAQUA no que o Proxecto Ríos colabora dende o ano 2019 retomou
durante o 2021 a normalidade na realización das actividades.
Dende o Proxecto Ríos participamos, como entidade ecoloxista que traballa con
voluntariado nos ríos, nun documental que está a elaborar un dos socios do proxecto, a
Axencia EFE. A gravación realizouse como unha entrevista no Monte Xiabre, en Vilagarcía de
Arousa.

Ç

Outra das actividades realizadas foron saídas formativas cos centros de ensino que
participan no proxecto en colaboración coa ASPEA (Associação Portuguesa de Educação
Ambiental), nomeadamente o IES de Salvaterra e o IES San Paio de Tui.

O alumnado participante tivo a oportunidade de participar tamén na Conferencia Ibérica
organizada en Benavente (Portugal) en xuño deste ano, na que compartiron actividade sobre
as especies exóticas invasoras con alumnado de escolas portuguesas.

Para o resto de 2021, dende o Proxecto Ríos, realizaremos as saídas formativas cos
centros de ensino durante a campaña de outono. Tamén comezaremos o organizar a II
Conferencia Ibérica que será en primavera de 2022 en Galicia.

2.10: Interreg DiadES

O Interreg DiadES no que Proxecto Ríos-ADEGA participa como unha das partes
interesadas sufriu tamén as consecuencias da CoviD 19, e moitas das reunións e actividades
programadas para o ano 2021 fixéronse de forma telemática.
Na parte na que o Proxecto Ríos participa é aportando opinión sobre a creación dun dos
materiais que servirán para divulgar o valor que os peixes migradores teñen para a sociedade
e o medio natural. Trátase dun xogo educativo no que existen diferentes actores e que trata
cuestións relacionadas cos beneficios ecosistémicos dos peixes diádromos.
Asistimos a unha xuntanza telemática de traballo na que se expuxeron as liñas mestras
do que será o xogo.

2.11: Comunicación

A realización das actividades do Proxecto Ríos leva emparellada unha difusión en diversas
plataformas dixitais. Na actualidade, ademais do boletín mensual −Gardarríos− enviado a
todos/as os/as participantes e simpatizantes do Proxecto Ríos, publícanse na web do
proxecto as convocatorias, as crónicas e os álbums de fotos de todas as actividades, para que
a sociedade en xeral poida facer un seguimento das accións desenvolvidas polo Proxecto
Ríos. Ademais compártense no Facebook e Instagram. Nestas, envíanse fotos e comentarios
que informan en tempo real das actividades que se están a facer nos diferentes ríos pola
equipa do Proxecto Ríos.
A continuación preséntase unha serie de imaxes da web do Proxecto Ríos, do
Gardarríos e das páxinas das redes sociais:

Web do Proxecto Ríos:

Web de ADEGA:

Web da Limpeza de Ríos:

GARDARRÍOS

Facebook:

Instagram:

3. Materiais editados

Todos os anos, no Proxecto Ríos, edítanse diferentes tipos de materiais que
complementan e reforzan as actividades que dende a organización se propoñen. A maioría
destes materiais son divulgativos e complementan os materiais que o voluntariado emprega
nas súas inspeccións. Outros, son sobre as actividades que se organizan, sobre todo carteis
divulgativos ou dípticos. Tamén corresponden á renovación de materiais de inspección que
emprega o voluntariado.

ALGÚNS DOS MATERIAIS EDITADOS:

Carteis divulgativos:

Gráfica da XIV Limpeza Simultánea de Ríos:

Plantación participativa río Vilameá:

Materiais reeditados:
En 2021 reeditáronse materiais que forman parte do material de inspección que emprega
o voluntariado. Poñemos aquí imaxes dos materiais editados:
Manual de Inspección Básica de Ríos:

Ficha clave dicotómica identificación de invertebrados:

Fichas Especies Exóticas Invasoras:

App do Proxecto Ríos: dentro dos materiais editados en 2021 está contemplada a creación
dunha aplicación para móbil para a recollida de datos de campo nas inspeccións que realiza
o voluntariado. A aplicación está feita e comeza agora unha fase de probas e actividades de
formación que se desenvolverán durante o primeiro trimestre de 2022. Estará completamente
operativa para o uso do voluntariado na campaña de primavera de 2022. Póñense a
continuación dúas imaxes da App:

4. Anexos

Aparición nos medios de comunicación
Revista CERNA:
http://adega.gal/media/documentos/Cerna_84_15ANOS_PROXETO_RIOS.pdf

LA REGION: 22/05/2021

NOS Diario: Artigos Gozar:

Selección fotográfica das saídas formativas.

IES Salvaterra, Río Tea, 19/05/2021

CPI Virxe dos Remedios, Río Edo, 27/05/2021

Río Tea (Ponteareas), 06/05/2021

CEIP Sagrado Corazón, Río Arnoia, 28/05/2021

Río Tripes, Tui, 09/06/2021

Colexio Nosa Señora de Xuvencos, Río Viñao (Boborás). 18/06/2021

Aula do Veral. Río Mera. 23/06/2021

IES As Lagoas. Rio Lonia. 14/10/2021

Equipa educativa

A equipa educativa do Proxecto Ríos está formada polos seguintes Educadores
Ambientais e traballadores de ADEGA:
•

Ramsés Pérez. Licenciado en Pedagoxía. Responsable dos contidos educativos do
Proxecto Ríos.

•

Francisco Bañobre. Licenciado en Bioloxía, responsable de grupos do Proxecto Ríos.

•

Itziar Díaz. Licenciada en Bioloxía, educadora ambiental de ADEGA.

•

María Amigo. Graduada en Bioloxía, educadora ambiental de ADEGA.

•

Silvia Amor Faya. Administrativa de ADEGA.

Iniciativa de:

Co financiamento de:

