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Marzo e abril foron meses plenos de actividades de educación ambiental na nosa cidade.
Uns días antes da chegada da primavera a Concellería de Medio Ambiente uniuse á iniciativa que
WWF Adena promove cada ano en todo o mundo: a Hora do Planeta. A Coruña, co apagamento
dos monumentos máis significativos da cidade, incluíndo o Palacio Municipal, expresou o seu
compromiso con esta iniciativa.
A semana seguinte, a da Semana Santa, que é na totalidade non lectiva para os escolares
celebramos, en colaboración co Centro Cívico dos Rosales e o Ágora, o Día dos Bosques e o da auga.
Os grupos escolares continuaron nestes dous meses cun gran ritmo de peticións. Nos lugares de
difusión da actividade veciñal e social dos nosos barrios -os centros cívicos e bibliotecas- os cidadáns
gozaron das exposicións de Fauna Alada e Cambio Climático ou de interesantes charlas como a que
o día 17 mostrounos o compromiso ético coa tenencia responsable de animais domésticos.
As datas máis agradecidas do ano para os nosos compañeiros educadores son as de abril. Son as
seleccionadas polos centros escolares para o alumnado máis pequeno. Comezan as actividades cos
escolares de infantil e primaria con visitas a Punta Herminia, San Pedro ou a lagoa de Eirís.
Os días da Nai Terra e do Ruído achegaron neste ano ao CIFP de Someso e á Biblioteca Infantil e
Xuvenil de Durán Loriga novidades ambientais moi interesantes. Un mural de materiais construtivos
ecolóxicos para celebrar o primeiro e unha charla de sons da natureza na biblioteca forman parte xa
do noso acervo ambiental urbano. A estes meses e outros temas imos dedicar este segundo número
desta publicación. Animarvos a difundirnos!

Día Mundial da Muller Traballadora
As mulleres protagonistas tamén no medio ambiente.
O papel das mulleres en todos os ámbitos da sociedade é cada vez máis relevante. Aínda restan
grandes esforzos para que ocupen en plano de igualdade o lugar que lles corresponde pero, o paso
que no seu día emprenderon as mulleres traballadoras déixase sentir tamén con forza no medio
ambiente.
A inserción laboral e os postos de
responsabilidade en dirección por parte das
mulleres están lonxe de alcanzar o cincuenta
por cento. O medio ambiente non é un sector
diferente ao resto dos espazos de traballo. Con
todo, neste momento varias mulleres ocupan
postos decisorios nas políticas ambientais. O
día da muller traballadora foi unha xornada
para lembrar que tamén no medio ambiente o
seu papel é fundamental.
A Declaración e Plataforma de Acción de
Beijing adoptada polas e os líderes mundiais
no marco da Cuarta Conferencia Mundial sobre
a Muller que tivo lugar en 1995 sinalaba tres
obxectivos estratéxicos que esixían a actuación
dos gobernos en relación co medio ambiente.
Eran os seguintes:

Máis de 20 anos despois, as mulleres
protagonizan grandes progresos e os
gobernos recorren cada vez máis á súa
experiencia e liderado para adoptar decisións
importantes relativas ao medio ambiente.
Aínda así, aínda queda moito por facer
para apoiar o papel da muller na toma de
decisións e a garantía dun futuro mellor. O
desenvolvemento sustentable e os esforzos
da loita contra os efectos do cambio climático
e outras ameazas ambientais precisan contar
co empuxe de todas e todos, pero desde
logo, sen as mulleres serán inatacables. Son
a forza que move a multitude de sociedades
desenvolvendo un labor principal tanto nas
súas economías como nos seus anhelos de
superación.

• A participación activa das mulleres en todos
os niveis de adopción de decisións sobre o
medio ambiente
• A integración das súas preocupacións e as
súas perspectivas en políticas e programas
• O establecemento de métodos de avaliación da
repercusión das políticas de desenvolvemento e
ambientais nas mulleres.

Igualdade e
diversidade
coruna.es

Nesta data cómpre render homenaxe a algunhas das pioneiras que co seu compromiso amosaron
o camiño que outras mulleres proseguen hoxe. O pensamento daquelas foi o berce das que
ocupan postos de responsabilidade nos movementos sociais, impulsando as novas dinámicas
demandadas pola cidadanía. Algunhas delas foron e son:

• Rachel Carson, escritora e primeira voz en
contra dos efectos dos pesticidas no medio
ambiente.

• Wangari Maathai, activista política,
ecoloxista keniana y la primera mujer africana
en recibir el Premio Nobel de la Paz.

• Vandana Shiva, ecofeminista india, loitadora
no ámbito do desenvolvemento agrícola e
social.

• Virxinia Rodríguez, presidenta de la
Asociación para a Defensa Ecolóxica de
Galiza (Adega).

• Asunción Ruíz, directora executiva de SEO
Birdlife (unha das Ong de defensa ambiental
máis antiga e con maior número de socios de
España)

A Coruña conmemorou A HORA DO PLANETA
o sábado 19 de marzo
A praza de María Pita e varios monumentos da cidade apagaron as súas luces de 20:30 a 21:30 h.
Os hostaleiros da praza e a Agrupación Astronómica Coruñesa Ío colaboraron no evento.
O Concello da Coruña sumouse de novo neste ano 2016 á iniciativa internacional A Hora do Planeta
promovida por Adena WWF (www.wwf.es), unha das maiores organizacións non gobernamentais
do mundo no terreo da conservación ambiental.
A Hora do Planeta é a maior campaña global de mobilización e loita contra o cambio climático.
Esta iniciativa naceu en Sidney en 2007 e desde entón logrou a participación de máis de 7.000
cidades e pobos de 160 países, miles de empresas, centros educativos, entidades e particulares
que suman a súa voz para demostrar que un futuro baseado nas enerxías limpas é posible.
Na Praza de María Pita organizáronse as seguintes actividades para celebrar esta xornada:
• Apagado da iluminación e Instalación de candeas
• Instaláronse un conxunto de velas que formaron os díxitos 60 + (sesenta minutos) ao pé do
Palacio de María Pita. Este símbolo é o que elixiu Adena WWF para representar en todo o mundo
esta hora de reflexión sobre o cambio climático.
• Información aos cidadáns acerca da iniciativa.
• Observación do ceo.
• Ademais, realizarase unha actividade lúdica para o público infantil que se achegou á celebración.
Ás 20.30 horas apagáronse as luces da praza (Palacio Municipal incluído) e comezouse o aceso
das velas do mosaico. Outros monumentos da cidade tamén se apagaron coincidindo co mesmo
horario (Domus, Torre de Hércules...)
Nesta xornada contouse coa colaboración dos hostaleiros da praza e a Agrupación Astronómica
Coruñesa Ío.

21 DE MARZO DE 2016
O Concello celebrou o Día dos Bosques con actividades para
escolares e unha plantación de árbores
O Día dos Bosques celebrouse o 21 de marzo na cidade, co Centro Cívico de Los Rosales como
referencia da xornada.
O Día dos Bosques é un deses sinalados en todas as axendas ambientais do Planeta. Desde hai
décadas, coincidindo co inicio da primavera, este día instaurouse como un dos días referentes para
reflexionar acerca da deforestación, a perda de biodiversidade e a degradación do medio ambiente.
O Día dos Bosques é un deses sinalados en
todas as axendas ambientais do Planeta.
Desde hai décadas, coincidindo co inicio da
primavera, este día instaurouse como un dos
días referentes para reflexionar acerca da
deforestación, a perda de biodiversidade e a
degradación do medio ambiente.
Neste ano 2016 a Concellería de Medio
Ambiente organizou para os escolares
coruñeses unha actividade que constou
dunha pequena charla, un taller e unha
plantación conmemorativa. Realizouse entre
as 10 e as 13 horas do día 21, ao redor da
instalación municipal do Centro Cívico de Los
Rosales. Como novidade fronte a outros anos,
este, o calendario deparou que a xornada
coincidise nun día non lectivo. Por esa razón
a base de operacións pasou dun colexio
(como xa era tradicional) a un centro cívico
ao que os interesados acudiron nesa mañá.
Co fin de coordinar as actividades foi preciso
apuntarse previamente. Isto permitiu ter en
todo momento as necesidades e previsións
ben cubertas.

Datos da actividade:
Lugar: Centro Cívico de Los Rosales
Data: 21 de marzo de 2016
Horario: entre as 10 e as 13 horas
Idades: destinado a nenos e nenas de entre 6
e 12 anos
Actividades: foron un audiovisual comentado,
taller artístico e plantación das árbores que a
Concellería dispuxo para a celebración.

22 DE MARZO DE 2016
O día 22 de marzo o Concello celebrou o Día Mundial da auga
con actividades destinadas a escolares no Centro Ágora
A celebración do Día Mundial da auga na xornada do 22 de marzo está promovida pola Asemblea
Xeral das Nacións Unidas
Este día foi declarado por unha resolución da Asemblea que tivo a súa orixe na Conferencia das Nacións
Unidas para o Medio Ambiente e o Desenvolvemento celebrada en Río de Janeiro no ano 1992.

A auga é un ben común de primeira necesidade.
É clave para a supervivencia pero tamén o é no
desenvolvemento económico do conxunto
dunha nación. A miúdo, naqueles lugares
cun réxime de precipitacións abundante e
prolongado nos meses, a poboación soe crer
que a auga é un recurso extensivo e, mesmo,
inesgotable. Que a períodos con poucas
precipitacións seguirán outras de choivas
compensatorias.
Este criterio equivocado non é alleo a zonas
como Galicia onde niveis pluviométricos
elevados contribuíron a fortalecer a crenza.
Con todo, os científicos (climatólogos,
hidrólogos, xeólogos, etc.) non deixan de
alertarnos, indicando que nós tampouco
somos alleos á problemática xeral da auga no
Planeta. A auga nas sociedades desenvolvidas
e industrializadas é un ben que transcende
ao uso doméstico, alcanzando niveis moi
elevados (e paralelos) ao poder económico das
diferentes rexións. Por esa razón, os sistemas
que optimizan o consumo, que consideran o
caudal ecolóxico dos ecosistemas acuáticos,
ou que recuperan ambientalmente as augas
residuais son un indicador do desenvolvemento
das comunidades humanas.

Estas son as bases que fundamentan o
programa municipal da Ruta da auga,
seleccionada por moitos centros escolares
para completar o curriculum educativo
regrado dos seus alumnos. O programa
consta dunha charla e un taller na aula e
complétase cunha visita ao río Mero, ao
encoro de Cecebre ou á potabilizadora da
Telva. Este ano, por primeira vez incluíuse a
Depuradora de Augas Residuais de Bens. A
EDAR de Bens é unha instalación exemplar
e referencia tecnolóxica do sector, logrando
unha devolución ao mar das augas que
chegan desde as redes de sumidoiros
da Coruña e catro municipios da área
metropolitana en condicións óptimas para
ingresar de novo no ciclo sistémico da auga.

O 22 de marzo do 2016
O plan municipal de educación ambiental
abarca moitas e moi variadas accións destinadas
a grupos escolares e tamén a diferentes
colectivos. Consta de actividades realizadas en
aula, en centros cívicos ou bibliotecas, xunto a
outras no exterior, visitando lugares de interese
ambiental (tanto infraestruturas como Nostián
ou a EDAR) como espazos naturais.
Neste ano o calendario de actividades
relacionadas con este evento sufriu unha
variación porque a xornada foi non lectiva
para os escolares. Por esa razón, no centro
Ágora habilitouse unha aula para que nese
día as rapazas e rapaces inscritos puideron
asistir a unha pequena charla e aos posteriores
talleres educativos ofertados para idades
comprendidas entre os 6 e 12 anos.

Datos:
Lugar: Centro Ágora
Data: 22 de marzo de 2016
Horario: entre as 10 e as 13 horas
Idades: nenos e nenas de entre 6 a 12 anos
Actividades: audiovisual comentado e talleres
educativos sobre o tema da auga.

ABRIL 2016
Un ano máis os falcóns peregrinos crían na Coruña
Os falcóns levan ocupando diferentes atalaias sobre edificios da nosa cidade desde hai anos cada
primavera. Pombas, estorniños e outras pequenas aves son as súas presas. Na contorna urbana atopan
un lugar propicio para que os seus pitos crezan e cheguen á súa emancipación ao final do verán.

De falcóns e humanos
O Falcón Peregrino ou Común (Falco peregrinus), é unha das aves rapaces máis fermosas. Ao longo
do século pasado as súas poboacións europeas e norteamericanas sufriron un grave declive,
chegando a extinguirse en moitos países. As investigacións levadas a cabo nesa época descubriron
que as aves morrían envelenadas por compostos organoclorados. É dicir, que a responsable
daquela situación era a contaminación xerada por algunhas actividades humanas. En poucos
anos o Falcón converteuse en símbolo da necesidade de harmonizar o noso desenvolvemento
coa protección da natureza, así como da importancia destes e outros animais como indicadores
da saúde do mundo que compartimos con eles.

Falcóns urbanos
Os falcóns utilizan de modo habitual as grandes
urbes para pasar o inverno. Nelas atopan
pombas, estorniños, rulas e outras especies
de aves que constitúen o seu alimento. Son
escasos, con todo, os casos de falcóns criando
en áreas urbanas. A súa reticencia a ?compartir
casa? connosco os humanos é comprensible.
Traer ao mundo a unha familia non é tarefa fácil,
e as parellas de falcóns, como calquera outra
parella (por certo, os falcóns son monógamos)
elixen a conciencia onde o fan.
Na Coruña a súa presenza é habitual ao longo
de todo o ano. Está documentada desde 1971
como invernante (chegando a observarse 5
exemplares ao mesmo tempo en diferentes
puntos da cidade algúns invernos), e desde
1986 como reprodutor, aínda que non todos os
anos.

Os nosos falcóns
No mes de febreiro a parella reforza os seus lazos e asegúrase de que todo está ao seu gusto.
Poñen os ovos en marzo, directamente sobre o chan, sen facer niño algún, e os pitos rompen o
casca en abril. Un mes despois, xa en maio, creceron o suficiente para atreverse a voar por vez
primeira. Estes primeiros pasos iniciais adoitan ser tan torpes como os de calquera animal a esa
idade. E son seguidos polos seus proxenitores coa mesma preocupación que calquera pai ou nai.
Durante este tempo abundan os berros, alarmas, chamadas...
Finalmente os xuvenís terminan por emanciparse. A partir de entón o seu futuro dependerá da
súa pericia como cazadores do aire.

Coñecer para protexer
Onde obteñen os nosos falcóns as presas con que alimentan aos seus pitos. Voan moi lonxe? De
que presas trátase? Estes son tempos de moito actividade para estas aves. O alimentar á súa prole
esixe dedicación e, conforme van crecendo os pitos, achegar máis e máis presas ás súas crías cada
vez. Para iso non acostuman a voar moi lonxe. Simplemente desde unha atalaia alta contemplan
o ir e vir de pombas estorniños e outras aves (caza unicamente aves en voo) que captura apoiado
pola velocidade que lle outorga ser a ave máis rápida da natureza.

CineForum sobre o cambio climático
Tukki, La Huella Ambiental
Ágora
A Concellería de Medio Ambiente da Coruña inaugurou con esta proxección un xénero cun pasado
de gran éxito que con esta iniciativa preténdese retomar: unha xornada de cinema seguida dun
coloquio con especialistas. Como novidade, foi unha sesión aberta á participación de toda a
cidadanía interesada no tema e que desexou intervir no coloquio.
Para esta primeira proxección o tema de gran actualidade ambiental elixido, e motivo central da
película, foi o cambio climático.
O final do ano 2015 será traxicamente lembrado polos desastrosos atentados de París que
terminaron con máis de cen vítimas. Antes das horribles explosións, na capital francesa vivíase un
frenesí relacionado co Cume do Clima que acollería Francia nese mesmo peche de ano. Despois
dos atentados da sala Bataclán, restaurantes da zona e o estadio San Denis, o Primeiro Ministro
francés Hollande viuse obrigado a comparecer en rolda de prensa para asegurar que o Cume
sobre o Cambio Climático de París era unha prioridade absoluta do seu goberno e que ningunha
situación, por tráxica que fora, suspendería a reunión de expertos/as, políticos/as e comunicadores/
as ambientais na capital gala.
Durante o desenvolvemento das seguintes
xornadas en París afloraron algúns dos
problemas máis perentorios aos que se
enfrontará a Humanidade nos próximos
decenios. E neste caso non era o terrorismo. O
protagonismo foi para as persoas refuxiadas
ambientais, as migracións de poboacións
aguilloadas polo cambio climático, a subida do
nivel dos océanos, a perda de biodiversidade, a
contaminación atmosférica..., afectados/as ou
causantes do cambio climático. Por outro lado,
as solucións que respecto diso se expuñan
desde os diferentes organismos internacionais
e gobernos que, por primeira vez na historia
dos cumes do clima recoñeceron como un
feito probado que a influencia humana fora
(e continúa sendo) definitiva no problema do
cambio climático planetario.
No Cume estiveron representados máis de 170
países coas súas máximas autoridades, ONGs,
científicas/os… e tamén industrias e empresas
que pola súa actividade son xeradoras de
emisións causantes do quecemento global.

A actividade do CineForum consistiu en:
Proxección da película: Tukki, A Pegada
Ambiental

Na tertulia posterior participaron:
Adina Dumitru (Investigadora asociada do
Grupo de Investigación Persoa-Ambiente
da UDC), Pablo Meira (Profesor da UDC
na Área de Teoría e Historia da Educación),
Xosé Veiras (biólogo e ecoloxista) e María
García (Concelleira de Medio Ambiente
do concello de A Coruña) foron as persoas
encargadas de iniciar o diálogo ao que,
desde o Concello, desexouse animar a toda a
cidadanía que queiran achegar o seu interese
e participación.
Á parte dos comentarios e consideracións que respecto diso introduciron as persoas invitadas,
este día foi unha estupenda ocasión para coñecer as liñas mestras do traballo municipal neste
ámbito. A Coruña ten unha estratexia clara ao respecto, con varios eixos ben definidos. Desde
María Pita púxose en marcha -ademais dun ambicioso programa de educación ambiental cidadá
no que se enmarca esta acción- a apertura dunha Oficina Contra o Cambio Climático.
A través da mesma perséguense tres eixos de traballo básicos: o asesoramento á cidadanía, a
dinamización da rede de enerxía sustentable e o apoio ao Pacto dos Alcaldes. Pero non termina
aquí a aposta municipal por unha política sustentable. A Concellería prevé nos anos sucesivos da
lexislatura a toma de iniciativas de favorecemento da biodiversidade, a confirmación de políticas
de sustentabilidade enerxética e a formación do persoal municipal nun mellor aproveitamento
dos recursos e consumibles do traballo diario, por exemplo. Ademais, e isto é fundamental
para a actual corporación, conta coa participación cidadá no progreso ambiental da cidade,
con foros e debates abertos sobre multitude de aspectos relacionados co medio ambiente e a
convivencia cidadá. A referencia tan próxima de París, que deberá ser ratificada polos distintos
países participantes nesta primavera, coa adhesión dos seus gobernantes e coa elaboración de
planificacións respectivas para a consecución dos obxectivos programados, son unha estupenda
escusa para volver reflexionar acerca das nosas obrigacións cívicas co Planeta.

Día da Nai Terra - 22 de abril
O Concello da Coruña celebrou co alumnado do CIFP Someso
o Día da Nai Terra
O Día da Nai Terra coincidiu neste ano 2016 coa cerimonia de firma do Acordo de París sobre o
cambio climático, que terá lugar na sede das Nacións Unidas en Nova York.
O Acordo foi aprobado polos 196 Estados partes da Convención Marco sobre o Cambio Climático en
París o 12 de decembro de 2015.
Todos os países asinantes comprometéronse a traballar para limitar o aumento da temperatura
global por debaixo dos 2 graos centígrados.
Xa de seu, o día de celebración da Nai Terra é un dos sinalados en cada calendario de medio
ambiente anual con cores rechamantes para resaltar a súa importancia. Pero este ano 2016 ten
unha relevancia aínda maior pola razón apuntada nos parágrafos previos.
Coincidindo coa data do Cume en París en decembro pasado, desde a Concellería de Medio
Ambiente organizáronse actividades con escolares da cidade que culminaron no Palacio Municipal
descolgando, desde os seus balcóns laterais, pendóns decorados polo alumnado dos colexios
Montel Touzet e Curros Enríquez.
Para a celebración do día 22 desde a Concellería pensouse nun acto de novo destinado a estudantes.
Pero nesta ocasión foron adultos. En concreto, os protagonistas foron os pertencentes á familia
da construción do CIFP Someso. Os seus estudos de formación profesional estarán vinculados
no futuro a esta rama profesional e por iso, a partir desta data contarán no seu Centro cun
mostrario de materiais ecolóxicos plasmados sobre un muro decorado con motivos naturais. Isto
permitiralles coñecer unha gama de materiais que, cunha filosofía de sustentabilidade, poderán
chegar a ofrecer aos seus futuros clientes.
Este recurso co que contará o Centro
completará outro xa presente no
instituto, a vivenda A Vieira. Este
prototipo realizado polos mesmos
alumnos, está a servir na actualidade
tamén de mostra para os programas
municipais relacionados coa enerxía.
Trátase dunha vivenda realizada con
muros autoportantes de balas de
palla.

Ruido en galego
Con motivo do Día Internacional de Concienciación sobre o Ruído a Concellería realizou este ano
unha actividade contra o ruído, que se desenvolveu na Biblioteca Infantil e Xuvenil de Durán Loriga.
O Día Internacional de Concienciación sobre o Ruído celebrouse por primeira vez o 24 de Abril
de 1996, como parte dunha conferencia local organizada pola “Liga de Persoas con Problemas
Auditivos” en Nova York. Na actualidade integra un programa internacional no que participan
cidades dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Asia. En España está promovido pola Sociedade
Española de Acústica, e celébrase o último mércores de abril de cada ano, como unha forma
de chamar a atención dos cidadáns acerca da importancia do silencio e o cada vez máis grave
problema da contaminación acústica.
A actividade en Durán Loriga que inaugura a colaboración coas bibliotecas coruñesas en futuras
actividades ambientais, ocupouse dos sons silenciados na nosa cidade. A primavera achéganos
o canto das aves e, a noite, activa a insectos e pequenos mamíferos. Nas áreas abertas da zona
do Ágora, de Punta Herminia ou as metropolitanas de Cecebre, aínda fan a súa parada de celo
algunhas chicharras. Pero, outros moitos ruídos fan que sexan sons inaudibles para a maioría dos
cidadáns. Por experiencias e investigacións noutras contornas urbanas coñecemos que moitas
especies animais han cambiado as súas frecuencias, tons e intensidade de emisións acústicas.
Está a suceder na Coruña? Non coñecemos en detalle que pode ocorrer na nosa cidade, pero
nesta xornada reflexionamos acerca dun problema crecente e detectamos quen son os culpables.
Son causas de isto o abuso dos vehículos a motor, o crecente fluxo de vehículos en vías rápidas
próximas a vivendas, as radios e televisores a altos volumes en lugares públicos (autobuses, cafés,
salas de espera...); a proliferación de bares nocturnos en áreas residenciais, as conversacións en
voz moi alta?
Evitar entre todos a emisión de ruído
nese tipo de situacións é protexer a
nosa saúde. Son moitos os factores
que afectan a nosa capacidade
auditiva (xa sexamos pequenos
ou maiores) por mor deste tipo
de contaminación: música alta a
través de altofalantes ou cascos de
música, falta de protección auditiva
no traballo... É importante lembrar
que ante o menor síntoma de
perda de oído hai que visitar a un
especialista.

A cidade da Coruña conta desde o 21 de xullo de 2014 coa súa propia “Ordenanza Municipal de
Protección Contra a Contaminación Acústica”, que é unha adaptación ao ámbito local da normativa
estatal reguladora da emisión e recepción de ruídos e vibracións. Publicada no BOP número 151
de 11/8/2014, regula aspectos como os niveis de contaminación acústica e a prevención desta, a
creación de Zonas de Protección Acústica Especial, as condicións e medidas de protección esixibles
tanto para actividades comerciais como para vehículos, obras ou eventos populares, así como os
sistemas de inspección e o réxime sancionador.
Con obxecto de determinar ademais o grao de contaminación acústica das diferentes áreas da
cidade, o Concello elaborou un Mapa de Ruído que identifica barrio por barrio as áreas máis
afectadas por este problema a fin de solucionar as súas causas.
Máis información:
Mapa de Ruído da Coruña: http://www.coruna.es/infoambiental/es/ruido/mapa-de-ruído.html

Unha nova Exposición
O perentorio problema do cambio climático, como xa se mencionou en anteriores boletíns e
neste tamén, é o resumo global dos distintos desastres ambientais do Planeta. Por esa razón, a
Concellería elaborou unha pequena exposición itinerante accesible a todos os públicos, que pon
de relevo o esixente desafío ao que se enfronta a Humanidade nos próximos anos.
Pode ser instalada en calquera lugar para cuberto. Estaremos encantados de instalala e desinstalala
onde nos propoñas..., de impartir unha charla respecto diso ou de acompañar a súa exhibición con
visitas guiadas. Só solicítanola!

Este espazo é para ti
Na nosa cidade moitos veciños desenvolven labores de protección do medio ambiente. Fano
de maneira directa e desinteresada, cos seus comportamentos activos ou, simplemente,
decidindo actuar de maneira pasiva: obviando algúns consumos, resultando moi respectuosos
coa súa pegada ecolóxica sobre a Terra...
Queremos reservar este espazo para ti. Cóntanos que feixes polo Planeta desde a nosa cidade.
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