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O outono é tamén unha boa data para continuar 
aprendendo sobre o medio ambiente

Todos os centros cívicos sumáronse ás charlas sobre diferentes temáticas ambientais que ofrece a área de 
Medio Ambiente municipal

“O aire que respiramos”, “O destino dous residuos” ou 2A natureza dá cidade” son só algúns dos títulos das 
charlas que durante o último trimestre do ano están a protagonizar as actividades de medio ambiente nos 
centros cívicos. Nestas xornadas os usuarios apuntáronse a coñecer aspectos do medio ambiente da nosa 
cidade conducidos a través dunha charla e unha visita guiada aos lugares protagonistas desta información. 

Cada centro cívico da cidade seleccionou en función dos seus intereses aqueles temas que máis podían 
interesar aos seus usuarios. Tamén os horarios nos que se desenvolven situáronse en función das prioridades 
ou dispoñibilidade dos interesados. 

As charlas están abertas a todos os públicos e poden adaptarse en función dos destinatarios. 
Máis información no Servizo Municipal de Medio Ambiente, no teléfono 981 90 38 34 ou en 
educacionambientalcoruna@gmail.com

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?itemID=1443575882151&pagename=Medioambiente%2FPage%2FGenerico-Page-Generica&itemType=Suceso&cid=1369962792569&argIdioma=gl


A páxina web da área  de Medio Ambiente do Concello da 
Coruña ofrece oito eco-consellos en formato de vídeo

Calquera cidadán ou cidadá dubidou máis dunha vez acerca de cal é o colector correspondente a algún dos 
seus residuos, ou se as apostas pola sustentabilidade que puxo en marcha no seu fogar ou na súa vida cotiá 

son as máis adecuadas. A fin de facilitar a resposta a algunhas destas dúbidas, a área de Medio Ambiente do 
Concello da Coruña colgou na súa páxina web oito eco-consellos en formato de vídeo.

Preguntácheste algunha vez como se controla a calidade do aire na nosa cidade? Ou como aforrar auga 
entre todos da maneira máis eficiente posible? Ou cal é a mellor maneira de que entre todos logremos que 
A Coruña reduza as emisións de CO2 á atmosfera?

É moi probable que si, pero tamén que non. Estas son dúbidas e preguntas que só de forma relativamente 
recente comezaron a preocupar aos cidadáns de todo o planeta. Iso si: de forma cada vez máis perentoria, 
ante as informacións que nos chegan diariamente acerca de problemas globais como o cambio climático 
ou o esgotamento e mal uso dos recursos.

A fin de brindar respostas de consulta fácil e rápida a todos os veciños e veciñas desta cidade, a área de 
Medio Ambiente do Concello da Coruña elaborou e colgou na súa páxina web oito eco-consellos animados 
que inclúen ademais claves sobre conceptos como mobilidade urbana, o uso dos Puntos Limpos ou algo 
a priori tan sinxelo como a separación de residuos.

Todos eles poden 
consultarse en: Pensa en verde

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=Medioambiente%2FPage%2FGenerico-Page-Generica&cid=1332838412323&argIdioma=gl


O Punto Limpo Móbil da Coruña, a mellor solución para os 
teus residuos perigosos se non podes desprazarche

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.

A Coruña conta con catro Puntos Limpos 
fixos de recollida de residuos que, polo 
seu volume ou toxicidade, ou pola 
frecuencia da súa produción, esixen 
unhas instalacións de recollida especiais. 
Son os seguintes:

•		Punto	Limpo	de	Eirís
•		Punto	Limpo	dos	Rosales
•		Punto	Limpo	da	Grela	
•		Punto	Limpo	de	Pocomaco

A área de Medio Ambiente do Concello 
lembra a todos os cidadáns o que poden 
levar ao Punto Limpo móbil:

•	Aceite	doméstico
•	Baterías	e	acumuladores
•	Tóner	e	cartuchos	de	impresora
•	Radiografías
•	Aerosois
•	Lámpadas	e	fluorescentes
•	Móbiles
•	Pequenos	electrodomésticos	
electrónicos	(televisores,	
microondas	ou	computadores).
•	Pinturas	e	vernices
•	Outros	residuos	domésticos

Pola súa condición móbil, este servizo non 
recolle cascallos, madeira, pneumáticos, papel 
e cartón (para isto hai numerosos colectores en 
todos os barrios), plásticos, poliespán nin restos 
de poda.

Nestas “áreas de reciclaxe” dispóñense colectores 
específicos para diferentes tipos de residuos: 
mobles, aveños, restos de podas, pequenas 
cantidades de cascallos, chatarras, pneumáticos, 
e de todos aqueles residuos que, xerados nos 
fogares, considéranse “tóxicos e perigosos”. Entre 
estes últimos cóntanse pilas e baterías, tubos 
fluorescentes, pequenas cantidades de restos 
de pintura, decapantes, botes de produtos de 
limpeza, aceite mineral usado, aceite vexetal 
usado, e en xeral todos aqueles cuxa separación 
dos outros residuos é conveniente e presenta 
vantaxes de xestión.

Ademais desas áreas fixas, o Concello 
dispón dun  Punto	Limpo	Móbil que 
de martes a sábado, entre as 9 e as 2 
da tarde, percorre unha rúa da Coruña, 
facilitando así aos cidadáns a xestión dos 
residuos non voluminosos e a reciclaxe 
mediante a recollida selectiva.

A Área de Medio Ambiente do Concello 
informa a través de súa páxina web de 
qué rúas visita cada mes o Punto Limpio 
móbil:

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=Medioambiente/Page/Generico-Page-Generica&cid=1322782141087&argIdioma=es&itemID=1369790181271&itemType=Entidad


A avEspa asiática chegou á Coruña

O problema das especies invasoras (de flora e fauna) non é novo. Desde hai milenios o home e os animais 
levaron consigo, de maneira voluntaria ou involuntaria a través das súas migracións, a dispersión doutros 

organismos que logo prosperaron nos seus novos destinos. Sementes latentes que os humanos portaban para 
alimentarse en zurróns no pasado, ou a dispersión incrustada na pelame e plumaxe no caso dos animais, 
propiciaron que isto sucedese. Outros tipos de transporte como ventos ou episodios de feroces ambientes 

climatolóxicos favoreceron esta silenciosa ocupación. 

Moi probablemente esta expansión é, 
na nosa era, moito maior. A continua 
trasfega de viaxeiros, transportes ,e 
mesmo a propia vontade decidida de 
incorporar novas especies (por exemplo 
en horticultura ou en ornamentación de 
xardíns) favoreceu a presenza de moitas 
outrora descoñecidas.

Un dos exemplos que máis den que falar 
nos últimos tempos é a avespa asiática. A 
súa irrupción no noso medio rural, pero 
tamén nas cidades, foi radical. Os veciños 
de Feáns sábeno ben, xa denunciaron a 
súa presenza nos seus campos o pasado 
ano e este de novo.

Que	facer	se	atopamos	un	niño	de	
avespa	asiática	(Vespa velutina )?

A autoridade competente para a avaliación do 
risco e, no seu caso, a retirada de exemplares 
ou niños é a administración autonómica. 
A través do teléfono 012 ofrecerannos os 
detalles de como proceder.

Neste caso é moi importante a colaboración 
cidadá alertando da presenza de indicios 
das avespas. A súa expansión foi tal que as 
autoridades precisan da colaboración de todos 
para minimizar as consecuencias da entrada 
deste himenóptero na nosa Comunidade. 
Basta co aviso para que se activen os 
protocolos. 

Para máis información 
podes visitar a web:

www.medioruralemar.xunta.es

http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/gandaria/apicultura/vespa_velutina/


Recentemente un xulgado de Palma de Mallorca emitiu a primeira sentenza que obrigará ao ingreso en pri-
sión do maltratador dun cabalo. É unha demanda social crecente que a plenitude de moitos dereitos alcance 

tamén a eses outros cidadáns que son os nosos cans e gatos.

Os MALOS TRATOS E O ABANDONO ANIMAL

A violencia en todos os ámbitos da vida é absolutamente rechazable. Cando sucede sobre outros 
máis débiles o é moito máis. Por esa razón, no ámbito da súa competencia, a área de Medio Ambiente 
municipal lanzou nestes días unha campaña que desenvolve en colaboración coa asociación Libera 
aceca dos malos tratos e abandono das nosas mascotas. 

Para máis información:

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?itemID=1444871743821&pagename=CorunaPortal%2FPage%2FGenerico-Page-Generica&itemType=Suceso&cid=1421634029670&argIdioma=es




www.coruna.es/medioambiente
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síguenos en:

Para máis información sobre os 
Programas de Educación Ambiental

981 903 834
educacionambientalcoruna@gmail.com

@coruna_sostible

@airecoruna


