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1. COORDINACIÓN E RESPONSABILIDADES

No curso 2017/18 a Oficina de Medio Ambiente da UDC contou 
coa colaboración de 11 estudantes bolseiros/as procedentes das 
distintas titulacións que se ofertan nos campus da UDC. Este ano, 
ademais de persoal bolseiro nos campus de Elviña, A Zapateira e 
Oza, tamén se incorporou unha persoa do campus de Ferrol. 

Co obxectivo principal de mellorar ambientalmente os Campus da 
UDC, formouse así un grupo multidisciplinar e polivalente, 
achegando diferentes perspectivas da problemática 
medioambiental, traballando en ámbitos como o aforro enerxético 
e de auga, a mobilidade sustentábel, a xestión de residuos, e a 
conservación da biodiversidade, entre outras actividades que se 
detallarán ao largo desta Memoria.   

No presente curso o persoal bolseiro tivo a seguinte composición: 9 
estudantes asociados/as a centros Green Campus, procedentes 
de Filoloxía, Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ciencias (Bioloxía), 
Economía e Empresas, Camiños, Terapia Ocupacional, Fisioterapia 
e Deseño Industrial. Ademais, outras dúas persoas bolseiras 
asociadas directamente á OMA, procedentes de Ciencias 
(Química) e Camiños. 
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1.1. A Oficina de Medioambiente 

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña (OMA-UDC) é 
un servizo dependente da Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e 
Sustentabilidade. Atópase situada no edificio Xoana Capdevielle, no 
campus de Elviña. 

A OMA participa na coordinación e realización de diferentes actuacións 
de tipo ambiental na UDC.  

Os seus obxectivos teñen que ver con dous eidos prioritarios: a xestión 
ambiental e a sensibilización e participación da comunidade universitaria 
nas cuestións relacionadas co medio ambiente. 

As actuacións da OMA poden encadrarse nos seguintes bloques 
temáticos: 

a. Avaliación, información e divulgación ambiental nos campus da UDC.
b. Participación e corresponsabilidade ambiental

c. Proxectos sectoriais relacionados coa xestión e a sustentabilidade
ambiental 
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1.2. Organización do persoal bolseiro 

Este curso 2017/18 a coordinación do persoal bolseiro estivo distribuído 
en dous períodos: o primeiro cuatrimestre continuouse coa 
colaboración entre ADEGA e a OMA para organizar as actividades 
propias das/os bolseiras/os, e no segundo cuatrimestre contouse co 
apoio de unha persoa asociada ao proxecto de Educación para a 
Sustentabilidade promovido pola Fundación Alcoa. 

ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza) é unha 
asociación ecoloxista con ampla experiencia en proxectos de 
sensibilización e educación ambiental. www.adega.gal 

Fundación Alcoa fomenta programas de educación ambiental onde 
Alcoa ten presenza, asociándose con entidades, OMA-UDC neste 
caso, para abordar as necesidades locais de maneira sustentábel. 
www.alcoa.com/foundation 

En outubro tivo lugar unha primeira reunión entre o persoal bolseiro, a 
coordinación de ADEGA e a Dirección da OMA, a modo de 
presentación no edificio Xoana Capdevielle, onde se explicaron os 
puntos chave de organización a seguir no curso, así como o reparto de 
tarefas: para as 9 bolseiras/os vinculadas/os a centros Green Campus 
considérase un maior tempo de implicación a esta actividade que 
está coordinada por cada centro. Dispúxose este curso de dúas 
persoas bolseiras con dedicación completa a OMA. 

Para o bo funcionamento do grupo optouse por dous modos de 
participación: unha presencial en forma de reunións semanais, e outra virtual 
a través da creación dun grupo específico na aplicación de mensaxería 
telefónica Whatsapp. 

Ao longo do curso fixéronse reunións presenciais semanais no mesmo lugar, 
co obxectivo de manter o contacto, dar conta do avance das actividades 
asignadas a cada persoa ou grupo de persoas bolseiras encargadas. Tamén 
para facer propostas e achegas sobre temas medioambientais de 
actualidade. 

A aplicación de móbil permitiu estar ao tanto en tempo real de 
convocatorias e actividades relacionadas coa ambientalización dos campus, 
intercambio de fotografías, etc. 
Tamén o grupo de bolseiras/os xunto coa dirección e coordinación da OMA 
manteñen unha listaxe de correo electrónico e Dropbox para compartir e 
xestionar o avance das actividades, intercambiar artigos, notas de prensa, 
etc. 

As tarefas habituais e continuadas ao longo do curso son as seguintes: 

-      Divulgación. Xestión do correo electrónico, divulgación e inscricións 
a actividades e avaliación de enquisas. Xestión do Blogue, 
Facebook e Twitter da OMA. No presente curso creouse tamén unha 
conta de Instagram asociada á OMA. 

-  Compostaxe. Mantemento das áreas de Filoloxía, Ciencias, 
Arquitectura, Camiños, Ciencias da Educación, Oza, Bastiagueiro. 

-       Biodiversidade. Mantemento e xestión do Monte da Fraga. 
-     Green Campus. Tarefas asociadas a campañas de aforro de auga, 

enerxía e papel. 
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1.3. Recoñecemento de créditos 

Todas actividades da Oficina de Medio Ambiente están acollidas ao 
recoñecemento académico de créditos. Este recoñecemento ven 
recollido na Normativa de Recoñecemento e Transferencia de 
Créditos para Titulacións Adaptadas  ao Espazo Europeo de 
Educación Superior (EEES), de acordo coa normativa sobre 
recoñecemento de créditos aprobada polo Consello de Goberno 
do 21 de xullo de 2016. Nesta Resolución reitoral da UDC 
establécese que as actividades formativas en programas de 
educación para a sustentabilidade recoñecerán 1 crédito por cada 
10 horas de formación nas actividades da OMA, para o 
estudantado de grao na UDC. 

1.4. Voluntariado ambiental 

Desde o curso 2016/17, está posto en marcha un acordo de colaboración 
coa Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) da UDC, grazas ao que 
xa se pode contar con persoal voluntario da OMA de modo continuado ao 
longo do curso académico, máis aló da participación en actividades 
puntuais. 

Para facerse voluntaria/o ambiental da UDC, é recomendábel informase 
sobre o Programa de Actividades nas que se pode participar, para elixir 
aquelas que mais se adapten aos intereses e dispoñibilidades da persoa. 
Disponse tanto de actividades continuadas, como poden ser o mantemento 
das áreas de compostaxe, ou tamén actividades puntuais como a 
organización e/ou participación de obradoiros de temática ambiental. 

Tamén é posíbel presentar un proxecto de voluntariado ambiental para levar 
a cabo nos Campus da UDC. 

O obxectivo deste programa é fomentar a participación de toda a 
comunidade universitaria na mellora ambiental das actividades e dos 
espazos nas que se realizan . Así é que o programa vai dirixido a toda a 
comunidade universitaria: PAS, PDI e estudantado, e aberto á cidadanía en 
xeral. 

Toda a información do Voluntariado Ambiental na UDC na seguinte ligazón: 
www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/voluntariado/ 
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2. DIVULGACIÓN DA OMA

2.1.  OMA nas redes sociais 

Durante o curso 2017/18, a OMA continuou a divulgar as súas 
actividades nas redes sociais, para seguir co traballo que o persoal 
bolseiro doutros anos comezaran. Hoxe en día, o papel das redes 
sociais é fundamental na divulgación, para ofrecer información 
tanto acerca de temas ambientais como das propias actividades 
levadas a cabo desde a OMA. 

Anos atrás facíase esforzo en divulgación das actividades 
mediante pegado de cartaces en sitios estratéxicos da 
Universidade. Nos tempos que corren a meirande parte da 
poboación, e a xuventude universitaria entre ela, está conectada 
á rede moitas horas do día. 

Faise por iso un esforzo especial en chegar até a comunidade 
universitaria a través de este medio, que resulta mais accesíbel e 
visual, permitindo a divulgación das actividades en tempo real. 

Para iso, a OMA conta con varias redes sociais: 

·    Blogue da Oficina, onde se publican as 
convocatorias e as crónicas das actividades, as memorias Green 
Campus e as novas máis interesantes para toda a comunidade: 
www.medioambienteudc.blogspot.com.es 

·    Conta de Twitter (@OMA_UDC), onde se publican todas 
as actividades de actualidade da OMA, e tamén se partillan as novas de 
outras Oficinas afíns da UDC (p.ex. UDC Saudábel, OCV), de toda a UDC e 
outras universidades, así como de Galiza en xeral. 

·    Conta de Instagram (Oficina de Medio Ambiente), 
actualizada no presente curso 2017/18, xa que previamente non se tiña 
moito en conta, pero dado que nos últimos tempos esta ferramenta está a 
facerse mais popular, prestóuselle maior atención, xestionándoa en 
contidos de modo similar ao Twitter. 

·    Páxina de Facebook (Oficina de Medio Ambiente UDC) 
é utilizada como plataforma para divulgar as propias actividades da OMA 
e partillar as afíns, de igual modo que nas contas anteriores pero 
permitindo incluír algo mais de información en cada post. 

Con estas catro redes sociais, non so chegamos ás xeracións máis novas 
senón ao persoal da UDC e a todo o público en xeral que nos segue, co fin 
de estar ó día das nosas actividades. 
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Grazas á actualización de contidos e promoción das actividades 
organizadas ao longo do presente curso, nestas redes mantivéronse as 
visitas dos anos previos e ademais conseguiuse un lixeiro aumento, do 8-
10% en Twitter e Facebook, e un grande aumento do 82% nas visitas do 
Blogue. 

Tanto en Facebook como en Twitter transmitimos a información de forma 
sintetizada sobre as actividades que se levan a cabo e créanse albumes 
de fotos para que estean a disposición de todos os participantes. 

No blog, a información presentase de forma máis detallada e unicamente 
recolle actividades levadas a cabo dende a OMA. 

A comunicación das actividades tamén se fai mediante a listaxe de 
distribución de correos institucional da UDC para alumnado, PAS e PDI. 
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Incremento de visitas no facebook no ano 2017-2018 
Histórico de visitas ao blogue da OMA até o presente curso. 
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Nas seguintes gráficas móstrase o alcance das RRSS, é dicir, a 
cantas persoas se chega desde a ferramenta Facebook e Blogue 
da OMA. 

Alcance das publicacións de facebook en 2018. Indica o número 
de persoas que accederon a posts da OMA desde o seu perfil.  
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3. MOBILIDADE SUSTENTABLE

O Plan de mobilidade e espazo público é promovido pola 
Universidade de A Coruña desde o ano 2010, favorecendo e 
difundindo a importancia dos medios de transporte non 
motorizados, antepoñendo ao peón e outros medios como a 
bicicleta fronte ao uso do vehículo privado, seguidos do transporte 
público ou desprazamentos partillados. 

Isto sitúa á UDC coma unha institución exemplar á hora de construír 
un campus universitario sustentábel, comprometida coa 
conservación e mellora do ambiente e consciente dos beneficios 
éticos, sociais, culturais e económicos que isto supón, promovendo 
entre todos os seus membros unha actitude responsábel e respecto 
do noso entorno. 

3.1. Servizo de préstamo de bicicletas 

O Servizo de préstamo de bicicletas é un servizo incluído no Plan de 
mobilidade sustentábel da UDC, ofrecendo a través da OMA a disposición 
do estudantado e de persoal PAS e PDI, facilitando así o aceso a unha 
bicicleta a aquelas persoas interesadas en facer uso da mesma para se 
desprazar aos centros universitarios promovendo o emprego da bicicleta 
como medio de transporte sostíbel.  A duración do préstamo é a do curso 
académico, de setembro a xuño. 
Durante o curso 2017-18 emprestáronse 100 bicicletas, sendo este o tope 
establecido e quedando unha listaxe de espera superando a vintena. 
Toda a información sobre este servizo pódese atopar na páxina web da 
OMA-UDC e na seguinte ligazón:
 
www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/bicis/ 
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4. MONTE DA FRAGA

O Monte da Fraga é o espazo forestal situado entre as facultades 
de Ciencias e Filoloxía do campus da Zapateira. Hai 12 anos era un 
espazo marxinal, caracterizado polo exceso de especies exóticas 
invasoras (principalmente eucaliptos), o abandono e a carencia 
de tratamentos silvícolas.  

A Universidade da Coruña comezou a restauración deste espazo 
no 2006, eliminando a maior parte dos eucaliptos. No ano 2007 
comezou o proxecto de rehabilitación do Monte co obxectivo de 
recuperar as áreas forestais de vexetación autóctona, repoboando 
con especies propias de Galiza como o carballo, o castiñeiro, o 
acivro e o bidueiro entre outras. 

Desde o inicio desta restauración, a UDC está a aplicar criterios de 
xestión ecolóxica e sustentábel deste espazo, que condicionan 
tanto as prácticas de xardinería e usos do espazo, como a 
realización de actividades formativas e de divulgación ambiental. 
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4.2. Actividades 

Como froito do proxecto de Custodia do territorio explicado no 
punto anterior, ao longo do presente curso académico leváronse a 
cabo unha decena de actividades relacionadas co 
aproveitamento sustentábel do espazo do Monte da Fraga, dando 
oportunidade a convertelo nun lugar para o coñecemento, a 
investigación e a conservación da biodiversidade. 

As actividades desenvolvidas foron as seguintes, tendo todas unha 
boa acollida e cubrindo as prazas ofertadas en cada 
convocatoria: 
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4.1.  Proxecto de Custodia do Territorio 

A Custodia do Territorio é unha estratexia de conservación definida 
pola Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade, segundo a cal: As Administracións Públicas fomentarán 
a custodia do territorio mediante acordos entre entidades de custodia 
e propietarios de fincas privadas ou públicas que teñan por obxectivo 
principal a conservación do patrimonio natural e a biodiversidade. 

Os obxetivos principais do Proxecto impulsado pola UDC son a 
conservación da biodiversidade e do paisaxe. Outra das 
características do proxecto é a participación da cidadanía local. 
Exemplo disto é a colaboración dos colectivos ecoloxistas ADEGA e 
HABITAT, que desde o inicio do curso 2017-2018 están a contribuír coa 
realización de diferentes actividades de estudo e conservación do 
espazo, ademais de participar na elaboración do proxecto básico de 
custodia.  

Este proxecto de custodia conta ademais coa colaboración entre a 
Universidade e o Concello da Coruña, a cal se reflicte no “Convenio 
específico de colaboración entre o Concello da Coruña e a 
Universidade da Coruña para a execución do proxecto de custodia e 
voluntariado ambiental no Monte da Fraga”, asinado en outubro de 
2017. 
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  - Escoitando o que non se escoita: 
Morcegos no Monte da Fraga. 

Actividade coordinada por ADEGA 
e impartida por Sorex 
(https://sorexecoloxia.jimdo.com/), 
organizouse o día 10 de outubro do 
2017, co obxectivo do avistamento 
de morcegos. A actividade 
comezou cunha pequena charla 
informativa sobre os morcegos, tras 
isto, tivo lugar un percorrido 
nocturno polo Monte. 

  -  Bioblitz: Descuberta de 
biodiversidade no Monte da Fraga 

Actividade coordinada e impartida 
polo Grupo Naturalista Hábitat 
(https://gnhabitat.org/), o día 18 de 
outubro do 2017. A xornada deu 
comezo cunha curta charla 
informativa sobre o Monte, despois 
levouse a cabo un roteiro polo 
Monte identificando toda a flora e 
a fauna, con especial detalle en 
identificación de árbores, plantas 
aromáticas, lagartos, insectos e 
aves. 

 -  Viveiro para reforestación 
   no Monte da Fraga 

Actividade coordinada e 
impartida por ADEGA o día 2 
de novembro de 2017. Esta 
xornada partiu da 
sensibilización tras a vaga de 
incendios que cubriu Galiza no 
mes de outubro do mesmo 
ano, e tivo o obxectivo de 
concienciar e dar exemplo 
sobre boas prácticas a facer 
en terreos queimados, facendo 
un chamamento ao traballo 
ao longo prazo para a 
conservación dos montes, 
como pode ser a creación de 
un viveiro de especies forestais 
autóctonas. Neste obradoiro 
plantáronse en envases 
reutilizados landras de carballo 
e castañas, achegadas polos 
propios/as participantes na 
actividade, para agardar a 
primavera que estiveran 
xermoladas para facer a 
plantación nese momento. 
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-  Depuración ecolóxica e 
autoxestionada 

Actividade impartida por David de 
la Varga, representante da spin-off 
da UDC Sedaqua, o 15 de 
novembro de 2017. O proceso de 
depuración das augas residuais 
mediante humidais construídos 
baséase nun sistema con mínimo 
consumo enerxético e evitando o 
emprego de produtos químicos, 
onde teñen presenza as plantas 
típicas de ecosistemas de humidal 
como os xuncos, carrizos e 
espadanas. Na actividade 
coñecéronse os fundamentos e as 
técnicas construtivas deste tipo de 
depuradora, e a situación en Galiza 
no tocante á depuración das 
augas residuais, e a continuación 
visitouse a planta piloto de 
investigación localizada no Monte 
da Fraga. 
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-    Especies invasoras 

Actividade coordinada e impartida 
por ADEGA o día 16 de novembro 
do 2017. Esta xornada dedicada á 
eliminación de flora exótica no 
Monte da Fraga, comezou cunha 
visita guiada pola exposición: 
“Unha invasión silenciosa. A 
biodiversidade baixo ameaza”, 
ubicada na Escola Universitaria de 
Arquitectura Técnica. A 
continuación, na saída polo Monte 
da Fraga, levouse a cabo a 
eliminación de plantas invasoras, 
prestándolle especial atención a 
Cortaderia selloana (herba da 
pampa) e Buddleja davidii . · As cerradas e meloxo: novas charcas no Grove. Por Cosme Damián

Romay, biólogo doutorando da UDC. 

· Pasado, presente e futuro das charcas da Coruña e zonas veciñas.
Por Cosme Damián Romay, biólogo doutorando da UDC. 

· Recuperación das charcas no macizo central ourensán. Charcas
con vida. por Ramsés Pérez, educador ambiental de ADEGA. 

Tras as ponencias, fíxose unha visita guiada á charca localizada no 
Monte da Fraga. 

- Mesa redonda: Recuperar 
pequenos espazos da paisaxe 

Actividade coordinada por 
ADEGA, o día 22 de novembro 
de 2017. A mesa de debate 
sobre como recuperar espazos 
naturais, neste caso tratáronse 
exemplos de recuperación de 
charcas, con tres ponencias: 

14 
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-       Construción caixas niño de 
 morcegos 

Actividade coordinada por ADEGA 
e impartida por Sorex, ecoloxía e 
medioambiente o 30 de novembro 
do 2017. Consistiu na construción 
de caixas niño deseñadas para 
morcegos: comezouse cunha 
pequena charla informativa e 
montaxe das caixas niño, e 
continuou coa súa colocación en 
lugares estratéxicos do Monte da 
Fraga. 

-   Roteiro interpretativo no 
Monte da Fraga 

Actividade coordinada e 
impartida polo grupo naturalista 
Hábitat, o 10 de xuño de 2018. 
Con motivo da celebración do 
Día Mundial do Medioambiente 
(5 de xuño), organizouse esta 
xornada co obxectivo da 
divulgación e posta en valor da 
diversidade biolóxica do Monte 
da Fraga.  

15 
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5. RESIDUOS

5.1.  Exposición itinerante da compostaxe polas facultades 

Durante o curso 2017-2018 contouse coa exposición A compostaxe 
e o compost en varias facultades da UDC. Trátase de unha 
exposición elaborada pola asociación ecoloxista ADEGA, que 
dispón ao préstamo de entidades solicitantes, explica en 12 paneis 
de maneira moi ilustrativa o ciclo da materia orgánica, como facer 
compost na casa. O calendario de 2017 e a localización desta 
exposición nas facultades do campus da Zapateira foi o seguinte: 

  -   16 – 30 novembro: Facultade de Filoloxía 

  -   1 – 14 decembro: Escola Técnica Superior de Arquitectura 

  -   15 – 21 decembro: Facultade de Ciencias 
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5.2. Caracterización de residuos na Facultade de Ciencias da 
Educación (FCCEE) 

Co obxectivo de mellorar a separación selectiva nesta facultade, 
no pasado curso 2016-17 instaláronse cubos do lixo con bolsas 
verdes e amarelas, ademais dos contedores azuis, para a distinción 
de fraccións orgánica, resto e papel, respectivamente. Nesta 
facultade o modelo de separación é o de illas de reciclaxe, onde 
se atopan os 3 cubos xuntos (verde, amarelo e azul) de maneira 
que sexa mais doada a separación en orixe. 
Feitas dúas caracterizacións no curso 2016-17, no presente curso 
continuouse con esta tarefa co obxectivo de facer seguimento e 
avaliar a medida tomada. 

O 22 de novembro de 2017 grazas ao persoal bolseiro da OMA e 
Green Campus, fíxose a xornada de caracterización de residuos 
das 3 fraccións indicadas mediante pesada, e clasificando os 
propios e impropios aparecidos en cada unha delas.  

Analizáronse un total de 13 bolsas do lixo, obtendo os seguintes resultados: 

Na táboa obsérvase que o residuo mellor separado en orixe é o papel e 
cartón, seguido dos restos orgánicos e por último os residuos inorgánicos, 
xa que nas bolsas amarelas foi onde se atopou a maior cantidade de lixo 
que non se correspondía con ese destino. 

Respecto ao anterior curso, a evolución do grao de separación de residuos 
segue a unha liña similar, aínda que nas bolsas verdes e azuis a porcentaxe 
de residuos propios aumentou, mentres que na bolsa amarela o último 
dato foi peor que nas xornadas pasadas. 

17 



Memoria de Actividades OMA. Curso 2017 - 18 

5.3. Exposición de residuos na Facultade de Ciencias da Educación 
(FCCEE) 

Do 23 de novembro ao 5 de decembro. 
A partir da caracterización de residuos feita nesta facultade (apdo. 
5.2), fíxose un traballo coordinado entre o persoal bolseiro da OMA 
e Green Campus, xunto co alumnado da materia de Educación 
Ambiental da FCCEE, que consistiu nunha exposición feita con 
material de refugallo, con información sobre a recollida selectiva 
no Concello da Coruña e na Facultade, e sobre os hábitos que 
podemos mellorar para reducir a nosa cantidade de produción 
residuos. 

Tamén quedou exposto o contido real das nosas bolsas do lixo 
analizadas na xornada de caracterización, para, de forma visual el 
simbólica, sensibilizarnos na responsabilidade persoal de facer unha 
boa separación do lixo en orixe.  
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5.4. Áreas de compostaxe na UDC. 

    5.4.1.    Ampliación da área Camiños-Informática e instalación da 
área de Bastiagueiro. 

O número de áreas de compostaxe para residuos de comedor da 
UDC durante este curso seguiu a crecer. En marzo de 2017 
instalouse unha nova área en Elviña, para as dúas cafetarías da 
Facultade de Informática e da ETS de Enxeñaría de Camiños, 
Canais e Portos, que foi ampliada neste curso, aumentándose así a 
cantidade de compost producido. Ademais neste curso instalouse 
unha nova área de compostaxe na cafetería da Facultade de 
Ciencias do Deporte e a Educación Física, no campus de 
Bastiagueiro, contando neste caso cunha base específica de 
drenaxe de lixiviados, dado que neste lugar non foi posíbel a 
instalación en terreo natural. 

Polo motivo da inauguración desta nova área, o 2 de maio 
realizouse un Obradoiro de residuos, recollida selectiva e 
compostaxe no mesmo campus, aberto á comunidade 
universitaria interesada na xestión do lixo. 
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  5.4.2.    Xestión das áreas de compostaxe da UDC. 

  Durante o curso 2017-18, as diferentes áreas de compostaxe 
tiveron un mantemento procedente do grupo de bolseiros/as 
da OMA, das persoas voluntarias co convenio coa Oficina 
de Cooperación e Voluntariado (OCV) da UDC (www.udc.es/gl/
ocv/), e tamén se iniciou un convenio de colaboración para o 
reforzo no mantemento de determinadas áreas con maior 
achega de restos de comedor e/ou mais difícil mantemento por 
parte do persoal bolseiro e voluntario. Este último convenio 
realizouse coa ONG Ecos do Sur, (www.ecosdosur.org), que traballa 
con colectivos en risco de exclusión, apoiándoos na busca de 
emprego, vormación, asesoría xurídica, asistencia sociosanitaria e 
pedagóxica. 

As áreas de compostaxe asociadas á Facultade de Filoloxía, á ETSA, e ao 
campus de Oza, foron xestionadas durante todo o curso por persoal 
bolseiro da OMA-Green Campus. A área asociada á Facultade de 
Ciencias foi xestionada polo voluntariado procedente do convenio coa 
OCV. Finalmente, as áreas asociadas ás Facultades de Ciencias da 
Educación, Camiños-Informática e Bastiagueiro, foron xestionadas polo 
persoal técnico de Ecos do Sur. 

En todos os casos as tarefas que se levaron a cabo foi o mantemento 
semanal da área respecto á adición de material estructurante, auga e 
homoxeneizado do material, e tamén se levou un control periódico de 
parámetros de seguimento como a temperatura, a cantidade de 
estruturante empregado, e  a calidade e cantidade do compost 
producido. Tamén puntualmente se fixo seguimento da cantidade de 
residuos de comedor que se estaban a botar. 

Nas áreas de compostaxe da UDC tamén está implicado o persoal das 
cafeterias (que separa en orixe os seus residuos orgánicos) e o persoal de 
xardinería (que subministra o estructurante triturado procedente das podas 
dos campus da UDC). 

 Así, no curso 2017-2018 estanse a compostar e recuperar in situ uns 20.000 
kg de residuos orgánicos de comedor, aos que se suma a fracción vexetal 
(triturado de podas) empregada como estruturante. O compost producido 
é destinado ás hortas urbanas da UDC, un total de 40 parcelas de 20 m2 
situadas no campus de Elviña (A Coruña). 
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6. XORNADAS DE BIOCONSTRUCIÓN

As xornadas de bioconstrución desenvolvidas entre o 21 de febreiro 
e o 9 de marzo e organizadas pola OMA, coa colaboración da 
asociación Espiga, o CENEAM e o CIFP de Someso, tiveron un 
grande éxito de participación entre a comunidade universitaria, e 
ás que tamén se achegou xente de fora da UDC.  

Na convocatoria deste curso 2017-18, as xornadas estiveron 
compostas por varias visitas técnicas, conferencias, mesas 
redondas e exposicións localizadas na Escola Técnica Superior de 
Arquitectura (ETSA) e na Escola Universitaria de Arquitectura 
Técnica (EUAT). 
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  6.1.  Conferencias e mesas redondas 

-   Bioconstrución: casas e cousas saudábeis. A inauguración das 
xornadas, o día 21 de febreiro na EUAT, acolleu a mais de 50 
asistentes á conferencia impartida por Juan Bello, profesor do dpto. 
de Edificación e Obra Civil do CIFP Someso, que transmitiu saberes 
sobre as formas de bioconstrución e construción tradicional que se 
levan a cabo tanto en Galiza como en outros lugares. 

-   Outras formas de vivenda. O 6 de marzo desenvolvéronse dúas 
conferencias na ETSA, coa temática e ponencias que se detallan: 

o Outras formas de vivenda: maneiras de habitar respectuosas co
entorno e as persoas, a cargo de Iria Brandariz e Rosalía Álvarez, 
integrantes de Hábitat Social, unha cooperativa que desde 2015 
na Coruña traballa co obxectivo da autoxestión do espazo, de 
vivendas accesíbeis e sustentábeis. 

o Rehabilitación da vivenda fronte ao cambio climático, a cargo
de Santiago Pintos, arquitecto e profesor da ETSAC-UDC, na cal se 
expuxeron diferentes modelos de construción e tamén reformas 
accesíbeis a construcións xa feitas para facer fronte ao cambio 
climático, aproveitando os fluxos de temperaturas e as enerxías 
renovábeis, entre outros. 

-     Edificación, radón e prevención de riscos. O 7 de marzo tivo lugar esta 
mesa redonda, dividida en tres conferencias, con unha posterior rolda de 
preguntas e debate: 

o Radón e saúde: medias preventivas. Conferencia a cargo de Alberto
Ruano, pertencente ao Laboratorio de Radon de Galicia, USC 
(www.usc.es/radongal). Explicouse en detalle que é o gas radón e a súa 
procedencia, facendo fincapé na relación directa entre este gas e o 
cancro de pulmón. 

o O radón nos edifucios públicos e nas vivendas: como medilo e evitalo.
Conferencia da man de Alberto Otero-Pazos, pertencente a Escola 
Universitaria Politécnica de Ferrol. Nela explicáronse as intervencións 
levadas a cabo en edificios públicos, entre eles da UDC nos cales se 
detectaron niveis altos de radón. 

o O radón nos edificios da UDC: actuacións en marcha. Conferencia a
cargo de Elena Fernández e Xosé Antonio Bouzas, integrantes do Servizo 
de Prevención de Riscos Laborais da UDC. Explicáronse accións 
preventivas e correctoras levadas a cabo na UDC, incluíndo as 
implicacións económicas e de xestión por parte da universidade. 
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6.2.  Visitas técnicas 

O 22 de febreiro tiveron lugar as visitas técnicas a tres módulos 
experimentais de bioconstrución na área próxima á UDC: O 
módulo bioclimático A Vieira, localizado no CIFP de Someso, o 
Proxecto Biovalvo, nas hortas comunitarias da UDC, e o banco de 
Bancob no campus de Elviña. 

Iniciouse a xornada coa visita guiada ao Módulo experimental 
bioclimático “A Vieira” que fica situado no CIFP Someso e é 
coordinado por Juan Bello. O módulo cumpre unha dobre función: 
por unha banda a didáctica, achegando ao alumnado á práctica 
de técnicas e materiais empregadas na bioconstrución. Por outra, 
a de investigación e experimental no coñecemento preciso da 
bioclimática, a bioconstrucción e os modelos de construcción 
tradicionais. 

A continuación visitouse o Proxecto Biovalvo: Valorización de 
cunchas de bivalvos no ámbito da construción, tras asistir a unha 
charla informativa na E.T.S. de Enxeñaría de Camiños, Canais e 
Portos a cargo de Belen González Fonteboa e Carolina Martínez do 
Grupo de investigación GCons-UDC. Este módulo construído con 
criterios de Passivhaus (consumo case nulo), ten como obxectivo 
principal o aproveitamento e valorización dun residuo tan 
importante en Galiza como é a cuncha de mexillón como material 
construtivo, substituíndoo dentro do formigón como árido, 
aforrando así cartos e recursos. 

A terceira visita técnica da xornada foi a do Banco de BanCOB, feito 
grazas á Asociación Galega para a Bioconstrucción, ESPIGA, en 
colaboración con Enxeñaría Sen Fronteiras, visita guiada por Marta 
Salgado e Víctor González da asociación. A técnica do COB é o uso do 
material tradicional de construción feito de arxila, area, palla e barro. 
Trátase dun material moi económico, ecolóxico, resistente aos axentes 
climáticos e, pola súa ductilidade, de fácil traballo e moldeable. 
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6.3.  Exposicións 

De forma paralela, nas xornadas de bioconstrución acolléronse 
exposicións simultáneas na ETSA, EUAT e ETSECCP, desde o día 21 
de febreiro até o 9 de marzo, sobre diferentes temáticas 
relacionadas coa bioconstrución: 

Na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (EUAT) localizouse a 
exposición sobre Materiais de bioconstrución, na Escola Técnica 
Superior de Arquitectura (ETSA) a de Recursos didácticos sobre 
enerxía solar, ambas pertencentes ao profesor Juan Bello do CIFP 
de Someso. 

O día 28 de febreiro realizouse unha visita guiada a ambas 
exposicións localizadas no campus da Zapateira. Ao finalizar esta 
visita, da man de Arquitectura Sen Fronteiras (ASF), proxectouse o 
documental Construción con Adobe Sismo Resistente, que versa 
sobre un exemplo en Guatemala de construción dunha vivenda 
con unha tecnoloxía construtiva de adobe resistente aos 
desenvolvida pola Universidade de El Salvador a través do 
proxecto Taishin e posta en práctica por Arquitectura Sen Fronteiras 
e Médicos descalzos, na construción da Casa Materna do Consello 
de Comadronas Tradicionais do municipio de Chinique, 
Guatemala. 

Na EUAT tamén se localizou a exposición e maqueta de Sistemas de 
Depuración ecolóxica de augas residuais por parte de Sedaqua, unha 
spin-off da UDC que leva a cabo proxectos de depuración de augas en 
pequenos núcleos de poboación mediante humidais construídos, un 
sistema natural de baixo custo e fácil mantemento. 

No campus de Elviña, na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de 
Camiños, Canais e Portos (ETSECCP), localizouse a exposición de 
Construción-rehabilitación sostible: cara un cambio de modelo, do 
Ministerio de Agricultura (MAPAMA)  e o Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM). 
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7. EDUCANDO PARA A SUSTENTABILIDADE

Entre marzo e xuño de 2018 desenvolveuse o curso de educación 
para a sustentabilidade Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do 
cambio. 

Este proxecto da UDC en colaboración coa Fundación Alcoa ten 
por obxectivo avanzarmos na formación da comunidade 
universitaria e da cidadanía nos conceptos básicos da 
sustentabilidade ambiental e social e desenvolver a súa 
capacidade para actuar naquelas cuestións hoxe prioritarias. 

Combina traballo individual e en grupo, e fai uso da vivenda, a 
cidade e o campus como lugares de estudo e experimentación. 

Contaminación, residuos, cambio climático, recursos, saúde ... as 
actividades inclúen o cálculo da pegada ecolóxica, a pegada 
hídrica, mapas de ruído e consumo de auga, auditorías do 
consumo de auga e enerxía no fogar, e todo isto a través do uso 
das TICs como ferramentas de xeoreferenciación participativa e 
traballo en rede. 
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O programa contou con tres módulos temáticos de participación:: 

A) Ciclo de Conferencias e aulas maxistrais, programa extenso en temática
ambiental de actualidade a cargo de persoas expertas. 

B) Obradoiros de sustentabilidade, con horas de formación teórica e de
traballo autónomo, dirixidos a grupos reducidos de participantes en diversos 
chamamentos de convocatoria. 

C) Manchando as mans, módulo de traballo eminentemente práctico con
visitas técnicas e actividades de campo abertas á comunidade universitaria 
e ao público en xeral. 

Ao programa engadíronse Exposicións temáticas itinerantes por diferentes 
centros da UDC. 

O calendario permitiu escoller as actividades, os horarios e os lugares de 
asistencia, para obter ao remate un certificado de asistencia e 
aproveitamento da UDC, e contemplando a posibilidade de 
recoñecemento de créditos para os estudantes de grado da UDC. 



7.1.  Ciclo de conferencias 

O ciclo de conferencias incluíu diferentes temáticas de 
actualidade con poñentes expertos no tema a desenvolver: 
Cambio climático, educación para a sustentabilidade, residuos, 
auga... A acollida deste ciclo mantivo en xeral unha asistencia por 
encima das 25 persoas e chegando á centena en algunhas delas 
mais relevantes. Algunhas destas conferencias pódense visualizar 
no canal de Youtube da OMA:  

 https://www.youtube.com/channel/UCCA2qcoTAO7rPvjgx0bDR5g 

A programación completa foi a seguinte: 

- 6 de marzo no CUR-Riazor. Cambio climático: un desafío 
global e local. A cargo de Emilio Fernández Suárez, 
director do Campus do Mar (Universidade de Vigo) 

- 13 de marzo na FCCEE-Elviña. Educación para a 
sustentabilidade. Da man de Mario Salomone, secretario 
xeral do WEEC (World Environmental Education Congress) 

- 14 de marzo na FCC-A Zapateira. Recursos mineiros: a 
situación galega. Por Ramón Vidal Romaní, Profesor 
emérito e director do Instituto Universitario de Xeoloxía 
Isidro Parga Pondal.  

- 21 de marzo na ETS Nautica e Máquinas –Riazor. Plásticos 
e microplásticos, máis que peixes nos mares. A cardo de 
Soledad Muniategui, do Instituto Universitario de Medio 
Ambiente (UDC) e de Alfredo López, da CEMMA. 
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- 22 de marzo na ETSE Camiños, Canais e Portos – Elviña. Auga e 
sustentabilidade ante a mudanza global. Da man de Francisco 
Díaz Fierros, Catedrático Edafoloxía e Química Agrícola, (USC). 

- 5 de abril na FCC-A Zapateira. Residuos urbanos e o futuro de 
Nostián: mellores recollidas, máis reciclaxe. Por María García, 
concelleira de medio ambiente, Concello da Coruña 

- 3 de maio no CUR-Riazor. Universidades saudábeis: 
sustentabilidade e saúde da man. Coordinada por  Sergio 
Santos, director da UDC Saudábel, coa participación de 
Adriana I. Ávila, Santiago Martínez Isasi, Manuel Romero Soto, e 
Alicia Martínez Rodríguez, profesorado da área de Saúde da 
UDC. 
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7.2.  Obradoiros para a sustentabilidade 

Os obradoiros para a sustentabilidade estiveron orientados ao 
traballo con pequenos grupos (<20 persoas), ofrecendo aulas 
teórico-prácticas a complementar con horas de traballo autónomo 
por parte do alumno/a, coa finalidade de afianzar os contidos 
aprendidos. 
Cada temática traballada contou co asesoramento e os relatorios 
en aula de profesores da UDC e de colaboracións doutras 
entidades. 

Co obxectivo de fomentar a participación de toda a comunidade 
universitaria, houbo diversas convocatorias en diferentes centros da 
UDC:  

● Convocatoria de fin de semana no CUR-Riazor. Mes de
abril.

● Convocatoria de 1 día á semana na FCCEE-Elviña. Marzo
e abril.

● Convocatoria de 3 días consecutivos na FCC-A Zapateira.
Mes de xuño.

Estes obradoiros estiveron distribuídos en catro bloques ou áreas 
temáticas, como se detalla a continuación. 
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7.2.1. A pegada ecolóxica. A pegada da auga. A 
contaminación acústica. 

Pedro Vega, profesor titular na FCCEE. 

O concepto de pegada ecolóxica analiza o impacto que unha 
determinada comunidade ou individuo exerce sobre os ecosistemas, 
permitindo visualizar a dependencia da sociedade respecto ao 
funcionamento da natureza. Estudouse a situación actual no mundo e a 
falta de equidade nos patróns de consumo entre os diferentes países e 
zonas do mundo, e as causas da elevada pegada ecolóxica en Galiza, 
comparativamente aos países do noso contorno e nivel de renda. 

Debateuse a excesiva carga ambiental sobre o planeta e as propostas 
de redución da pegada. 
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7.2.2.  Uso sostible das TIC e ferramentas para a xeoreferencia 
participativa. 

Alberto Varela, profesor na ETSCCP e director do laboratorio 
cartográfico Cartolab. 

Neste obradoiro tratouse o uso das TIC como ferramentas 
participativas en software libre para analizar o entorno mediante 
datos xeolocalizados, estudándose neste caso: a pegada 
ecolóxica, a pegada hídrica, a contaminación acústica, mediante 
enquisas xeoreferenciadas desenvolvidas por Emapic, un servicio 
creado na UDC (https://emapic.es). 
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LIGAZÓNS: 

- Enquisa de residuos: 
https://emapic.es/custom/residuos-udc 

- Enquisa da auga: 
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc 

- Rexistro da contaminación acústica: 
http://noise-planet.org/noisecapture.html 

Mediante estas enquisas, pódense coñecer os hábitos de consumo 
e do funcionamento dos equipamentos disponíbeis para o 
subministro de auga potábel, permitindo obter avaliación dos 
mesmos e localizarse no mapa. O estudo da contaminación 
acústica foi a través de unha aplicación do móbil de software libre 
chamada NoiseCapture, que mide en decibelios (dB) o ruido do 
entorno e combínao ca función GPS do propio móbil, resultando un 
mapa interactivo que mide a contaminación acústica. 

https://emapic.es
https://emapic.es
https://emapic.es
https://emapic.es
https://emapic.es
https://emapic.es/custom/residuos-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html
http://noise-planet.org/noisecapture.html


7.2.3. Reciclaxe: Recollida separada residuos. Obradoiro de 
compostaxe. 

María R. Lafuente, vogal de residuos de ADEGA. 

Neste obradoiro trabállase o concepto de residuo, a separación en 
orixe e a necesidade de un bo modelo de xestión. Detállanse as 
bases da reciclaxe da materia orgánica para a obtención de 
compost.  

O obradoiro complétase con unha visita práctica a unha área de 
compostaxe e á identificación in situ da biota de 
macroinvertebrados que se empregan como bioindicadores de 
calidade do mesmo. 
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7.2.4.  Auditoría da auga e auditoría de enerxía na casa e no centro. 

Manuel Soto, director da Oficina de Medio Ambiente. 

No obradoiro faise unha labor de reflexión sobre o consumo persoal 
e derroche de auga. Trabállase na avaliación persoal neste eido 
facendo unha auditoría da auga no fogar: o obxectivo é elaborar 
un programa de uso eficiente. Seguindo a metodoloxia dunha 
auditoría dirixida á minimización, ten como obxectivo coñecer as 
actividades e lugares onde se consume maior cantidade auga, as 
súas causas e formas de reducila. 

Neste obradoiro tamén se expón a labor da OMA neste tema, que 
promove a redución do consumo na UDC, mediante medidas 
como o axuste de caudal, instalación de aireadores ou 
perlizadores, ou o cambio das billas por unhas de menor consumo.  

As persoas asistentes tiveron a oportunidade de realizar por si 
mesmas a determinación do caudal nunha billa e de observar a 
redución deste despois de axustar coa chave o caudal e da 
instalación de un perliador ecoeficiente. 
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7.3.  Manchando as máns 

O terceiro bloque do curso estivo composto por unha serie de 
actividades, co nome de Manchando as mans, co obxectivo de 
participar en diversas accións de sustentabilidade.  

O programa incluíu as seguintes actividades: 

7.3.1. Construción de fornos solares.  
7.3.2. VI Encontro Solar 
7.3.3. Proxecto Ríos no Campus 
7.3.4. Limpeza de praias 
7.3.5. Visita á planta de residuos de Nostián 
7.3.6. Alimentación: supermercado ou horta? 
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7.3.1. Construción de fornos solares. 

Juan Bello, Enxeñeiro Técnico e experto en cociña solar. 

Pavillón de estudantes: 20 de marzo e 10 de abril. Facultade de 
Filoloxía: 27 de abril. 

Cada sesión de obradoiro incluíu unha explicación do potencial de uso 
da enerxía solar e a súa aplicación á cociña, e unha parte práctica de 
construción de fornos solares de baixo custo, a partir de material de 
refugallo (caixas de cartón). A finalidade da construción dos fornos 
solares é que as persoas participantes poidan levalos para as súas 
casas e darlles uso, estreándoos e aprendendo a elaborar receitas de 
cociña solar no Encontro Solar da UDC. 
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7.3. 2. Encontro solar 

Juan Bello, experto en cociña solar, e Asociación ecoloxista ADEGA 
Xoana Capdevielle, 21 de xuño 

O encontro é unha xuntanza para cociñar, experimentar e coñecer 
diferentes xeitos de aproveitar esta enerxía, limpa e inesgotábel. A 
data coincidiu co solsticio de verán, Día do Sol no hemisferio norte. A 
mellor forma de darlle visibilidade ao aproveitamento da enerxía 
solar e festexala cun xantar colectivo. Preto dun cento de persoas 
cociñaron con variedade de fornos e cociñas solares de forma 
simultánea toda unha variedade de pratos. A visita á instalación 
fotovoltaica do CITIC, da man do Técnico Superior de Mantementos 
da UDC J.M. Giz, a música do equipo DJ solar, e unha exposición 
completaron a xornada. 
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7.3.3. Proxecto ríos no Campus 

Francisco Bañobre, educador ambiental de ADEGA e coordinador do 
Proxecto Ríos en Galiza. 

Río do Lagar, Elviña. Inspección de outono (25 de outubro) e de 
primavera (4 e 6 de abril en horario de mañá e tarde). 

En cada xornada explicouse o propósito e contidos do PR, a súa historia 
e funcionamento en Galiza, grazas a grupos de persoas voluntarias 
traballando en rede. O PR ten creado unha base de datos cos rexistros 
de calidade das augas dos ríos galegos. 

Fíxose o estudo físico-químico das augas (temperatura, pH, oxíxeno, 
nitratos), e biolóxico do leito e das marxes. Tras a identificación dos 
macroinvertebrados, bioindicadores de calidade, obtense o índice de 
calidade do río. 
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7.3.4.  Limpeza simultánea de praias 

Mar de Fábula e ADEGA, coordinación e 
monitorización ambiental 

Praias de Bens (A Coruña) e Bastiagueiro 
(Oleiros), Día Mundial dos Océanos, 8 de 
xuño. 

Cada ano millóns de toneladas de 
residuos, principalmente plásticos, 
rematan nos océanos. Concienciar á 
poboación sobre a problemática desta 
contaminación mariña é urxente, para 
adoptar actitudes que contribúan á 
diminución do uso dos plásticos e, sobre 
todo evitar que estes cheguen ao medio 
mariño. Bastonciños dos ouvidos, 
pequenos envases dun só uso, tapóns de 
botellas, cabichas, envases e envoltorios 
de todo tipo, mostran a procedencia 
desta contaminación xerada nas 
actividades do noso día a día. 

Os resultados son visíbeis: cincocentos quilogramos de lixo retirado das 
praias grazas a 40 persoas que acudiron ás citas de Bens e Bastiagueiro. 
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7.3.  5. Visita á planta de residuos de Nostián 

Puertas Afuera (educación ambiental), e Albada (planta de Nostián) 
Nostián: 17 de abril 

 Visita guiada á planta que trata os residuos do concello da Coruña 
e do Consorcio das Mariñas, do que forman parte 8 concellos da 
área metropolitana coruñesa (Abegondo, Arteixo, Betanzos, 
Cambre, Carral, Culleredo, Bergondo e Oleiros). Coñeceuse o 
funcionamento da planta e o tratamento que fai das dúas fraccións 
principais: a inorgánica (resto e envases) e a materia orgánica 
recollida selectivamente. Púxose de manifesto como os procesos de 
triaxe ou separación en planta dos materiais reciclables, e a 
biometanización e compostaxe da fracción orgánica, para seren de 
calidade, requiren da participación de toda a cidadanía cunha boa 
separación en orixe destas dúas fraccións. 

7.3.6.  Alimentación: supermercado ou horta? 

Silvia Méndez, V de Vegetal, entidade dedicada á promoción da 
alimentación saudábel. 
Economía e Empresa, 22 de maio 

Unha elaborada explicación do curso dos alimentos dende a horta até 
a mesa, a ter moi en conta nunha alimentación saudábel, buscou crear 
conciencia crítica e capacidade de decisión, e fomentar unha boa 
alimentación en base á ciencia, á experiencia e á palatabilidade. Na 
parte práctica, procedeuse á interpretación de etiquetaxes de 
alimentos achegados polas persoas participantes. Unha mostra de 
cociña solar na porta da Facultade como punto de encontro, deu a 
benvida ás persoas participantes, que puideron degustar diferentes 
petiscos feitos en cociñas e fornos solares. 
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8. CAMPAÑAS DE AFORRO DE AUGA, ENERXÍA, PAPEL

8.1.  Campañas de aforro de auga 

O curso académico 2017-18 estivo marcado por unha seca intensa 
en toda Galicia. A posición da OMA ante esta situación, 
considerando que o aforro de auga nas institucións e na vida cotiá 
non se debe a ter que dar xustificacións de tipo ambiental e social 
que estean de plena actualidade nos medios de comunicación, 
baseouse no reforzó de auditorías de auga nos centros da UDC e 
ao traslado de información ás direccións dos mesmos: 

➔ En decembro do 2017 enviouse desde a OMA un escrito 
dirixido ás direccións e responsábeis de todos os centros, 
relativo ás medidas de redución do consumo de auga en 
billas de lavabos. 

Considerouse preciso informar das actuacións que se levan a 
cabo, para comprendermos as boas prácticas de uso.  

Os pasos a seguir para levar a cabo as medidas propostas foron os 
seguintes: 
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8.3.  Campañas de aforro de enerxía 

Ao longo deste curso xa se dispuxo da imaxe para aforro de 
enerxía da UDC, levada a cabo polo grupo de deseño gráfico da 
universidade, e continuouse coa instalación dos vinilos 
correspondentes nos centros. 

8.4.  Campañas de aforro de papel 

Na Facultade de Fisioterapia (campus de 
Oza) preparáronse dous tipos de caixas 
para depositar o papel usado: caixas para 
papel usado  por unha soa cara e poder 
darlle un segundo uso, e caixas para papel 
usado e envialo aos contedores de 
separación selectiva. 

36 

8.2.  Auditorías da auga nos centros Green Campus 

Durante o curso 2017/18 achegouse alumnado de Ciencias da 
Educación, participantes do curso Educando para a 
sustentabilidade e o persoal bolseiro Green Campus a varios dos 
centros Green Campus para o avance no diagnóstico da situación 
de gasto de auga no centro e a toma de medidas de aforro onde 
foi posíbel grazas á redución das chaves de caudal e á instalación 
de perlizadores ecoeficientes nas billas compatíbeis. 
Visitáronse un total de 9 centros, 6 deles no Campus de Esteiro en 
Ferrol. 
Os centros e os resultados obtidos foron os que se mostran na 
táboa. 
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9. OUTRAS ACTIVIDADES DO CURSO 2017/2018

9.1.  Apoio a Cousa de Raíces e Campaña ILP 

Cousa de Raíces é unha plataforma formada por mais de 60 
entidades, empresas, colectivos culturais, asociacións ecoloxistas e 
investigadores, que desde o ano 2014 traballa na defensa do 
bosque autóctono a través do seu coñecemento e posta en valor.  

No presente curso a OMA adheriuse a esta campaña co obxectivo 
de apoiar a Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) en Defensa do 
bosque autóctono e a loita contra os incendios forestais, 
promovida por Cousa de Raíces. Medidas propostas na ILP teñen 
como obxectivo mellorar a conservación das nosas masas de 
árbores e o coñecemento sobre a súa necesaria existencia, tamén 
como recursos produtivos e de creación de emprego, sendo 
tamén unha ferramenta para a prevención e loita contra os 
incendios forestais. 
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Esta actividade rematou en xuño do 2018 con un amplo apoio na 
poboación, acadándose mais de 42.000 sinaturas de galegas e galegos. 

https://cousaderaices.wordpress.com/2018/03/19/a-oficina-de-medio-ambiente-da-udc-sumase-
a-recollida-de-sinaturas-para-a-ilp/ 

Durante varias semanas de marzo e abril 
situáronse mesas informativas nos centros da 
UDC para a recollida de sinaturas en apoio 
a esta ILP. 
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9.2. Congreso Transformando cidades, potenciando o benestar: 
innovando coas Solucións Baseadas na Natureza. 

Do 16 ao 18 de maio tívose a oportunidade de asistir ó congreso 
internacional Transformando cidades, potenciando o benestar: 
innovando coas Solucións Baseadas na Natureza (SBN), unha 
iniciativa para abordar os desafíos sociais a través de solucións 
baseadas na natureza xunto a dous proxectos europeos: 
“Connecting nature” e “Think Nature” ademais de estar 
coorganizado pola Universidade da Coruña para tratar este tema 
concreto e abordar os desafíos sociais a través de solucións 
baseadas na natureza. 

O simposio tratou 3 temas principais: 

- Urbanización Sostible nas Cidades e Restauración de Ecosistemas 
Degradados 

- Avaliación sólida dos impactos dos SBN 

- Mellorar o potencial de innovación a través de novos modelos de 
goberno e financiación para SBN.  

O poster presentado ao congreso polo grupo de bolseiras/os da OMA 
recolleu tres eixos temáticos sobre as actuacións da Oficina en canto a 
solucións baseadas na natureza nos Campus da UDC: 

★ Proxecto Sostauga e Proxecto ríos 
★ Compostaxe e hortas urbanas 
★ Restauración forestal e custodia do monte da fraga 
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9.3.  Publicación da Pegada ecolóxica da UDC 2016 

No presente curso publicouse o informe da pegada ecolóxica da 
UDC no ano 2016, que foi de 3.312 ha de bosque galego. Desta 
forma, as emisións globais estimadas para a UDC en 2016 foron de 
20.442 t CO2. 

A pegada ecolóxica avaliouse como a suma de oito 
compoñentes, por orde de magnitude: mobilidade (49,1% da 
pegada total), electricidade (24,1%), edificación (14,8%), 
combustíbeis fósiles (gasóleo e gas natural) (9,0%), territorio (2,1%), 
consumo de papel (0,5%), xeración de residuos (0,2%) e consumo 
de auga (0,2%). 

O uso da enerxía e a mobilidade achegan máis do 80% da 
pegada total. Cunha pegada per cápita media de 0,16 
ha/persoa, o valor global equivale a 58 veces o territorio ocupado 
polos campus da UDC. 

Nos últimos 8 anos, a PE da UDC viuse lixeiramente reducida, 
pasando de 3.475 ha de 2008 a 3.312 ha de 2016. 

O estudo da pegada da mobilidade contou coa colaboración do 
Grupo de investigación de Ferrocarrís e Transportes da UDC. 

Na seguinte ligazón pódense consultar os documentos completos 
do estudo da pegada ecolóxica na UDC: 

https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecol
oxica/ 

9.4.   A UDC no ranking Green Metric 2017 

O GreenMetric Ranking of World Universities compara os esforzos das 
universidades cara a sustentabilidade ambiental e as políticas de xestión 
respectuosas co ambiente. Elaborado pola Universidade de Indonesia, o 
ranking contou cunha participación de 619 universidades de 76 países 
na última edición de 2017. 

A Universidade da Coruña presentouse por segunda vez en 2017 e 
acadou a posición 86 a nivel mundial (percentil 86), e o número 4 a nivel 
estatal, dun total de 28 universidades españolas avaliadas, sendo a 
primeira do Sistema Universitario Galego. O ranking está encabezado 
pola Universidade de Wageningen (Holanda); e en España, pola 
Universidade de Alcalá. 
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A información do ranking 
organízase en 6 categorías: 
infraestruturas, enerxía e 
cambio climático, xestión 
de residuos, uso da auga, 
transportes e educación. 
A UDC destaca en 
educación (posición 53 a 
nivel mundial, percentil 91), 
e tamén en xestión de 
residuos (posición 88 e 
percentil 86), seguida de 
enerxía e cambio 
climático. 

https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/
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9.5.  Horta na Praza da Fraga 

O persoal bolseiro da OMA estivo a coidar o pequeno espazo de horta 
asociado á área de compostaxe de Ciencias-EUAT. O traballo 
desenvolveuse entre os meses de abril a xullo, cando xa se puido 
colleitar o plantado. O terreo estaba no abandono e colonizado por 
unha grande planta de physalis, o traballo consistiu en colleitar os seus 
froitos, retirar a parte vexetativa da planta, acondicionar o terreo con 
mestura de compost, plantar especies de horta tradicional (amorodos, 
tomates, pementos de padrón, fabas, leitugas) e aromáticas (menta 
piperita e herbaboa), debidamente etiquetados. Rega de 
mantemento, titorado dos tomates e fabas… e colleita de agricultura 
orgánica na UDC!  
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9.6.  Exposición de cociña solar en Económicas e Xoana Capdevielle 

Con material de Juan Bello, experto en cociña solar, e co obxectivo de 
dar visibilidade á organización do VI Encontro Solar, recolléronse 
varias tipoloxías de cociñas e fornos solares, acompañados de 
paneis explicativos e imaxes de receitas solares, que se expuxeron 
durante 15 días do mes de maio na Facultade de Económicas e 
Empresariais, e a continuación, durante o mes de xuño na entrada 
do Edificio Xoana Capdevielle. 

1 2 

3 4 
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10. GREEN CAMPUS

O Green Campus é un programa que recolle as actuacións 
universitarias en materia de promoción e preservación do medio 
ambiente. A UDC asinou en febreiro de 2014 un convenio de 
colaboración coa Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC), membro da internacional Foundation for 
Environmental Education (FEE), para a implantación dos 
procedementos de xestión ecolóxica baixo a bandeira verde 
Green Campus. Tres anos despois, en febreiro de 2017, catro 
centros tiñan acadado este recoñecemento externo e 
independente: Facultade de Ciencias da Saúde, de Ciencias da 
Educación, EU Arquitectura Técnica e ETS Arquitectura. 
COs elementos chave da metodoloxía do Green Campus son a 
creación dun Comité Ambiental, a realización dunha eco-
auditoría, a elaboración e realización dun Plan de Acción, unha 
declaración do compromiso ambiental e o asesoramento, 
información, comunicación e avaliación continua. 

O curso 2017-2018 iniciouse coa incorporación de novos centros, en 
particular de todos os de Ferrol, agrupados baixo Green Campus 
UDC-Ferrol. En Riazor, incorpóranse a ETS Náutica e Máquinas, e os 
centros Normal + CUR. En Elviña, a Facultade de Economía e 
Empresa, e en Bastiagueiro a Facultade de Ciencias do Deporte e 
a Educación Física. Con isto, máis do 50% da comunidade 
universitaria estará acollida a esta figura de xestión da 
sustentabilidade ambiental. 

O programa Green Campus céntrase en dez eixos de actuación 
fundamentais: 

1) Optimización do consumo de auga e enerxía.
2) Redución da xeración de residuos e recollida separada.
3) Atención específica a residuos RAEE.
4) Contaminación atmosférica, acústica e lumínica.
5) Mobilidade sustentábel.
6) Alimentación saudábel.
7) Biodiversidade.
8) Compra verde, comercio xusto e consumo responsable.
9) Participación, sensibilización e voluntariado ambiental.
10) Ambientalización curricular da docencia e da investigación.

Algúns dos informes Green Campus das facultades da UDC 
participantes poden consultarse na web da OMA, onde se recollen 
todas as actuacións levadas a cabo desde o ano 2014 e as 
actualizacións deste presente curso 2017-18: 

https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/GreenCampus/ 
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11. AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES

As actividades que leva a cabo a Oficina de Medio Ambiente da 
UDC tiveron no presente curso académico unha boa aceptación 
dentro da comunidade universitaria. 

A participación incluíu a alumnado, PAS, PDI e tamén persoas alleas 
á universidade, observándose un par de tendencias: (1) perfís 
persoais distintos en función da tipoloxía da actividade, como 
conferencias, traballo de campo, etc, (2) persoas que participan en 
diversas actividades da OMA ao longo do curso. 

Durante o 2017/18 contouse con actividades de diferente temática 
medioambiental en todas as semanas (con excepción do período 
non lectivo e exames), incluso en ocasións con posibilidade de 
asistir a mais de unha actividade no mesmo día, como se mostra no 
calendario na seguinte páxina. 
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A distribución de persoas participantes nas actividades organizadas 
pola OMA no curso 2017/18 estivo centrado no curso Educando 
para a Sustentabilidade, xa que, como se recolleu no apdo. 7 
desta memoria, desenvolveuse ao longo dos meses marzo a xuño, 
incluíndo diferentes módulos ou áreas de traballo. 

Porén, cabe destacar que tanto nas Xornadas de Bioconstrución 
como nas actividades de Custodia do Monte da Fraga, de mais 
curta duración que o anterior curso, o número de persoas 
participantes tamén foi elevado, completando na maior parte das 
actividades as prazas disponíbeis. 

Así, o total de 1709 participantes estivo repartido nun total de 1394 
persoas no curso Educando para a sustentabilidade, seguido das 
Xornadas de Bioconstrución e as actividades de Custodia do 
Monte da Fraga cun total de 315 persoas. 
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11.1.  A OMA na prensa 

As actividades levadas a cabo teñen repercusión na prensa de 
ámbito local, o cal supón unha gran axuda en moitas ocasións 
para a divulgación das actividades, así como a TV e a radio. Aquí 
algún exemplos: 
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