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1. PRESENTACIÓN

Baixo o título de ‘Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do cambio’, na presente edición a actividade

mais intensa desenvolveuse no ‘Marzo Ambiental 2020’, obxecto de esta memoria.

‘Educando para a sustentabilidade’ é un proxecto multidisciplinar de educación e voluntariado

ambiental  que  se  achega  a  todos  os  colectivos  da  UDC:  estudantado,  profesorado  e  persoal

administrativo e investigador.

O obxectivo principal é a formación nos conceptos básicos da sustentabilidade e a adquisición

de capacidades para actuar en cuestións sensibilización ambiental e sustentabilidade social. Para

isto,  desenvolveuse  por  terceiro  ano  o  programa  ‘Campus,  Casa,  Cidade:  Laboratorios  do

cambio’,  que  concibe  a  Universidade  como  o  lugar  de  aprendizaxe  e  experimentación  en

sustentabilidade e a súa proxección aos ámbitos doméstico e cidadá.

Este informe describe os resultados do traballo levado a cabo até finais de marzo de 2020, pendente

de incluír outras actividades a realizar online no que fica de curso lectivo.
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2. PROGRAMA

O  programa  inclúe  diferentes  módulos  de  participación,  en  forma  de  conferencias,  sesións

formativas  teórico-prácticas,  visitas  técnicas,  obradoiros  e  traballo  de  campo  monitorizado  e

autónomo. Combina actividades individuais e en grupo, e fai uso da vivenda, a cidade e o campus

como lugares  de estudo e experimentación,  e  das TIC como ferramentas  de xeorreferenciación

participativa e traballo en rede.

Para ser unha  convocatoria accesíbel e participativa para toda a comunidade universitaria no

‘Marzo Ambiental 2020’, abriuse a posibilidade de achegar propostas durante decembro de 2019.

Publicada  na  web  da  OMA (ligazón),  esta  acción  enriqueceu  o  programa  respecto  a  edicións

anteriores.

As temáticas do Marzo Ambiental 2020 que tiveron especial relevancia foron as relacionadas con

Emerxencia climática, Saúde, Green Campus, Enerxía, Auga, Residuos, Ecodeseño e Pegada

ecolóxica.

Na Figura 1 móstrase o calendario de actividades previsto. A suspensión da actividade presencial

desde o día 13 de marzo pola declaración da situación de alarma sanitaria (Me  didas de continxencia  

d  a   Covid-19  ) fixo modificar en parte este programa, se ben a maior parte do Marzo Ambiental xa se

tiña levado a cabo.

Consulta publicación: Actualidade Marzo Ambiental, cancelado desde o venres 13 de marzo.
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https://www.udc.es/gl/novas/III-Edicion-Educando-para-a-Sustentabilidade-2020/
https://www.udc.es/gl/novas/Actualidade-Marzo-Ambiental-Cancelado-desde-o-venres-13/
https://www.udc.es/gl/novas/Suspendese-a-actividade-docente-presencial-nas-universidades-galegas/
https://www.udc.es/gl/novas/Suspendese-a-actividade-docente-presencial-nas-universidades-galegas/
https://www.udc.es/gl/novas/Suspendese-a-actividade-docente-presencial-nas-universidades-galegas/
https://www.udc.es/gl/novas/Suspendese-a-actividade-docente-presencial-nas-universidades-galegas/
https://www.udc.es/gl/novas/Suspendese-a-actividade-docente-presencial-nas-universidades-galegas/


Como  se  mostra  no  anterior  calendario,  contouse  con  cinco  módulos  ou  eixos  temáticos  de

participación:

A) Ciclo de Conferencias, mesas redondas e debates: programa extenso en temática ambiental de

actualidade con poñentes expertos en cada tema.

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.

D)  Ciclo  de  cinema  ambiental: proxeccións  con  debate  dinamizado  pola  dirección  de  cada

documental, nos que se presentaron conflitos ambientais de actualidade en Galiza e no mundo.

E) Exposicións de temática ambiental localizadas en diversos centros da UDC.

O cartaz que se utilizou na divulgación do Marzo Ambiental 2020 móstrase a continuación.

5



O cronograma e contidos de cada módulo desenvolvéronse como se detalla a continuación:

A)  Ciclo de Conferencias

Aos  relatores  e  relatoras  da  universidade  expertos/as  en  sustentabilidade  uníronse

profesionais  de diferentes  entidades  sociais  e privadas así  como persoas  de recoñecido

prestixio internacional.

Constou de unha ampla programación: 12 conferencias, charlas e mesas redondas, das que

por motivo da suspensión da actividade universitaria, ficaron 3 de elas canceladas.

A acollida  deste  ciclo  mantivo  en  xeral  unha  asistencia  por  encima  das  25  persoas  e

superando a centena nalgunhas das mais relevantes. Estímase en mais de  300 persoas o

alcance de este módulo (desenvolto no 75% da programación prevista).

O calendario e temas tratados foron os seguintes:

 02/03/2020.  Mesa  redonda:  Conflitos  ambientais  en  Galiza:  Os  límites  ecolóxicos  do

urbano. Plataformas Casalonga Limpa e Vertedoiro Miramontes (Compostela)

 03/03/2020. A computer-assisted eco-critical discourse analysis

 04/03/2020.O programa Green Campus na UDC  (I)

 05/03/2020. Luz sobre a factura da luz

 09/03/2020. O programa Green Campus na UDC (II)

 10/03/2020. Estado de emerxencia climática: Manual de supervivencia

 12/03/2020. Proxecto MonRiveR: Queremos recuperar o Río Monelos

 12/03/2020. Economía climática e políticas de mitigación

 12/03/2020. Uso eficiente da Enerxía e da Auga na UDC

 13/03/2020.  O  exercicio  para  a  promoción  da  saúde  e  prevención  da  enfermidade  nas

diferentes etapas da vida CANCELADA

 18/03/2020. Os plásticos, problema medioambiental do planeta? CANCELADA

 18/03/2020. Sustentabilidade nos eventos deportivos CANCELADA
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B) Obradoiros

Os obradoiros ofreceron aulas teórico-prácticas a complementar con experiencias de campo e horas

de traballo autónomo por parte do/a alumno/a, coa finalidade de afianzar os contidos aprendidos.

Cada temática traballada contou co asesoramento do profesorado da UDC e de persoas técnicas

especialistas de outras entidades.

Este bloque tivo moi boa acollida e en varios casos houbo que limitar as prazas para garantir un bo

desenvolvemento da actividade, ficando persoas en lista de agarda para futuras convocatorias. O

número de participantes en este bloque ascendeu a 294 persoas.

A programación inicial de este bloque contou con 8 actividades das que foron desenvoltas 6 de elas

con normalidade antes da suspensión por Covid-19 (75% da programación executada).

Programación dos obradoiros no calendario do Marzo Ambiental:

 03/03/2020. R de Reciclaxe: Obradoiro de compostaxe

 04/03/2020. Sensibilizándonos como reducir o consumo de materiais plásticos

 04/03/2020. Alimentación saudábel: Que esconden as etiquetas nutricionais?

 10/03/2020. Pegada ecolóxica e pegada hídrica

 10/03/2020. Ecoauditoría da auga no fogar e no noso centro

 12/03/2020. Mapa de recordos do río Monelos: Xeolocalización de fotografías antigas

 17/03/2020. TICs e xeorreferencia participativa CANCELADO

 17/03/2020. Construción de fornos solares CANCELADO

C) Manchando as mans

O  terceiro  bloque  orientouse  a  actividades  eminentemente  prácticas,  mediante  visitas

técnicas  a  diversas  organizacións  do  eido  da  xestión  ambiental  e  a  sustentabilidade,  e

saídas de campo para a sensibilización do deterioro ambiental.
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Nas visitas técnicas as prazas tamén ficaron limitadas, adxudicándose por orde rigorosa de

inscrición, e ficando persoas en lista de agarda para futuras convocatorias. Nº participantes

en este bloque foi de 121 persoas.

Dúas das 7 actividades propostas non puideron desenvolverse por causa da Covid-19 (71%

da programación desenvolta con normalidade).

Programación no calendario do Marzo Ambiental:

 05/03/2020. Visita á planta de reciclaxe de Nostián

 05/03/2020. Noise Capture Party

 06/03/2020. Visita a Edar Bens

 07/03/2020. Limpeza da praia de Bens

 12/03/2019. Limpeza do entorno natural do Campus da Zapateira

 13/03/2020. Visita ao parque eólico experimental Sotavento CANCELADO

 14/03/2019.  Roteiro  MonRiveR:  Saída  a  campo  polo  curso  fluvial  do  río  Monelos

CANCELADO

D) Ciclo de cinema ambiental

A proxección de 3 filmes documentais quedou reducida a só unha posíbel dado o anuncio

de  alarma  sanitaria  (completado  o  33%  da  programación  prevista).  Á  proxección

achegáronse unhas 20 persoas.

Programación no Marzo Ambiental, coa presencia das Direccións dos documentais:

 03/03/2020. "Redes contra a política do expolio"

 17/03/2020. "Made in, Made for” CANCELADO

 18/03/2029. “Fíos Fora” CANCELADO
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E) Exposicións

Grazas  a  experiencia  positiva  das  anteriores  edicións  de  Campus,  Casa,  Cidade:

Laboratorios do cambio, na presente convocatoria apostouse polo reforzo de este bloque,

aumentando a oferta até 6 exposicións simultáneas en todos os campus da UDC.

Cabe indicar que a montaxe de 3 de estas exposicións non foi posíbel até os días 9 – 11 de

marzo, co que ficaron sen poder ser visitadas (suspensión da actividade universitaria por

motivo  da  Covid-19).  Os  grupos  de  alumnado  concertado  para  as  visitas,  que  se

desenvolverían na segunda quincena de marzo, tamén tiveron que ser suspendidos. Ficando

o  módulo  de  exposicións  en  esta  convocatoria  como  o  mais  desfavorecido  do  Marzo

Ambiental, estimándose a asistencia por visita libre en 190 persoas en total.

Programa de exposicións previsto no Marzo ambiental 2020:

 Do 2 ao 31 de marzo. Conflitos ambientais en Galiza desde a visión das ciencias sociais

 Do 2 ao 31 de marzo. Divulgación, investigación, novelas e mais publicacións do cambio

climático

 Do 3 ao 31 de marzo. Mar de plástico

 Do 9 ao 29 de marzo. Cambio Climático: O noso mundo, o noso futuro, a nosa opción

 Do 10 ao 31 de marzo. Aparellos solares e cociña solar

 Do 11 ao 31 de marzo. Residuos na UDC: Modelo Nostián
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3. FICHAS DE ACTIVIDADES

Seguindo a seguinte estrutura de códigos de cor, móstranse nas fichas a continuación o detalle de

cada  actividade do Marzo Ambiental  2020,  acompañadas  das  imaxes  da xornada e  os  cartaces

divulgados nas redes sociais da OMA e distribuídos presencialmente nos taboleiros dos centros da

UDC.

CONFERENCS OBRADOIROS
MANCHANDO 
AS MANS

CINEMA 
AMBIENTAL

EXPOSICIÓNS

Imaxe: Tríptico divulgativo do Marzo Ambiental 2020 distribuído por todos os centros da UDC
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

Conflitos ambientais en Galiza: Os límites
ecolóxicos do urbano

Norma Pillado, voceira da Plataforma Casalonga limpa de residuos
Xosé A. Grela, representante da Plataforma de afectados polo vertedoiro de Miramontes
Manuel Soto, experto en xestión de residuos e Catedrático de Enxeñaría química da UDC
José Antonio Cortés, prof. da UDC experto nas materias de Sociedade e implicación ambiental

Data e lugar: 02/03/2020.Facultades de Socioloxía e Comunicación (Campus Elviña)

Resumo: Esta mesa redonda inaugurou o Marzo Ambiental 2020, á que se achegaron unhas 30
persoas.  Introduciuse  a  problemática  dos  residuos  en  Galiza  desde  varios  puntos  de  vista:
didáctica da socioloxía, xestión técnica de residuos, e persoas afectadas.
Comezou a mesa redonda coa intervención de José Antonio Cortés, que introduciu a problemática
dos problemas ecolóxicos actuais e convidou á reflexión sobre o papel da sociedade na influencia
sobre o medio rural  e o medio ambiente.  A continuación Manuel  Soto desenvolveu o marco
técnico  da  xestión  dos  residuos  en  Galiza,  facendo  unha  análise  da  situación  global,  da
lexislación, e de alternativas para a posíbel mellora.

“De seguir  con modelos  de incineración dos  residuos  como o de  Sogama non será  posíbel
cumprir os obxectivos de reciclaxe do 50% que require a Unión Europea”

A mesa continuou coa participación de dúas Plataformas de persoas afectadas por instalacións de
vertedoiros. Estas plataformas, formadas por grupos interxeracionais, teñen o obxectivo común
de poñer freo ás ameazas ambientais que se presentan no ámbito mais próximo aos fogares. Xosé
A.  Grela  en  representación  da  Plat.  de  afectados  polo  vertedoiro  de  Miramontes  expuxo  a
problemática  das  canteiras  utilizadas  como  vertedoiros  en  lugares
periurbanos, poñendo en tea de xuízo a legalidade existente. A última
intervención foi a cargo de Norma Pillado, voceira da Plat. Casalonga
Limpa de residuos, que mostrou un caso análogo ao anterior, con intensa
mobilización social para frear en tempo o avance dun novo vertedoiro
emprazado nun oco de canteira.

“Existen mais de 200 canteiras en Galiza na mesma situación: unha situación
amparada  pola  lexislación  que  considera  posíbel  completar  un  oco  de
canteira abandonada como se fose un ‘Proxecto de valorización de residuos
para restauración de ecosistemas degradados’, cando na realidade se trata de
un oco no que emprazar un vertedoiro sen ningún tipo de tratamento e que sí
producirá a degradación do ecosistema”
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

A computer-assisted eco-critical discourse analysis

Emilia Wasikiewicz-Firlej, profesora do Depto. de Eco-comunicación da Universidade Adam
Mickiewicz (Poznań, Polonia)
Data e lugar: 03/03/2020. Facultade de Filoloxía (Campus A Zapateira)

Resumo: A relatora  expuxo as  ideas  e  os  movementos  que  motivan o seu  traballo,  facendo
fincapé no concepto  Deep Ecology de Arne Naess,  que alén de promover a  conservación do
medio  ambiente,  promove  unha  forma  de  vida  social  que  integra  en  harmonía  a  actividade
humana e a natureza.  No ámbito máis concreto,  o da ecolingüística,  Emilia explicou como é
posíbel facer análise do discurso sobre o ecoloxismo e os conflitos que poden existir nos grupos
sociais que se reclaman como tais. O principal conflito marcado pola investigadora ocúpano as
grandes corporacións:

“...produtoras de contradicións entre o discurso ecoloxista e a súa práctica real contraria aos
principios que afirman defender”

Á conferencia acudiron aproximadamente 50 persoas, que mostraron unha actitude participativa
na rolda de preguntas, o que se recibe de forma positiva pois reflexa un crecente interese polo
medio ambiente desde as diferentes disciplinas académicas.
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

O programa Green Campus na UDC  (I e II)

Primeira Xornada:
Amparo Casares, Vicerreitora de Infraestruturas e Sustentabilidae
Raquel Martínez, Decana da Facultade de Socioloxía
Manuel Soto, Director da Oficina de Medio Ambiente UDC
Francisco García, Auditor Green Campus, ADEAC-FEE
Ana Lista, Coordinadora do Programa GC en Fisioterapia UDC
Alicia Gloria Risso, prof. de Metodoloxía das ciencias do comportamento, FCCEE

Segunda xornada:
Carmen Coronado e Chus Caínzos, Coordinadoras GC do Campus de Ferrol
Manuel Soto, Director da OMA, e Alberto Varela, Director do CartoLab, ETSECCP
Luís Pena, Coordinador GC da ETSECCP, e Verónica Torrijos, Técnica OMA-UDC
Santiago  López, Coordinador  GC da  EUAT;  e  Alsira  Salgado, Coordinadora  GC  da  ETS
Naútica e Máquinas

Data e lugar: 04 e 09/03/2020. Facultades de Socioloxía (C. Elviña) e de Ciencias (A Zapateira)

Resumo

PRIMEIRA XORNADA. O obxectivo foi poñer en coñecemento común para os comités GC a
situación actual do Programa GC na UDC. Comezou a xornada coa presentación da Vicerreitora
de Infraestruturas e Sustentabilidade e o Director da OMA. A primeira exposición foi a cargo da
coordinadora  GC  de  Socioloxía,  Facultade  onde  se  desenvolveu  esta  xornada,  seguida  da
intervención  de  Francisco  García,  auditor  do  programa  seguindo  os  criterios  de  ADEAC
(Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor), que outorga este recoñecemento da rede
internacional FEE (Foundation for Environmental Education) do Programa Green Campus.

“Tamén nos centros de ensino é importante alongar o ciclo de vida dos produtos para reducir o impacto
ambiental  do  seu  proceso  produtivo,  mellorar  a  eficiencia  dos recursos  xa  dispoñíbeis  antes  da  súa
substitución”
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As  seguintes  exposicións  correron  a  cargo  da  coordinadora  de  Fisioterapia,  Facultade
recentemente galardoada coa bandeira GC, e das propostas de metodoloxía e ferramentas para a
avaliación dos programas ambientais, a cargo da prof. experta en ciencias do comportamento A.
Risso. Na xornada eminentemente práctica para o intercambio de experiencias participaron unhas
35 persoas, case a totalidade dos comités GC da UDC, aos que se sumou outro profesorado e
alumnado interesado.

SEGUNDA XORNADA. A segunda xornada afondou na xestión actual intra-centros da UDC,
facendo fincapé nas posibilidades de mellora en eixos estratéxicos como a eficiencia enerxética, a
xestión de residuos e  o aforro  de auga.  Nesta  ocasión  a  asistencia  foi  de unhas  25 persoas,
principalmente pertencentes aos Comites Green Campus da UDC.
Interviron en primeiro lugar as coordinadoras do Campus de Ferrol que foi galardoado no último
ano coa Bandeira verde. Este Green Campus (GC) caracterízase por abranguer 6 centros, traballo
de maior  coordinación respecto aos previos GC a nivel de Facultade ou Escola.  Xurde así  a
proposta de GC Riazor, xa representado pola ETSNM e ao que se sumarían outros tres centros de
ese Campus.
Manuel Soto presentou a aplicación da pegada ecolóxica da mobilidade da UDC, elaborada en
colaboración co Laboratorio de cartografía da UDC (CartoLab). Encóntrase na súa versión alfa,
despois dos últimos retoques será obxecto de traballo para todos os comités GC da UDC.
Luís Pena e Verónica Torrijos afondaron nos detalles para a mellora da xestión dos residuos en
cada centro, tendo en conta as particularidades de cada un, facilitando a segregación interna e
promovendo  experiencias  innovadoras  como  o  “Profesor  Green”,  con  bos  resultados  na
ETSECCP e con posibilidade de réplica en todos os centros GC da UDC.
A xornada terminou coa intervención de Santiago López coa proposta de elaboración do Manual
de boas prácticas para o uso dos edificios públicos e vivendas, traballo afín aos eixos de GC.
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

Luz sobre a factura da luz

Xosé Manuel Golpe, Técnico Especialista Enerxías Renovábeis, FAEPAC

Data e lugar: 05/03/2020. Universidade Sénior

Resumo: Como funciona o mercado eléctrico? Que é o que pagamos cando recibidos a factura da
luz? Hai posibilidade de comercializar só enerxía procedente de fontes renovábeis? Que diferenzas
hai coas convencionais?  X. Golpe resolveu estas e outras cuestións de interese e utilidade para
sermos  conscientes  das  nosas  posibilidades  como  persoas  consumidoras  de  enerxía.  Entre  as
respostas chave, mostrou a xestión das diferentes etapas: (1) distribución, por Red Eléctrica de
España  como  única  empresa  público-privada,  (2)  comercialización,  por  múltiples  empresas
privadas nun mercado liberalizado baseado na subasta de enerxía, (3) control público do procesos
polo CNMC (Comité Nacional de Mercado e Competencia) e OMIE (encargado de fixar prezos).

“O prezo da enerxía ven dado pola poxa da última forma de xeración de enerxía: a máis cara,
polo que xera unha situación bastante desfavorábel para o consumidor final”

Rematou a charla cun interesante debate-coloquio onde o relator resolveu multitude de dúbidas
dun tema no que a sociedade demanda máis claridade. Participaron mais de 35 persoas de todas as
idades: alumnado da Universidade Sénior pero tamén moito estudantado de graos da UDC.
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

Estado de emerxencia climática: Manual de
supervivencia

Xavier Picos, presidente da Asociación Os Picos do Sol

Data e lugar: 10/03/2020. Facultade de Ciencias do Traballo, Campus Esteiro (Ferrol)

Resumo: Picos do Sol é unha ONG dedicada á sensibilización ambiental no eido das enerxías
renovábeis. O seu presidente expuxo a situación actual de emerxencia climática e os diferentes
escenarios cara onde se pode dirixir a sociedade, entre eles mencionouse o Peak oil, que ofrece a
única alternativa de emprego de enerxías renovábeis fronte as fósiles, ou o Green New Deal,
estratexia fonte de recursos que se sustenta na economía mundial capitalista.

 “Os límites do crecemento” (D. Meadows, 1973) está prognosticado hai mais de 45 anos, non se debe
demorar mais o momento de reaccionar e tomar responsabilidades’

‘Os movementos sociais son cada vez máis importantes, a xuventude está a reaccionar ante o cambio
necesario e urxente’

A conferencia, dirixida á promoción dunha actitude responsábel para a actuación inmediata da
cidadanía, acolleu a unhas 60 persoas, principalmente alumnado da Fac. de Ciencias do Traballo e
da EU de Deseño Industrial.
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

Proxecto MonRiveR: Queremos recuperar o Río
Monelos

Alberto Varela, Prof. ETSE Camiños, Canais e Portos, Dtor. Cartolab
Amal Nnechachi, Técnica Proxecto MonRiveR
 
Data e lugar: 12/03/2020. Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Resumo:  O  Proxecto  MonRiver  é  unha  iniciativa  do  Cartolab  (Laboratorio  de  Enxeñaría
Cartográfica da UDC) financiado pola Fundación Alcoa, co obxectivo último de recuperar o río
Monelos, trata de conmemorar a súa historia e transformacións que sofreu até o estado actual, que
permanece soterrado na maior parte do seu curso baixo as rúas da cidade da Coruña.
Alén  do eixo  divulgativo,  este  proxecto  contempla  tamén unha proposta  de  restauración  dos
treitos mais significativos para a súa incorporación ao entorno urbano, facéndoo un ecosistema
natural accesíbel ao lecer da cidadanía.

Esta charla estivo ligada e complementada con un obradoiro para a xeolocalización de fotografías
antigas no curso do Monelos, e de un roteiro polo seu curso (esta última actividade cancelada por
Covid-19).

Achegáronse preto de unha ducia de persoas interesadas no proxecto e na problemática ambiental
que acontece polo soterramento dos ecosistemas fluviais.
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

Economía climática e políticas de mitigación

Xavier Labandeira, catedrático de economía da Universidade de Vigo e integrante do grupo de
investigación REDE e da agrupación estratéxica ECOBAS.

Data e lugar: 12/03/2020. Facultade de Economía e Empresa (Elviña)

Resumo:  X. Labandeira é un recoñecido experto no eido da economía climática, enerxética e
pública.  Co  criterio  das  bases  de  datos  científicas,  expuxéronse  os  datos  históricos  para
contextualizar a situación climática actual. O discurso centrouse en varios puntos fundamentais
unidos  por  unha  liña  lóxica  consecutiva:  papel  da  economía  no  cambio  climático,  patrón
produtivo a escala mundial (externalidades), e políticas propostas para a mitigación e a transición
ecolóxica.

“Cal  é  o  custe  das  externalidades  (negativas)  para  non  incentivar  técnicas  produtivas
contaminantes e impulsar a investigación sustentábel? Que políticas correctoras aplicar?”

Reformas fiscais verdes, descarbonización da economía, políticas redistributivas foron algúns dos
conceptos introducidos.
Mais  de  60  persoas  asistiron  a  un  salón  de  actos  case  ao  completo  para  participar  nesta
conferencia.
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CONFERENCIAS
Marzo Ambiental 2020

Uso eficiente da Enerxía e da Auga na UDC

Jesús Giz, Técnico Superior de Mantementos UDC
Verónica Torrijos, Técnica da OMA-UDC

Data e lugar: 12/03/2020. Universidade Sénior (Riazor)

Resumo: O obxectivo de esta xornada é achegar
ao público universitario  a  información sobre a
xestión interna da UDC no tocante a melloras
para  a  sustentabilidade,  facendo  fincapé  nas
accións para a eficiencia enerxética e de aforro
de  auga.  O  principal  público  participante  foi
procedente da Universidade Sénior, sendo unhas
15  persoas  interesadas  no  coñecemento  da
xestión  de  estes  recursos  na universidade,  que
participaron  activamente  alongando  unha
proveitosa quenda de cuestións e debate.  Cabe
indicar  que  o  12  de  marzo  anunciouse  a
previsión de estado de alarma sanitaria Covid-19
que provocaría  a  suspensión das  actividades  a
partir do día 13, motivo polo que as actividades
desenvoltas este día tiveron menor asistencia da
prevista.
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OBRADOIROS
Marzo Ambiental 2020

R de Reciclaxe: Obradoiro de compostaxe

María R. Lafuente, vogal de residuos de ADEGA

Data e lugar: 03/03/2020, Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

Resumo: 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  completouse  con  unha  visita  práctica  a  unha  área  de
compostaxe da UDC e a identificación in situ da biota de macroinvertebrados que se empregan
como bioindicadores de calidade do mesmo. Participaron 62 persoas.
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OBRADOIROS
Marzo Ambiental 2020

Sensibilizándonos como reducir o consumo de
materiais plásticos

Ana Ares e María José Abad, Profesoras da EU de Deseño Industrial da UDC
Alumnado participante: Diego Guerrero, Enrique Larragaña, Andrea Vaquero, Sabela López e 
María Bañón

Data e lugar: 04/03/2020, EU Deseño Industrial (Esteiro, Ferrol)

Resumo: Tratouse dun obradoiro dirixido por e para o alumnado da EUDI, onde se expuxeron os
resultados da actividade de ApS (Aprendizaxe e servizo) no ámbito da concienciación ambiental
en canto ao impacto de materiais plásticos. Introdúcese o concepto Multi-R facendo fincapé na
Reflexión, o Reemprego e o Redeseño, concretamente no traballo con polímeros. Os resultados
foron expostos en formato vídeo coa colaboración da Asoc. Xeración, con achegas de enquisas de
rúa que ofreceron a percepción da cidadanía fronte a hábitos cotiás e alternativas para  o consumo
responsábel.
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OBRADOIROS
Marzo Ambiental 2020

Alimentación saudábel: Que esconden as etiquetas
nutricionais?

Cristina Quintela, Asociación de Anorexia e Bulimia A Coruña- ABAC

Data e lugar: 04/03/2020, Facultade de Fisioterapia (Oza)

Resumo: A actividade consistiu nunha charla participativa na que a relatora destacou a finalidade
das etiquetas nutricionais, mostrou a información que debe aparecer nas mesmas e cales son as
estratexias  que  emprega  a  industria  alimentaria  para  que  os  seus  produtos  semellen  máis
saudábeis.  De  forma  paralela,  tamén  se  incidiu  sobre  os  grupos  de  alimentos  e  as  súas
proporcións  para  representar  a  base  da  alimentación  sa  e  equilibrada.  Participaron  unhas  50
persoas aproximadamente.
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OBRADOIROS
Marzo Ambiental 2020

Pegada ecolóxica e pegada hídrica

Pedro Vega, Profesor das Ciencias experimentais, especialidade en Educación Ambiental e 
Sustentabilidade, UDC

Data e lugar: 10/03/2020, Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

Resumo: Este obradoiro consistente en charla con participación práctica en aula pretende facer
unha revisión dos conceptos de pegada ecolóxica e pegada hídrica, facendo traballo en rede e
permitindo visualizar didácticamente a dependencia da sociedade respecto ao funcionamento da
natureza. Trabállase en 4 bloques temáticos (alimentación, transporte, residuos e vivenda) para
obter  resultados  persoais  e  analizar  a  carga  ambiental  das  persoas  cos  seus  hábitos  cotiás.
Participaron 60 persoas.
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OBRADOIROS
Marzo Ambiental 2020

Ecoauditoría da auga no fogar e no noso centro

Verónica Torrijos, Técnica da OMA, UDC

Data e lugar: 10/03/2020, Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

Resumo: Este obradoiro consiste nunha preparación en aula que se completa con experiencia
práctica no centro de estudos. Segue a metodoloxía das auditorías dirixidas á minimización, para
coñecer as actividades e os lugares onde se consume maior cantidade auga, e as súas causas e
formas de reducilo. En pequenos grupos, experiméntase a determinación de caudais das billas, e
faise  a  proba  de  equipamentos  eficientes  e  de  accións  para  a  redución  de  gasto  de  auga,
apoiándose  nas  TIC  desenvoltas  pola  OMA  e  Cartolab  para  o  rexistro  dos  datos
(https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc). Participaron 52 persoas.
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OBRADOIROS
Marzo Ambiental 2020

Mapa de recordos do río Monelos: Xeolocalización 
de fotografías antigas

Alberto Varela, Profesor ETSE Camiños, Canais e Portos, Director Cartolab
Amal Nnechachi, Técnica Proxecto MonRiveR

Data e lugar: 12/03/2020, ETSE Camiños, Canais e Portos (Elviña)

Resumo: Este obradoiro ligado á charla explicativa previa “Queremos recuperar o río Monelos”,
desenvolveuse co apoio das TIC para xeolocalizar as fotografías antigas que achegaron as persoas
participantes. A ferramenta empregada foi o Emapic, servizo web desenvolto polo CartoLab da
UDC, para a xeorreferencia de información con acceso libre e participativo. Así, conmemórase a
historia do río Monelos e a súa importancia como recurso hídrico, ecosistema natural e fonte de
vínculos sociais para os habitantes da cidade da Coruña. Participaron 9 persoas.
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MANCHANDO AS MANS
Marzo Ambiental 2020

Visita á planta de reciclaxe de Nostián

Colaboración: Persoal técnico de Albada, e Puertas Afuera (educación ambiental)

Data e lugar:  05/03/2020. Saída en bus desde Campus Elviña ata a Planta.

Resumo: 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.  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 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. Participaron 22 persoas (límite establecido pola planta,
ficando lista de agarda).
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MANCHANDO AS MANS
Marzo Ambiental 2020

Noise Capture Party

Colaboración: Equipa Noise Capture, e OMA-UDC

Data e lugar: 05/03/2020, Xoana Capdevielle (Elviña)

Resumo: Noise Capture Party é unha actividade de descuberta, que consiste en facer o maior
reconto posíbel de unha cuestión a estudar en un tempo determinado. Neste caso, a descuberta de
contaminación acústica na UDC. Empregouse a  ferramenta de ciencia  cidadá  Noise Capture,
aplicación  para  móbiles  en  software  libre.  A xornada  consta  de  unha  introdución  teórica  e
calibrado dos móbiles das persoas participantes en aula, e de unha saída exterior  en equipas por
diferentes zonas do Campus e a Cidade, localizando puntos críticos de contaminación acústica e
construíndo un mapa de ruído participativo.
Como  resultado,  12  participantes  en  3  equipas,  conseguiron  210  rexistros  no  mapa  e  unha
valoración  media  de  65  decibelios,  superando  o  límite  superior  recomendado  pola  OMS de
confort acústico. O mapa obtido pode consultarse na seguinte ligazón:
http://noise-planet.org/map_noisecapture/noisecapture_party.html#14/43.3495/-8.4015/
UDC_2020
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MANCHANDO AS MANS
Marzo Ambiental 2020

Visita a Edar Bens

Colaboración: Persoal de comunicación da planta Edar Bens

Data e lugar: 06/03/2020, saída desde a rotonda de Elviña

Resumo: Edar Bens SA é a primeira empresa supramunicipal de Galicia, que ofrece a 400.000
habitantes un servizo público de calidade. A visita guiada á depuradora de augas residuais da
Coruña  e  concellos  limítrofes  comezou  cunha  introdución  en  aula  con  apoio  de  material
audiovisual  para a  explicación dos procesos e etapas de depuración.  A continuación fíxose o
percorrido polas instalacións para a observación directa dos equipamentos e procesos: desde a
entrada de auga bruta, pretratamento e decantación primaria, para pasar á separación en 3 liñas
(augas, lamas e biogás), e o resultado final preparado para o vertido a través dun emisario de 900
metros con difusores que o dilúen no medio mariño. Algunhas cifras nomeadas na visita foron o
tratamento de case 90.000 m3/día o cal implica o gasto anual de 2 mill. euros en enerxía necesaria
principalmente para o bo funcionamento do tratamento biolóxico secundario.
Participaron 23 persoas (límite establecido pola planta, ficando lista de agarda).
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MANCHANDO AS MANS
Marzo Ambiental 2020

Limpeza da praia de Bens

Colaboración: Asociación Mar de Fábula e OMA-UDC

Data e lugar: 07/03/2020, Praia de Bens (A Coruña)

Resumo:   Cada ano millóns de toneladas de residuos rematan nos océanos. Produtos hixiénico
sanitarios,  pequenos  envases  de  un  só  uso,  cabichas,  envases  e  envoltorios...  mostran  a
contaminación procedente das actividades cotiás. Esta xornada de voluntariado ambiental busca
concienciar á poboación sobre a problemática da contaminación mariña para adoptar actitudes
responsábeis e  respectuosas co medio ambiente,  como pode ser o uso de materiais  plásticos.
Durante  1,5  horas  de  traballo  e  52  persoas  participantes,  os  resultados  foron  visíbeis,
caracterizándose o 75% de 1.200L totais recollidos, obtendo 100L de botellas PET e 100L de
envoltorios lixeiros PEBD, 1.066 palitos dos ouvidos e 63 aplicadores de tampóns (PEAD), 4,5L
cabichas, 55 pilas, 15 zapatos, entre outros, o que mostra o importante impacto de diferentes
materiais plásticos.
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MANCHANDO AS MANS
Marzo Ambiental 2020

Limpeza do entorno natural do Campus da
Zapateira

Colaboración: Grupo de bolseiras e bolseiros da OMA e Green Campus

Data e lugar: 12/03/2019, punto de encontro Praza da Fraga (A Zapateira)

Resumo: Tratouse de unha actividade de campo para a sensibilización ambiental e a chamada ao
comportamento cívico nas nosas accións, como o depósito adecuado do lixo. Promoveuse un
pensamento  de  reflexión,  con  consellos  para  poñer  en  práctica  a  primeira  das  3R,  que  é  a
redución en orixe. O resultado de 1,5 horas de traballo e 12 persoas participantes, foron uns 200L
recollidos, con moitos plásticos de diferentes tipoloxías entre os compoñentes identificados: 20L
botellas  PET,  4L bolsas  lixeiras  PEBD,  1  bidón PEAD,  10L illante  PS,  ademais  de  55L de
fragmentos e mesturas de diferentes plásticos, e tamén abundante cartón, latas de aluminio, vidro,
e 4L de cabichas.
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CINEMA AMBIENTAL
Marzo Ambiental 2020

Proxección “Redes contra a política do expolio”

Dirixido por Xosé Antón Bocixa Rei

Data e lugar: 03/03/2019, Facultade de Socioloxía (Elviña)

Resumo:  Esta  reportaxe-documental  creada  polo
recoñecido xornalista, músico e cineasta que forma parte de
diferentes movementos culturais e ambientais, está baseada
na insistencia cidadá para demandar xustiza ambiental  en
diferentes comarcas de Galiza. Móstrase a organización en
rede de plataformas de afectadxs por diferentes impactos no
medio  natural  cercano:  minería,  residuos,  eólicos,
destilería...  con  impactos  ambientais  e  contaminación
asociada, ademais de efectos adversos para a saúde humana.
O filme  recolle  numerosas  intervencións  reais  que  fan  o
chamamento  á  defensa  do  medio  natural  e  á  necesidade
dunha  administración  que  non  protexa  ás  grandes
corporacións nin permita accións de impacto ambiental fora
da legalidade.

“Somos o que defendemos: auga, aire e terra limpos”

Asistiron  unhas  20
persoas,  que  participaron
activamente  no  posterior
debate-coloquio  e
intercambio  de
experiencias e impresións
sobre  as  problemáticas
ambientais en Galiza.
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EXPOSICIÓNS
Marzo Ambiental 2020

“Mar de plástico”

Produce: Asociación Mar de Fábula e Retoque Retro

Data e lugar: do 3 ao 31 de marzo, Centro Cultural Universitario (Esteiro, Ferrol)

Resumo:  “Mar de plástico” é unha recoñecida mostra de arte para denunciar o dano que lle
facemos aos océanos. Producida por Mar de Fábula, asociación sen ánimo de lucro con intenso
traballo  en  limpeza  de  praias,  e  Retoque  Retro,  colectivo  artístico  de  creacións  a  partir  de
refugallos, ten xa percorrido diferentes espazos de Galiza e da Península Ibérica.
Consta de 85 obras artísticas realizadas a partir das inxentes cantidades de lixo, principalmente
plástico,  que  estas  entidades  recolleron  nas  súas  actividades  de  concienciación  polas  costas
galegas.

*Nota: A presentación oficial e as visitas guiadas con grupos de alumnado previstas tiveron que suspenderse (alarma
sanitaria Covid-19), ficando en exposición aberta durante 8 días lectivos e estimando a visita de 40 persoas por libre.
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EXPOSICIÓNS
Marzo Ambiental 2020

Cambio climático: O noso mundo, o noso futuro, a
nosa opción

Produce: CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) e 
INEGA (Instituto Enerxético de Galicia), coa colaboración da Consellería de Innovación e 
Industria (Xunta de Galicia), a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible da Consellería de 
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (Xunta de Galicia), o Ministerio de Medio 
Ambiente, a Alianza del Clima e a Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea.

Data e lugar: do 9 ao 31 de marzo, Facultade de Economía e Empresa (Elviña)

Resumo: Esta exposición formada por 19 paneis pretende dar a coñecer o problema ambiental do
cambio climático, informando sobre as súas causas e consecuencias a nivel global e tamén en
Galicia. Ademais intenta estimular a participación e reflexión das persoas visitantes propoñendo
comportamentos  comprometidos  e  accións  positivas  co  clima  que  loiten  contra  o  cambio
climático e fomenten un desenvolvemento máis equilibrado, social e ambientalmente.

*Nota: As visitas guiadas con grupos de alumnado previstas tiveron que suspenderse (alarma sanitaria Covid-19),
ficando en exposición aberta durante tan só 4 días lectivos e estimando a visita de 20 persoas por libre.
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EXPOSICIÓNS
Marzo Ambiental 2020

Conflitos ambientais en Galiza desde a visión das
ciencias sociais

Produce: Alumnado de Socioloxía da UDC

Data e lugar: do 2 ao 31 de marzo, Facultade de Socioloxía (Elviña)

Resumo: Os alimentos transxénicos, Residuos e economía circular, As plantacións de eucaliptos
en  Galicia,  Enerxías  renovábeis  e  capital  natural,  A situación  do sector  lácteo  en  Galicia,  e
Perspectiva  sociolóxica  dos  incendios  forestais;  foron  os  6  pósters  escollidos  para  a  súa
presentación pública e  exposición na Facultade.  O alumnado autor  expuxo a súa obra,  visita
guiada á que asistiron unhas 15 persoas.

*Nota: As visitas guiadas con grupos de alumnado previstas tiveron que suspenderse (alarma sanitaria Covid-19),
ficando en exposición aberta durante 9 días lectivos e estimando a visita de 45 persoas por libre.
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EXPOSICIÓNS
Marzo Ambiental 2020

Divulgación, investigación, novelas e mais
publicacións do cambio climático

Produce: Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa, co apoio do Comité Green Campus do 
mesmo centro (Elviña)

Data e lugar: do 2 ao 31 de marzo, Facultade de Socioloxía (Elviña)

Resumo: Nos  últimos  anos  a  produción  de  libros  e
documentais  relacionados  co  cambio  climático  tense
disparado. Nesta exposición da biblioteca da Facultade de
Economía  e  Empresa  amósase  unha  escolma  de  libros
físicos e de documentais accesibles online. Hai exemplos
de materiais de divulgación e de investigación, e tamén
dun novo xénero literario, a novela de ficción climática
(clifi,  por climate  science,  análogo  ao sci-fi da  ciencia
ficción).

Pode descargarse a Guía de recursos elaborada para esta
Exposición na seguinte ligazón:

Cambio climático: o estado da cuestión

*Nota: Por motivo da alarma sanitaria Covid-19, esta exposición 
permaneceu aberta durante 9 días lectivos, estimando a visita de 45 
persoas por libre.
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EXPOSICIÓNS
Marzo Ambiental 2020

Residuos na UDC: Modelo Nostián

Produce: Oficina de Medio Ambiente da UDC, coa colaboración do Concello da Coruña.

Data e lugar: do 11 ao 31 de marzo, Facultade de Socioloxía (Elviña)

Resumo: Co obxectivo de mostrar os sistemas actuais de xestión do lixo, e promover a correcta
separación en orixe seguindo o modelo que aplica a Coruña e Consorcio das Mariñas (polo tanto
aos Campus da Coruña da UDC), que é o Modelo Nostián, no que se aposta pola boa separación
da  materia  orgánica  coa  finalidade  de  facer  biometanización  e  compostaxe.  A exposición,
elaborada entre decembro 2019 e febreiro 2020, achega os datos máis actuais e mostra as taxas de
reciclaxe dos dous modelos principais de Galiza: Nostián e Sogama, do 20% (2018) e 3% (2016)
respectivamente. Nostián está en mellor situación que Sogama para acadar a normativa europea
do 60% de reciclaxe.

“A Nostián  chegaron  165  millóns  de  quilos  de  lixo  en  2019:  1,23  kg  por  persoa  e  día”
“Reducir, Reutilizar, Reciclar: Cada xesto conta”

Toda a exposición pode descargarse na web da OMA-UDC: O lixo na UDC: Modelo Nostián

*Nota:  Por  motivo  da  alarma  sanitaria  Covid-19,  esta  exposición  permaneceu  aberta  durante  2  días  lectivos,
estimando a visita de 10 persoas por libre. Non foi posíbel polo tanto organizar visitas guiadas de alumnado nin
presentación oficial.
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EXPOSICIÓNS
Marzo Ambiental 2020

Aparellos solares e cociña solar

Produce: Picos do Sol, ADEGA, Juan Bello, Oficina de Medio Ambiente da UDC.

Data e lugar: do 10 ao 31 de marzo, Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (A Zapateira)

*Nota: Por motivo da alarma sanitaria Covid-19, esta 
exposición permaneceu aberta durante 3 días lectivos, 
estimando a visita de 15 persoas por libre. Non foi 
posíbel polo tanto organizar visitas guiadas de alumnado 
nin presentación oficial.

Resumo: Foron varias entidades as que fixeron
as  achegas  do seu material  para  formar unha
exposición  variada  e  completa  arredor  da
enerxía solar e as súas posibilidades na cociña.
As  persoas  visitantes  puideron  observar
presencialmente  as  características  de  cada
aparello,  reforzado  por  paneis  explicativos  e
dípticos  a  disposición.  Algúns  dos
equipamentos destacados foron: colector solar
térmico  plano,  secadeiro  solar,  reflector
Schefler,  cociñas  (varios modelos:  parabólica,
brocheta,  Go-Sun  e  Hot-Pot),  pirograbador
solar,  placa  fotovoltaica  con  seguidor  solar,
fornos solares (varios modelos: de madeira,  e
construídos con material de reciclaxe).
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4. PARTICIPACIÓN E AVALIACIÓN

4.1. Horas de dedicación e participantes

A programación  do  Marzo  Ambiental  2020  continuou  as  liñas  das  anteriores  convocatorias,

diferenciando 5 módulos de participación: Conferencias, Obradoiros, Manchando as mans, Cinema

ambiental e Exposicións. O módulo de Conferencias cumpriu as expectativas de participación e

mantivo o nivel de relatores con alta calidade. Da mesma forma, os módulos restantes contaron con

moi boa acollida, sendo necesario en varias ocasións o peche das listas ficando persoas en agarda

para vindeiras convocatorias.

En 10 días de actividade lectiva que se dedicou ao Marzo Ambiental 2020 (do 2 ao 13 de marzo)

rexistrouse a participación de 949 persoas, que se repartiron nos diferentes módulos como se mostra

na gráfica a continuación (Gráfica 1a). Na Gráfica 2 móstrase a asistencia a cada actividade. O

mínimo de participantes foi de 9 persoas, e chegando a mais de 60 en algúns casos. A variabilidade

é unha característica específica das actividades programadas, pola posibilidade de asistencia libre

ou ben pola necesidade de límite de prazas para garantir o mellor aproveitamento.

A dedicación en horas por parte das persoas participantes foi dun total de 1.506 horas, dedicadas

principalmente ao módulo de conferencias, seguido de obradoiros e en último lugar a exposicións,

considerándose neste módulo un tempo mínimo medio de 0,5 horas/visita, aínda que en moitos

casos a visita en detalle requiriría de maior dedicación temporal. As cifras móstranse na Gráfica 1b.

Gráfica 1. Participación e dedicación no Marzo Ambiental  2020. (a) Nº de persoas participantes ,  (b) Nº de horas

dedicadas a cada módulo da programación.
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Gráfica 2.  Nº de persoas participantes en cada actividade do Marzo Ambiental  2020. Módulos OBR:  Obradoiros,

MANCH: Manchando as mans, CINEMA: Cinema ambiental, EXP: Exposicións, CONF: Conferencias.

4.2. Enquisa de valoración

Tendo  en  conta  a  suspensión  da  programación  en  pleno  rendemento  do  Marzo  Ambiental,  co

confinamento  nos  fogares  das  persoas  asistentes  (Covid-19),  non  foi  posíbel  obtermos  unha

cantidade  representativa  de  formularios  de  avaliación,  se  ben a  análise  das  enquisas  recibidas,

mostra unha  valoración moi positiva, non encontrándose para ningunha das cuestións formuladas,

nin para a participación nas actividades, a valoración de “Regular” ou “Mal”, senón que a totalidade

de respostas mostraron unha percepción “Boa” e “Moi boa” de cada actividade avaliada. O 53% das

persoas  participantes  na  enquisa  asistiron  a  2  ou  mais  actividades,  sendo  tamén  indicador  de

satisfacción o factor de repetición.

   Clasificación Global do Marzo Ambiental 2020: 4,4 sobre 5

Os  datos  en  detalle  móstranse  na  Táboa  1.  A enquisa  de  valoración  foi  enviada  por  correo

electrónico a todas as persoas participantes nos módulos de Obradoiros e Manchando as Mans, dado

que se trata dos módulos con inscrición previa e polo tanto con rexistro nominal das persoas. Non

así  dos  módulos  de  Exposicións,  Conferencias  e  Cinema,  pois  ao  tratarse  de  módulos  de
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participación libre, en esta convocatoria non se tomou nota dos contactos das persoas participantes,

quedando esta circunstancia como propósito de mellora para vindeiras edicións, de ser o caso.

Táboa 1. Feedback recibido nas enquisas de avaliación dos módulos do Marzo Ambiental 2020. Valoracións do 1

ao 4, sendo 1: Mal, 2: Regular, 3: Ben, 4: Moi ben

Obradoiros Manchando as Mans

Media (sobre 4)

± desv.est.
3,8 ± 0,44 3,9 ± 0,24

Nº avaliacións 29 18

Imaxe.  Nube de palabras  creada cos textos  das persoas  participantes  nas enquisas de valoración do Marzo

Ambiental 2020
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