
MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC

(Curso 2012-2013)

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

 AM



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

3

Redacción:
Afonso González, Carlos
Alvárez Barreira, Raquel
García Louro, Angela
García Rellán, Tania
Garea Costa, Yasmina
Lema Blanco, Alberto
Núñez Sanz, Margarita
Rascado Fernández, Ana
Rodríguez Lovelle, Beatriz
Sánchez Corral, Raquel
Torea Luces, Laura

Coordinación:
María R. Lafuente
Asociación ecoloxista ADEGA

Dirección:
Manuel Soto Castiñeira
Director da Oficina de Medio Ambiente da UDC

Deseño e maquetación:
Nuria Freire González

Edita:
Oficina de Medio Ambiente
Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestructuras
Universidade da Coruña

Edición revisada polo Servizo de Normalización Lingüística da UDC (www.udc.es/snl)



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

4

ÍNDICE

0. INTRODUCIÓN

A Oficina de Medio Ambiente (OMA)

Colaboración ADEGA-OMA

Organización do persoal bolseiro

1. MATERIAIS E RECURSOS DA OMA

Comunicación

Exposición: “A Pegada ecolóxica e mobilidade”

Materiais divulgativos: plotter, camisetas e chapas

Guía “Compra pública Verde de papel”

2. CAMPAÑAS

Redución, reutilización e reciclaxe de papel

Mobilidade e Servizo de préstamo de bicicletas

Recollida de sinaturas a prol da reciclaxe e en contra da incineración

Recollida de alimentos

Consumo responsable. Feira de Nadal



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

5

3. CICLOS DE CONFERENCIAS E OBRADOIROS

- Primavera ambiental

4. PROXECTOS SECTORIAIS

- A compostaxe na UDC

- O Monte da Fraga

- Hortas comunitarias

5. COLABORACIÓNS DA OMA CON OUTROS DEPARTAMENTOS

- Estudo de aforro enerxético e de auga nos centros 

- Inventario de contedores para a xestión de residuos non perigosos no 

campus

6. VOLUNTARIADO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE

7. DOSSIER DE PRENSA

* Memoria elaborada por ADEGA, utilizando os textos e materiais facilitados polas
bolseiras e bolseiros.



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

6

0. INTRODUCIÓN

A Oficina de Medio Ambiente (OMA) 

A Oficina de Medio Ambiente (OMA-UDC) está situada no Edificio Xoana 

Capdevielle, na Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas.

A súa función é a de participar na coordinación e realización de dife-

rentes actuacións de tipo ambiental na UDC. Desta forma, os obxectivos e 

funcións da OMA teñen que ver con dous campos prioritarios, como son a 

xestión ambiental xeral e a sensibilización e participación da comunidade uni-

versitaria nas cuestións relacionadas co medio ambiente.

Así, as actuacións poden encadrarse nos seguintes eidos:

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

b. Participación e corresponsabilidade ambiental

c. Proxectos sectoriais concretos relacionados coa xestión e a sustentabilida-

de ambiental
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Colaboración ADEGA-OMA

ADEGA (Asoc. para a Defensa Ecolóxica da Galiza) é unha asociación 

ecoloxista con ampla experiencia en proxectos de sensibilización e educación 

ambiental. Neste curso continuouse co convenio entre ADEGA e a OMA, ini-

ciado o curso pasado, para organizar as actividades e campañas realizadas 

polo persoal bolseiro.

Organización do persoal bolseiro

Determinouse que para mellorar a coordinación e comunicación entre 

os bolseiros e bolseiras e o persoal de ADEGA, se tiveran reunións semanais 

concretamente os venres ás 12 da mañá na sala de xuntas do Xoana Capde-

vielle.

A cada bolseira/o foille asignada unha tarefa especifica, ademais do 

traballo en conxunto e a asistencia ás actividades.
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 Por tanto, o traballo foi repartido da seguinte forma:

- Traballo de oficina e préstamo de bicicletas

- Campaña de redución, reutilización e reciclaxe de papel

- Compostaxe

- Hortas comunitarias

- Monte da Fraga

- Comunicación e redes sociais

- Organización da primavera ambiental.

 Nas reunións establécese e organízase a temática que se vai traballar 

ao longo da semana en función das actividades programadas, servindo ao 

mesmo tempo como punto de encontro para tratar calquera outra temática, 

facer suxestións ou para a resolución dos problemas encontrados.
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1. MATERIAIS E RECURSOS DA OMA

Comunicación

Ao longo do curso 2012/2013, desde a OMA quixemos continuar co 

proxecto posto en marcha anos atrás para que esta oficina tivese un espa-

zo propio na internet, máis alá da páxina oficial da Universidade da Coruña 

(UDC), desde a que ofrecer información tanto acerca de temas ambientais 

como sobre as súas propias actividades e as actividades doutras organiza-

cións e institucións dedicadas ao medio, sen esquecer facernos eco das no-

vas máis relevantes da UDC, e lograr impulsar e dar a coñecer a toda a comu-

nidade o labor realizado pola Oficina e a súa importancia, para de esta forma 

lograr pouco a pouco una maior implicación por parte de todos no coidado e 

preservación do medio.



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

10

Para cumprir con estes obxectivos empregáronse catro ferramentas: 

- Facebook

(usuario: “Bolseiros OMA” e páxina: “Oficina de Medio Ambiente UDC”)

- Blog da Oficina de Medio Ambiente da UDC 

(www.medioambienteudc.blogspot.com.es) 

- Biciblog UDC

(www.biciblogudc.blogspot.com.es) 

- Twitter

(OMA_UDC)

O Facebook, xunto co Twitter, son os medios dixitais a través dos que 

transmitimos a información de forma sintetizada sobre as actividades que se 

van realizar, ademais de diferentes novas relevantes en relación co medio na-

tural.

O Facebook da OMA empregámolo de dous xeitos distintos: por unha 

parte e co obxecto de ampliar o número de usuarios e dar a coñecer a Oficina 

á comunidade, empregamos o Facebook como usuario individual, co nome 

de Bolseiros OMA.
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Dun xeito máis formal e co obxectivo principal de ofrecer novas sobre 

temas de interese global, así como para dar a coñecer as distintas activida-

des da Oficina, empregamos a páxina de Facebook “Oficina de Medio Am-

biente UDC”.

De igual modo, os blogs da Oficina, nacidos dous anos atrás, serven 

especialmente para ampliar a información sobre as actividades que se levan 

a cabo: ao Blog da Oficina de Medio Ambiente da UDC, hai que sumarlle o Bi-

ciblog, onde incorporamos novidades e información adicional relacionada cos 

beneficios do uso da bicicleta como medio de transporte sostible e saudable.

Ademais destas catro ferramentas, a través dos diferentes correos elec-

trónicos da Oficina  (oma@udc.es // oma2@udc.es // oma3@udc.es), dedicá-

monos a xestionar as diferentes actividades proxectadas, transmitimos a toda 

a comunidade universitaria a información sobre as actividades e os requisitos 

para participar nelas, e poñémonos en contacto con diferentes institucións e 

organización sociais e ambientais.

Na táboa da esquerda presentamos os datos máis salientables no to-

cante aos resultados acadados ao longo deste ano nos anteditos medios.

  Nº  USUARIOS O MÁIS VISTO

FACEBOOK                                        333 1              I Encontro Solar na UDC

(con 2695  visitas) 
TWITTER      3782  

BLOG DA OMA                                   5993 Primavera Ambiental da UDC 

BICIBLOG UDC 1484              Ruta  en  bici  e  Obradoiro de Ergonomía 

Estes datos constatan como este ano, facendo un esforzo 
destacable desde a Oficina  no apartado da comunicación, 
tivo lugar un aumento considerable tanto no número de vi-
sitas como de usuarios nos medios de comunicación que 
tiveron un maior movemento durante este tempo (como e 
o caso do Blog da Oficina e do Facebook), e deste xeito
puido ser posible facer chegar a información sobre as ac-
tividades e dar a coñecer o labor realizado desde a Oficina 
de Medio Ambiente a un maior número de persoas, con 
respecto a outros anos.

1. Aumentándose en 215 usuarios con respecto ao ano anterior.

2. Aumentándose en 298 seguidores con respecto ao ano anterior.

3. Media mensual.

4. Media mensual.
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Mostra da exposición sobre a pegada ecolóxica e

mobilidade

 A Universidade da Coruña (UDC) e a Sociedade Galega de Educación 

Ambiental (SGEA) elaboraron unha exposición sobre a pegada ecolóxica na 

que se inclúe información sobre o caso da UDC.

 A exposición conta con 16 paneis xa montados, de 80 cm de largo por 

180 cm de alto, que a Oficina de Medio Ambiente da UDC (OMA-UDC) pon a 

disposición de toda a comunidade universitaria. Para a súa exposición, pre-

císase unicamente un espazo axeitado, duns 20-25 m de percorrido. Na se-

guinte ligazón podemos ver os contidos desta exposición, en PDF:

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/

pegada_ecoloxica/expoPegadaEcoloxica.pdf

 Durante este curso as bolseiras e bolseiros da OMA encargáronse de 

mover a exposición entre varios edificios da universidade, co obxectivo de 

acadar unha maior divulgación. 

 Cabe destacar que este é o primeiro ano que a exposición sae do cam-

pus de Elviña e A Zapateira, exactamente a facultade de Náutica no campus 

de Riazor.
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Material divulgativo da OMA

Para publicitar e divulgar a Oficina de Medio Ambiente deseñou diferen-

tes materiais con que acompañar as diferentes actividades, caso dun plóter 

coa información e obxectivos da Oficina, camisetas e chapas para as bolsei-

ras e bolseiros coa imaxe da OMA e chapas.

Que facemos?
Os bolseir@s da OMA organizamos 
campañas de aforro de papel e auga, 
xestión de residuos, compostaxe,
aforro enerxético, protección da 
biodiversidade, Proxecto Ríos, 
promoción do uso da bicicleta, cálculo e 
divulgación da pegada ecolóxica...

Son conferencias, obradoiros, saídas de 
campo e feiras de temática 
medioambiental nas que podes 
aparticipar.

Colaboras?

Se estás interesada/o contacta coa OMA

Ti podes ser voluntaria/o ambiental da 
UDC e axudarnos a organizar estas e 
outras actividades, ou participar nelas.

Qué é a OMA?

Os obxectivos e funcións da OMA teñen 
dous campos prioritarios, como son a 
xestión ambiental xeral e a 
sensibilización e participación da 
comunidade universitaria nas cuestións 
relacionadas co medio ambiente.

OMA-UDC é a Oficina de Medio 
Ambiente da Universidade da Coruña.

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

O   AM

* Contacta ou síguenos en:    www.udc.es/sociedade/medio_ambiente

medioambienteudc.blogspot.com.es / sustentabilidadenaudc.blogspot.com.es     TLF. +34 981 176 000 EXT 5688
         oficina de medio ambiente UDC / bolseiros OMA            @OMA_UDC   EMAILS:  oma@udc.es   oma2@udc.es

    VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUTURAS
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2. CAMPAÑAS

Redución, reutilización e reciclaxe de papel

Este proxecto abrangue tres liñas de actuación: a promoción da com-

pra e uso de papel reciclado nas reprografías dos centros; o proxecto re-utili-

za, que trata de animar ao alumnado a reutilizar o papel mediante diferentes 

iniciativas; e a mellora da separación interna que realizan as facultades para 

unha posterior reciclaxe de papel, ademais do emprego dos contedores de 

reciclaxe externos.

PROMOCIÓN DA COMPRA DE PAPEL RECICLADO

O persoal bolseiro do curso 2011-2012 elaborou un cartel para promo-

ver a compra e o uso de papel reciclado, que nós este ano encargámonos de 

colocar por todas as reprografías dos centros.

Ademais, tentamos incentivar que o persoal de reprografía reali-

zase as fotocopias por defecto directamente en papel reciclado; porén, 

esta iniciativa non foi viable xa que, tras falar coa dirección do sistema 

de reprografías das facultades, chegou ao noso coñecemento que esta
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proposta fora iniciada anos atrás e o alumnado comezou a solicitar os 

seus apuntamentos en papel branco, xa que se considera que este 

conta cunha mellor presentación e que as fotocopias están máis claras 

e lexibles.

 Polo que a única opción posible para que aumentase o uso do papel 

reciclado e a súa compra fronte ao papel non reciclado, que é menos sus-

tentable, sería comezar por concienciar o alumnado e profesorado de que se 

trata simplemente dunha falta de costume e que co uso de papel reciclado 

axudamos ao medio ambiente evitando a acelerada deforestación. Para iso, 

realizamos na primavera ambiental un obradoiro de reutilización e reciclado 

de papel, no que explicamos as características do papel branco e reciclado, 

así como as vantaxes e prexuízos do segundo.

TRÍPTICO SOBRE O CONSUMO DE PAPEL E ENERXÍA

 Durante este curso estivemos a repartir un tríptico para divulgar os pro-

blemas que xeran os excesos no consumo de papel e enerxía, no que se dan 

unha serie de consellos para diminuír tales consumos no día a día, que fora 

elaborado polo persoal bolseiro do curso 2011-2012.

 Ademais, solicitamos a axuda de todas as facultades de forma que nos 

cedesen un taboleiro ou cabalete para dispoñer e colgar toda a información re-
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lativa ao medio ambiente xunto coas mencionadas iniciativas, de forma que 

estivese sempre á vista.

MAQUETACIÓN DA GUIA DE COMPRA VERDE

 Neste curso maquetouse a guía de compra pública verde elaborada 

polo persoal bolseiro 2011-2012. Co obxectivo de repartila o próximo curso na 

universidade.

PROXECTO RE-UTILIZA

 Con este proxecto tratamos de concienciar o alumnado da importancia 

que ten o uso das dúas caras do papel mediante o lema “se ten 2 caras, dálle 

2 usos”.

OBRADOIRO DE CADERNOS

 Ao longo deste curso realizamos dous obradoiros de cadernos, que te-

ñen como obxectivo elaborar cadernos a partir de papel que foi empregado 

só por unha cara.

 O primeiro deles tivo lugar o 21 de novembro no Edificio Xoana Capde-

ville. O material que empregamos neste obradoiro proviña dos departamen-

tos da Facultade de Ciencias, xa que os profesores nos cederon traballos do 

alumnado, os cales, transcorrido o tempo preciso, estaban a piques de tirar, 

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

 AM

COMPRA PÚBLICA VERDE 

DE PAPEL GUÍA PARA OS ÓRGANOS DE

CONTRATACIÓN E @S USUARI@S DA UDC
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e dos que aproveitamos absolutamente todo, desde o papel até as tapas de 

plástico e as espirais para encadernar. Fixemos coincidir a data deste obradoi-

ro coa Semana Europea de Prevención de Residuos, que pretende fomentar 

o acto de previr a xeración de residuos, mediante a reutilización de produtos 

ou compoñentes destes para que non se cheguen a converter en residuos.

 O segundo obradoiro levouse a cabo o 8 de maio, enmarcado dentro 

da Primavera Ambiental. Neste obradoiro dispuxemos dunha aula da Faculta-

de de Socioloxía, por ser a facultade referente na reciclaxe interna de papel. 

Comezamos por facer unha presentación en PowerPoint na que explicamos 

as actuacións levadas a cabo no ámbito de reutilización e reciclaxe do papel 

pola Oficina de Medio Ambiente, o consumo de papel aproximado que ten 

lugar na Universidade da Coruña e o seu incremento a nivel mundial, a dife-

renza entre papel ecolóxico e reciclado e as ecoetiquetas oficiais. A continua-

ción, realizamos de novo obradoiro de creación dos nosos propios cadernos 

a partir do material cedido polos departamentos da universidade e, ademais, 

realizaremos un obradoiro de reciclado de papel a partir de xornais vellos da 

Facultade de Economía e Empresa. 

 Organizamos un terceiro obradoiro de cadernos o 23 de maio, no que con-

vidabamos a participar a todas aquelas persoas que nese momento estaban 

a estudar na biblioteca Xoana Capdeville. O obxectivo desta actividade era se-

Cartel divulgativo
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guir concienciando á comunidade universitaria da importancia da reutilización 

do papel. O resultado foi a elaboración dunha morea de cadernos re-utiliza. 

CAIXAS RE-UTILIZA 

 As caixas re-utiliza son unhas caixas instaladas polo persoal bolseiro do 

curso 2011-2012 para que o alumnado deixe nela o papel que xa non precise 

empregado só por unha cara, ben para que outra xente o colla para tomar 

apuntamentos, ou ben para empregar nos nosos obradoiros de cadernos.

 Durante este curso démoslle unha nova imaxe a esta campaña, polo 

que modificamos as caixas que xa estaban instaladas e, ademais, colocámo-

las naquelas facultades onde non estaban. Actualmente, en cada biblioteca e 

aula net de cada unha das facultades de Elviña e A Zapateira pódese atopar 

unha destas caixas.

 Na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos, 

ademais da propia caixa re-utiliza, na aula net, instalamos un taboleiro onde 

se pode ver todo o relacionado coa campaña de aforro de papel que estamos 

levando a cabo: o cartel de compra de papel reciclado nas reprografías, un 

par de cadernos re-utiliza feitos nun dos nosos obradoiros, e os trípticos sobre 

o consumo de papel e enerxía.
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Na Facultade de Informática, na aula net non dispoñemos de espazo 

para colocar un taboleiro, polo que decidimos pegar o cartel de compra de 

papel reciclado nas reprografías e un par de trípticos sobre o consumo de pa-

pel e enerxía directamente na parede, ao lado da caixa re-utiliza.

Por outra banda, a caixa re-utiliza da biblioteca está acompañada polo 

cartel de cartón que aínda conservan algunhas das caixas que foron instala-

das polo persoal bolseiro do curso 2011-2012.

RECICLAXE INTERNO NAS FACULTADES

Dentro da campaña de papel, resulta relevante destacar a importan-

cia da reciclaxe nun ámbito no que o uso deste está tan estendido. Para iso, 

como xa dixemos anteriormente, tomamos de modelo a reciclaxe interna le-

vada a cabo na Facultade de Socioloxía, coa intención de implantala pouco a 

pouco no resto de facultades e facer un seguimento desta actuación.

EN QUE CONSISTE A RECICLAXE INTERNA DE SOCIOLOXÍA?

O responsable  deste proxecto é Federico Palmero, que ocupaba o posto 

de secretario do decano, promoveu un contrato de reciclaxe entre a facultade 

e o Concello da Coruña. Para iso, o concello cedeu seis contedores azuis dos 

pequenos para dispoñer ao longo de toda a facultade, de forma que, en lu-
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gar de mesturar os residuos, os papeis se depositasen nestes para permitir 

a súa reciclaxe. Cando estivesen cheos, a facultade encargaríase de chamar 

ao servizo de vasoiras da Coruña para que este pasase a baleiralos. Por outro 

lado, este ciclo non sería posible sen a axuda do persoal de limpeza e a par-

ticipación do alumnado, para iso dispuxéronse caixas de cartón en cada aula, 

cun carteliño como os anteriormente amosados, de forma que os alumnos, 

non só o profesorado, tamén dispoñan da facilidade para reciclar. O persoal 

de limpeza encargaríase cada día de baleirar as caixas nos contedores azuis. 

 Grazas a un proxecto de reciclaxe como este púidose contribuír á sus-

tentabilidade da facultade e crear uns teitos reciclados mesturando papel e 

xeso.

 No entanto, cabe destacar que xa se está levando a cabo certa cola-

boración neste proceso por parte do profesorado que participa na destrución 

de documentos para o seu posterior reciclado, os cales son recollidos sempre 

a final de curso (metade de ano) mediante caixas compresoras dos servizos 

municipais, permitindo así ademais un total anonimato dos traballos, cualifi-

cacións e datos dos alumnos.

 Gustaríanos que para anos seguintes todas as facultades participasen 

integramente deste proxecto involucrando a todos os seus membros e facen-

do un pequeno investimento a favor do medio ambiente mercando os instru-
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mentos adecuados para a reciclaxe de papel, por exemplo adquirindo máis 

caixas como as da fotografía, que unicamente están dispoñibles na biblioteca 

da Facultade de Socioloxía:

 Para iso levamos a cabo unha serie de propostas en función da nece-

sidades de cada facultade e dos recursos e instrumentos dispoñibles. Desde 

a Oficina de Medio Ambiente puxémonos en contacto co decanato de cada 

facultade, en primeiro lugar para conciencialos do problema e solicitar a súa 

axuda e colaboración na medida que sexa posible, considerando que xa que 

a iniciativa foi posible nalgunhas facultades e contou cun grande éxito, pode-

ría selo en todas coa esperanza de obter os mesmos, ou mellores, resulta-

dos. Deste modo, preténdese que para anos seguintes as facultades estean 

dotadas de caixas, no caso de que os recursos non permitan adquirir pape-

leiras especiais, ao longo de toda a facultade coa finalidade de que tanto o 

alumnado como o profesorado participe deste proceso e, por tanto, solicítase 

que entre os labores do servizo de limpeza estea baleirar os recipientes, dos 

que está dotada a facultade, nos contedores externos e permitir así o labor da 

reciclaxe, da que se encargarán posteriormente os servizos municipais. Estas 

pequenas achegas por parte de cada un beneficiarán a todos os membros da 

comunidade universitaria.
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Mobilidade

SERVIZO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS

A OMA ofrece un servizo de préstamo de bicicletas, que neste curso 

se entregaron no mes de setembro e se recolleron no mes de xuño, xunto co 

mantemento do Biciblog UDC e a atención das persoas usuarias. Entregando 

un total de 115 bicicletas, somos conscientes do interese espertado na comu-

nidade universitaria posto que se recibiron máis de 300 solicitudes. 

Ademais, entregouse un casco, un cadeado e un tríptico coas normas 

de seguridade a cada estudante que levou a súa bicicleta.

Elaborouse un informe do programa de préstamo de bicicletas da UDC 

coa avaliación do servizo durante o curso 2011/2012. Podedes consultalo na 

seguinte ligazón:

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/

bicis/informe20112012.pdf
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ROTEIRO EN BICI E OBRADOIRO DE MANTEMENTO, ERGONOMÍA E 

REPARACIÓNS BÁSICAS DA BICICLETA

 Estas dúas actividades tiveron lugar o 15 de novembro organizadas 

pola OMA en colaboración coa Asociación Mobi-liza, unha organización crea-

da co propósito de defender os intereses dos peóns, as persoas ciclousuarias 

e as que usan o transporte público.

 O roteiro saíu da praza de Pontevedra até o campus de Elviña na Uni-

versidade da Coruña. O obxectivo é ensinar un percorrido seguro desde a 

cidade até o campus.

 Fran García, da Asociación Mobi-liza foi o encargado desta actividade 

e respondeu as dúbidas acerca da lexislación vixente, cuestións como a obri-

gatoriedade do uso do casco ou de elementos refractantes. Posteriormente, 

explicounos o itinerario do roteiro:

 Saída da Praza de Pontevedra – Praza de Lugo – Rúa de Juan Flórez – 

Catro Camiños – Salvador de Madariaga – As Paxariñas – Rúa de Pablo Picas-

so – Someso – Chegada ao Edificio Xoana Capdevielle (UDC)

 Á chegada ao campus no Edificio Xoana Capdevielle impartiuse un obradoi-

ro de mantemento, ergonomía e reparacións básicas da bicicleta con gran par-

ticipación por parte tanto de estudantes como de persoas alleas á Universidade. 
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* Curso Xoana Capdevielle

inscrición en
 prazas limitadas  bicis@udc.es

con saída ás

OMA
Universidade da CoruñaUniversidade da Coruña

As reglaxes, o coidado e as reparacións da túa montura son un factor crucial
para facer dela un medio de transporte cotián, eficiente e fiable

máis información:     medioambienteudc.blogspot.com.es     facebook/pages/oficina de medio ambiente UDC     http://biciblogudc.blogspot.com.es     http://mobilizaourense.wordpress.com
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Moncho Vázquez, da asociación Mobi-liza, dividiu o obradoiro en tres partes: 

-       Ergonomía

-       Mantemento

-       Reparacións básicas

Ao obradoiro asistiron 25 persoas, que quedaron moi satisfeitas cos 

seus contidos e coas explicacións recibidas. 

Na seguinte ligazón podedes ver todas as fotos realizadas durante o 

evento:

https://picasaweb.google.com/101727169314543003023/RoteiroAtaAU 

DCEObradoiroDeMantementoErgonomiaEReparacionsBasicasDaBicicle 

ta151112#
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Recollida de sinaturas a prol da reciclaxe e en contra da 

incineración

 Desde mediados de xullo de 2012 en Galiza tivo lugar unha recollida 

de sinaturas dunha iniciativa lexislativa popular (ILP) que pretendía unha apli-

cación efectiva dos principios dos 3R (redución, reutilización e reciclaxe) de 

residuos en Galiza. 

 Esta iniciativa xurdiu da necesidade dunha actuación real da lexislación 

vixente, xa que mentres que na teoría expón uns obxectivos para o tratamen-

to dos residuos en Galiza, como son a prevención, información, educación 

ambiental e diferentes formas de reutilización e reciclaxe; na práctica, os in-

vestimentos destínanse prioritariamente á incineración e á vertedura dos resi-

duos.

 Así pois, desde esta iniciativa, en que participaron diferentes organiza-

cións ecoloxistas e sociais galegas, pretendíase clarificar e dar forza xurídica 

á xerarquía que establece a prioridade dos 3R, para que fora realmente de 

obrigado cumprimento.

 Para que a ILP lograra o seu debate no Parlamento, era preciso acadar 

un mínimo de 15 000 sinaturas en catro meses. Para iso, a Oficina de Medio 

Ambiente da UDC, percorreu as diferentes facultades co fin de colaborar na
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difusión desta iniciativa e na recollida do maior número de sinaturas. 

 Conseguíronse máis de 21 000 sinaturas que apoiaron o texto, pero 

lamentablemente o goberno da Xunta e o partido que o sustenta rexeitaron a 

ILP.

O seguinte paso que se dará desde a Comisión Promotora da ILP e da Plata-

forma Galega contra a Incineración será remitir unha denuncia ás instancias 

europeas correspondentes para demostrar que se están a incumprir as direc-

tivas europeas relativas a esta cuestión. 

Campaña de recollida de alimentos

 A Oficina de Cooperación e Voluntariado e a Oficina de Medio Ambiente 

da UDC, en colaboración co Banco de Alimentos Rías Altas, levaron a cabo 

unha iniciativa solidaria de recollida de alimentos non perecedoiros polas dife-

rentes facultades da Universidade da Coruña, co fin de fomentar a sensibiliza-

ción da comunidade universitaria nestes momentos de maior dificultade, non 

só buscando a solidariedade entre o estudantado, senón tamén facéndolle 

botar unha ollada crítica sobre a situación actual da nosa sociedade, onde 

cada vez existen máis persoas ao noso redor que teñen serias dificultades 

para resistir no día a día.
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A campaña tivo lugar desde o día 18 de febreiro até o día 4 de marzo nas ca-

fetarías de todas as facultades dos campus de Elviña e A Zapateira, e permitiu 

recoller un total de 1671 kg de alimentos non perecedoiros que foron entrega-

dos ao Banco de Alimentos Rías Altas.

Consumo responsable e feira de nadal 

 O 12 de decembro convidamos a comunidade universitaria a asistir á 

III Feira de Sustentabilidade na Facultade de Economía e Empresa. Na feira 

amosamos a profesorado e alumnado un xeito diferente de consumir, propo-

ñendo diversos produtos artesanais, comercio xusto e coñecendo os obxecti-

vos e proxectos de diferentes asociacións ambientalistas.

 Os diferentes postos situáronse na entrada da facultade desde as 11:00 

da mañá até as 19:00 da tarde. Participaron asociacións e entidades como 

Habitat, SGO (Sociedade Galega de Ornitoloxía), Solidariedade internacional, 

AGCT (Asoc. Galega de Custodia do Territorio), Equisol, Fiare; xunto con pos-

tos de artesanía como artesanía Soedade, Marybeliña, La Lupe Pensante, 

Defectos espaciales, Nené complementos, La sombrerera loca, Zig-zag bisu-

tería, Martina, El escaparate de Miss Botoness, cucamonas artesanía, Azultie-

rra, la dulce meri e Feito con xeito.

[ F
EI

RA D
E 

NADAL 
]

III 
FEI

RA DA SUSTEN
TABILI

DADE

Artesanía
EntidadesAmbientalistas

Obradoiros
��.�� Cestería con Papel [Feito con Xeito]

��.�� Cosméticos Naturais [ADEGA]

Charla-Debate

��.�� Fiare, Banca Ética [Salón de graos �º andar]Prazas Limitadas_Inscricións no Stand da OMA
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 Alén disto, a Feira contou con outras actividades: a primeira delas foi 

unha charla-debate na que Raúl Asegurado, presidente da Asociación Fiare 

Galiza, nos explicou con máis detalle en que consiste o Proxecto Fiare de Ban-

ca Ética. Así explicounos que Fiare son dúas cousas ao mesmo tempo: unha 

rede de persoas e organizacións con vocación de crearen alternativas dentro 

do mercado financeiro para construír unha economía con outros valores ao 

servizo dunha sociedade máis xusta e en canto a actividade bancaria é un 

axente exclusivo de Banca Popolare Ética, S.Coop, que é unha cooperativa de 

crédito que opera en Italia como banco para todos os efectos.

 Contounos que teñen presenza en practicamente todo o país a través 

de asociacións territoriais que son as encargadas de difundiren o proxecto 

no seu territorio e de regularen a actividade de todas as persoas e entidades 

que deciden incorporarse adquirindo a súa participación en capital social. Un 

dos obxectivos máis básicos deste proxecto é que quere ser un instrumento 

en mans de toda a cidadanía activa que queira recuperar a xestión dos seus 

aforros e dirixilos cara a proxectos e actividades que xeren un impacto social 

positivo.

 Nesta xornada tamén puidemos aprender a reutilizar o papel para facer 

obxectos como lapiseiros ou lámpadas con técnicas de cestaría nun obradoi-

ro a cargo de Feito con xeito.
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 Xa pola tarde aprendemos a fabricar cosméticos naturais nun obradoiro 

a cargo da asociación ecoloxista ADEGA. Ademais anímannos a recuperar a 

sabedoría popular que se perdeu debido o seu desuso e á comodidade da

sociedade actual do consumismo. Deste xeito, aprendemos a facer pasta de 

dentes, perfumes  e bálsamo labial.

 En horario continuo tivemos unha exposición de xogos tradicionais a 

cargo da Casa dos Xogos, que  foi creada co fin de dar a coñecer ao público 

en xeral xogos de taboleiro, billares tradicionais  e xogos pedagóxicos novos 

cuxas orixes se sitúan en distintos países, culturas e épocas.

 Nesta edición da feira tamén tivemos un mercadiño de troco. Foi un 

punto atractivo xa que a xente non estaba familiarizada con este tipo de pos-

tos, o cal deu pé a que se expuxesen moitas dúbidas: como funcionaba, que 

cousas se podían trocar... (todos os obxectos podíanse trocar por outros que 

había no noso mercadiño). Os trocos foron do máis curiosos, roupa, mochilas, 

cuncas, libros e mesmo flores de papel por unhas simpáticas bruxas. Todos 

aprendemos un pouco máis do antigo sistema de troco e como os obxectos 

que deixan de ter valor para algúns poden ser útiles para outros. 
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3. CICLO DE CONFERENCIAS E OBRADOIROS

 Ao longo do segundo cuadrimestre organizamos, un ano máis, o ciclo 

de conferencias e obradoiros Primavera Ambiental (III edición), co obxectivo 

de achegar á comunidade universitaria diversas problemáticas, propostas e 

vías de participación na súa solución.

 A duración do ciclo foi desde o 10 de abril até o 7 de xuño. En oito acti-

vidades diferenciadas, abordamos temáticas tan diversas como os residuos, 

a agroecoloxía, a biodiversidade, a enerxía, o consumo responsable... Ade-

mais dunha compoñente teórica para a que convidamos persoas expertas, 

todas elas incluíron aspectos prácticos e traballos aplicados ao campus e aos 

centros universitarios. Polo seu contido eminentemente práctico, todas elas 

estaban abertas á participación como voluntariado ambiental.
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A horta na cidade

 O 10 de abril tivo lugar na ETS de Arquitectura da UDC a pri-

meira das actividades contidas dentro da III Edición da Primavera Am-

biental. A actividade que levou por título “A horta na cidade” consis-

tiu nunha conferencia a cargo de Isabel Barrio Botana, da Asociación 

Galega de Horticultura Urbana, seguida dunha visita ao proxecto de com-

postaxe da UDC, e por último a posta a punto dunha mesa de cultivo.

 Na conferencia, Isabel Barrio explicounos os pros e contras dos diferen-

tes tipos de hortas urbanas, desde as máis básicas (testos, mesas de culti-

vo) até outras que implican unha maior participación e dedicación, como os 

xardíns comunitarios, solares urbanos e as fincas dentro ou preto da cidade. 

 Tamén nos deu unhas nocións básicas de técnicas de cultivo nun con-

torno urbano facendo incidencia na falta de espazo, no cultivo ecolóxico, no 

tipo de substrato para utilizar e os composteiros caseiros, os cultivos en su-

cesión (para o cal nos recomendou consultar táboas de especies), e en como 

tratar pragas e enfermidades. Por último, falounos dos valores da horticultura 

urbana entre os que podemos destacar a alimentación ecolóxica, a produción 

para o autoconsumo, o modelo de vida sostible, e a seguridade alimentaria.

 A actividade continuou cunha visita aos composteiros situados no exterior
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da escola de Arquitectura, onde Manuel Soto, director da OMA, explicoulles 

ás persoas asistentes o funcionamento do proxecto de compostaxe na Uni-

versidade.

 Mentres nos ensinaba as instalacións aprendemos como se fai o com-

post: dos residuos do comedor de Arquitectura: sepáranse os orgánicos, bó-

tanse nos composteiros e de aí a un tempo xa temos o compost para utilizar 

na nosa horta. Ademais, repartíronse bolsiñas con compost e manuais de 

compostaxe caseira entre todas as persoas.

 Para rematar, entre todos levamos a cabo a posta a punto dunha mesa 

de cultivo. Para iso engadimos fibra de coco mollada no fondo e mesturámola 

cun compost moi feito. Despois cubrimos a mestura co compost producido 

nos composteiros da UDC, ate reencher por completo a mesa. Unha vez pre-

parada a superficie de cultivo, preséntase as plantas enriba para organizalas 

en función da compatibilidade das especies e dos ciclos de crecemento, e 

despois procedemos a plantalas. Plantáronse leitugas, tomates, pementos, 

allos, cabaciña, brócoli, cebolas e plantas aromáticas (lavanda, tomiño, alfa-

baca, perexil). Unha vez plantadas hai que regalas para o que é conveniente 

non facelo sobre a planta senón ao seu redor.

 A actividade foi seguida por un amplo número de participantes, que 

quedaron moi satisfeitos coas explicacións obtidas e tiveron a oportunidade
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de resolveren todas as súas dúbidas canto ás hortas urbanas e á compostaxe 

caseira. 

 Posteriormente, levamos a cabo o seguimento da nosa plantación e a 

posterior colleita das nosas hortalizas.

Inspección do río Lagar. Proxecto Ríos

 O 18 de abril tivo lugar no río Lagar, no treito situado entre o Edificio de 

Servizos Centrais de Investigacións e a Facultade de Economía e Empresa, 

no campus de Elviña a inspección de primavera do Proxecto Ríos.

 Un grupo de voluntarios e voluntarias xunto co persoal bolseiro da OMA 

e Paco Bañobre, educador de ADEGA, levamos a cabo a inspección do río.

PROXECTO RÍOS

 O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e parti-

cipación cidadá en defensa dos ríos de Galiza. Fundaméntase na realización 

de inspeccións do estado dos ríos por parte de persoas ou grupos voluntarios 

a nivel local, co obxectivo final de facerse responsables da vixilancia do río 

que pasa polo seu municipio ou localidade. 

PRIMAVERA AMBIENTAL UDC ����PRIMAVERA AMBIENTAL UDC ����PRIMAVERA AMBIENTAL UDC ����

                     
   ��:�� charla explica

ció
n d

o Proxecto Ríos (poñe

nt

e P
aco

 Bañobre)

                                      ��:�� inspecc
ión de primavera

Río Lagar (campus Elviña)

�� abril �

��
�

¡prazas limitadas! reserva en oma�@udc.es

medioambienteudc.blogspot.com.es / sustentabilidadenaudc.blogspot.com.es     TLF. +�� ��� ��� ��� EXT ����
máis información:      oficina de medio ambiente UDC / bolseiros OMA         @OMA_UDC     EMAIL: oma�@udc.es

     VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUTURAS

Inspección Proxecto Ríos

punt
o de encontro fac. Econo

mía 
e E

mpresa

Cartel divulgativo



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

34

A INSPECCIÓN DO RÍO LAGAR

 Unha vez feita a inspección xa sabemos a calidade do noso río. Os cri-

terios que analizamos foron os seguintes:

- A calidade hidromorfolóxica: observamos o bosque de ribeira, largura do 

río, presenza de rápidos ou augas estancas… Podemos constatar que é unha 

zona cunha forte presión antrópica.

- A calidade físico-química: medimos o PH, nitratos, Tª, osíxeno disolto e trans-

parencia. Todos estes parámetros deron resultados normais.

- A calidade biolóxica: identificamos os organismos marcroinvertebrados pre-

sentes no punto de mostraxe. Cada familia ten asignada unha calidade depen-

dendo de se son máis ou menos esixentes. Os macroinvertebrados presentes 

no treito pertencen ao estado moderado, é dicir, con indicios de degradación 

do ecosistema, principalmente por presión antrópica xa que está rodeado por 

dúas estradas e edificios.
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Encontro Solar na UDC

 O 24 de abril tivo lugar na praza da Fraga (campus da Zapateira) o En-

contro Solar na UDC. Esta era a terceira das actividades contidas dentro da III 

Primavera Ambiental da UDC.

 Esta actividade contaba no seu programa cunha exposición de apare-

llos solares, un obradoiro de gastronomía solar, un roteiro solar pola UDC e un 

mercadiño de troco.

 Desde as 11 da mañá e até as 4 da tarde os membros da comunidade 

universitaria puideron visitar a exposición de aparellos solares instalada na 

praza da Fraga e que ían desde cociñas e fornos, até cargadores para o telé-

fono móbil, lanternas, xoguetes… Todos eles funcionaban coa enerxía do sol 

e deuse a circunstancia de que o tempo nos acompañou, pois tivemos un día 

soleado con máximas de 20 ºC.

 Aproveitamos a exposición para divulgar entre o estudantado da UDC a 

aplicación da enerxía solar na vida cotiá e fomentar o seu uso. Para isto utili-

záronse as cociñas e fornos para preparar quiche de espinacas, pizza, mazás 

asadas, café e té para repartir entre as persoas asistentes.

 Dentro de esta actividade estaba tamén incluído un roteiro solar a car-

go do técnico superior de mantementos da UDC, Jesús Manuel Giz Novo. O
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roteiro comezou ás 12 no aparcamento da Facultade de Ciencias, onde visi-

tamos as chemineas das novas caldeiras de gas que substitúen a antiga de 

gasóleo. Esta actuación supuxo un aforro nos custos de produción de calor do 

30%, ademais dunhas menores emisións ao utilizar un combustible máis limpo 

e unha mellora paisaxística do contorno. Seguidamente, visitamos a instala-

ción solar fotovoltaica situada no Citic (Centro de Investigación de Tecnoloxías 

da Información e da Comunicación) que consta de 60 paneis de silicio mo-

nocristalino con orientación sur perfecta. Esta instalación ten unha produción 

anual de aproximadamente 10 000 kw.h de enerxía e a súa venda supón uns 

ingresos para a UDC duns 4000€ anuais. Xa para rematar visitamos o Edificio 

Xoana Capdevielle onde nos explicaron o proxecto de bioclimatización leva-

do a cabo para mellorar as condicións da aula de estudo que alí se atopan e 

que dá cabida a máis de 500 persoas. Entre as actuacións feitas destacan a 

plantación dunha hedra que cubre unha das paredes anexas a aula de estudo 

para dar sombra, a instalación de ventás abatibles no teito que permiten que 

exista fluxo de aire e de ventiladores convencionais que contribúen a refrixerar 

o interior.

 Tamén tivo lugar durante toda a xornada un mercadiño de troco no que 

@s universitari@s podían deixar cousas que xa non precisan (libros, roupa…) e 

trocalos por algo que lles interesase, apostando deste xeito pola reutilización.



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

37

 Nesta mostra realizáronse diversas actividades que pretenden crear 

unha nova cultura enerxética que incida na redución e na eficiencia do consu-

mo. Un cambio de comportamentos preciso, encamiñado a mitigar o cambio 

climático.

Obradoiro de reutilización e reciclaxe de papel “Re-utiliza”

 O 8 de maio tivo lugar na Facultade de Socioloxía a cuarta actividade da 

Primavera Ambiental da UDC, que tratou da reutilización e reciclaxe do papel. 

 Esta actividade tiña como obxectivo divulgar ante a comunidade univer-

sitaria a importancia da reciclaxe do papel e do seu consumo responsable.

 Comezamos cunha breve explicación da campaña “re-utilizando” de 

aforro e reutilización de papel que está levando a cabo a Oficina de Medio 

Ambiente en diversos centros da UDC.

 Realizamos dous tipos de actividades: por unha banda elaboramos pa-

pel reciclado a partir de papel usado, e, pola outra, fixemos os cadernos re-

utiliza, é dicir, cadernos feitos con folios escritos só por unha cara, proceden-

tes tanto das caixas re-utiliza que están instaladas nos centros como doados 

por diferentes departamentos da UDC, e encadernados con espirais, tamén 

reutilizadas.

Elaboración de cadernos re-utiliza con espiral

     Obradoiro re-utiliza � Maio
 ����

obradoiro utiliza re               -

Elaboración de papel reciclado
Campaña de aforro e reutilización de papel da UDC

reu
tilizaci ó n e

 r
ec

iclaxe de pap
el

��:�� h Facultade Socioloxía           Seminario Fernandez de Rota (�º planta)
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Obradoiro de caixas niño para morcegos

 O 15 de maio tivo lugar no edificio de Departamentos de Arquitectura 

(campus da Zapateira) unha actividade teórico-práctica sobre un dos grupos 

de vertebrados máis descoñecidos de Galiza, os morcegos. A xornada, que 

se desenvolveu ao longo de toda a tarde contou cunha charla e un obradoiro 

de caixas de morcegos. Esta era a quinta das actividades da III Primavera 

Ambiental da UDC.

 A actividade comezou coa charla introdutoria sobre a ecoloxía dos mor-

cegos conducida por Roberto Hermida da Asociación Drosera, organización 

sen ánimo de lucro, dedicada ao estudo e a conservación do medio natural 

en Galicia.

 Os morcegos son un grupo animal diverso, pero tamén moi descoñeci-

do o que provoca certo rexeitamento e fai que moita xente non queira convivir 

con eles.   Actualmente, coñécense máis de 1200 especies e son o único gru-

po mamífero con capacidade de voo activo.

 Roberto Hermida falounos sobre a ecolocación, fenómeno que consiste 

na emisión de sons no seu entorno e a posterior interpretación dos ecos que 

xeran os obxectos ao seu redor. Os morcegos utilizan a ecolocación para des-

prazarse e cazar na escuridade.
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 Podemos establecer grupos de morcegos en función do seu hábitat, 

método de caza e dieta, así como a ecoloxía do seu refuxio polo que se po-

derían dividir en cavernícolas, fendurícolas e forestais.

 Na charla tamén se informou da importancia da súa conservación ao 

ser un dos grupos máis diversos de mamíferos. A transformacións dos há-

bitats de refuxio e alimentación ameazan a conservación dos morcegos na 

enínsula Ibérica.

 Sobre as 18.00 h comezamos o obradoiro. Actualmente atópanse di-

ferentes materiais e formatos para a construción de caixas-refuxio, madeira, 

serraduras-cemento, etc.  A nosa caixa construíuse con madeira de piñeiro, 

empregando o modelo de caixa habitual que emprega Drosera. Cando se fai 

unha caixa-niño de madeira deste tipo é aconsellàble darlle unha posterior 

protección contra a intemperie mediante a aplicación de aceite de liñaza.

 Recoméndase a instalación das caixas en lugares expostos ao sol, a 

unha altura mínima de tres metros. O mesmo día, instalamos as dúas primei-

ras caixas nun poste da luz xa sen cables que está situado diante da faculta-

de... que agora cumpre unha nova función no campus.
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Voluntariado ambiental: Construción dunha charca

 O 22 de maio tivo lugar no Monte da Fraga (campus da Zapateira) a 

sexta actividade da III Edición da Primavera Ambiental da UDC. Celebramos 

o Día Mundial da Biodiversidade construíndo unha charca no Monte da Fraga 

co obxectivo de naturalizar este espazo fortemente castigado por presións 

antrópicas.

 Ás 10:30h reunímonos no salón de actos da Facultade de Ciencias, onde 

Pedro Galán, herpetólogo e profesor da UDC, fixo unha pequena presentación 

sobre os diversos tipos de charcas que existen e as súas principais ameazas. 

Tamén falou do declive que sofren as poboacións de anfibios a nivel mundial. 

Seguidamente, Lucía Parente, educadora ambiental da asociación ecoloxis-

ta ADEGA, explicounos en que consiste o proxecto Charcas con Vida. Esta 

nova iniciativa nace con tres liñas de actuación fundamentais: a divulgación 

da importancia dos valores das charcas, a creación dunha rede cidadá para o 

inventariado e estudo das charcas, e a promoción de actuacións de constru-

ción e recuperación de charcas mediante acordos de custodia do territorio e 

voluntariado ambiental.

 Despois dunha pequena rolda de preguntas por parte dos voluntarios 

e voluntarias trasladámonos ao Monte da Fraga para comezar a xornada de

��/��

voluntariado
ambiental

��/�� Eliminación de flora invasora
Charla exóticas invasoras��.��

��.��-��.��
Eliminación de invasoras, monte da Fraga

Construción da charca

Fac. de ciencias, salón de actos.

Charla “Charcas con vida”��.��
��.��-��.�� Xornada de traballo, monte da Fraga

Fac. de ciencias, salón de actos. Ponente: Lucia Parente

Ponente: Ramses Pérez
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traballo. Alí, una pequena escavadora axudounos a retirar as pedras máis 

grandes e iniciar a escavación para despois poñernos mans á obra e facer a 

nosa charca. A charca creada ten unhas dimensións de 7 metros de longo por 

3,5 metros de largo. Con ferramentas habituais (pás, sachos, pisóns…) deixa-

mos o buraco feito para acto seguido proceder a impermeabilizar a charca. 

Para isto  colocamos unha cama de palla para evitar a rotura da lona  e por 

riba unha lona plástica.

 Ao mediodía paramos un anaquiño para tomar o xantar con produtos 

ecolóxicos e de comercio xusto.

 Despois do descanso volvemos ao traballo. Xa só nos quedaba rema-

tar a charca, así que unha vez colocada a lona cubriuse o fondo e os laterais 

con terra e puxéronse pedras nos bordes para suxeitar o terreo. Tan só falta 

agardar a que veña a choiva para que se encha de auga e nos poidan visitar 

os primeiros habitantes.

 As charcas son pequenos ecosistemas cun gran valor ecolóxico, porén 

apenas teñen sido obxecto de iniciativas para o seu estudo e conservación 

en Galiza. A desaparición destes lugares contribúe ao empobrecemento da 

nosa paisaxe, á extinción de comunidades de flora e fauna, e á perda dos 

beneficios que nos ofrecen os ecosistemas. É por iso que con esta actuación 

pretendemos difundir a importancia das charcas e favorecer a biodiversidade 
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na zona do Monte da Fraga, un espazo anteriormente ateigado de eucaliptos, 

especie exótica invasora, que impediron a proliferación de moitas outras es-

pecies.

Voluntariado ambiental: Eliminación de flora exótica invasora

 Seguindo a programación da Primavera Ambiental convocamos a se-

gunda actividade de voluntariado ambiental para o día 29 de maio no Monte 

da Fraga (Campus da Zapateira).

 Esta actividade tiña no seu programa unha charla acerca das especies 

exóticas invasoras e unha xornada de eliminación súa no Monte da Fraga, 

pero tivo que ser cancelada por mor das malas condicións climáticas e deci-

diuse pospoñela para o seguinte curso.

Limpeza simultánea de praias

 Para clausurar o ciclo de conferencias e obradoiros da Primavera Am-

biental participamos o venres, 7 de xuño, nunha limpeza simultánea de praias, 

que tivo lugar por toda a costa galega, con motivo da celebración do Día Mun-

dial dos Océanos.Cartel divulgativo
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 A actividade tivo lugar na praia de Bastiagueiro Pequeno e comezou ás 

11:00 h, para o cal se estableceu como punto de encontro a porta do INEF 

(Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física).

 Escolleuse esta praia en colaboración co Concello de Oleiros debido a 

que é unha praia accesible para o voluntariado por medio de transporte pú-

blico e tamén porque é unha praia que non dispón actualmente de servizo de 

limpeza con maquinaria, práctica habitual na maioría das praias urbanas.

 A xestión dos residuos en Galicia non é axeitada e cada ano preto de 

7 toneladas de residuos, principalmente plásticos, van parar ao mar, o cal 

ocasiona, alén dun impacto visual moi desfavorable, un grave perigo para a 

fauna mariña e, consecuentemente, estase a converter nun grave problema 

de saúde pública. Estes residuos conteñen compoñentes prexudiciais e peri-

gosos e son confundidos con alimento por moitas especies da fauna mariña. 

Moitas substancias químicas incorpóranse á cadea trófica e acaban na nosa 

dieta, afectando directamente á nosa saúde.

 O obxectivo desta xornada era denunciar esta situación e concienciar a 

poboación sobre a problemática da contaminación mariña.
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4. PROXECTOS SECTORIAIS

A compostaxe na UDC

 Actualmente está a levarse a cabo a compostaxe dos restos orgáni-

cos dos comedores universitarios da ETS de Arquitectura e da Facultade de 

Filoloxía. O persoal bolseiro da OMA encárgase de introducir o residuo no 

composteiro de Arquitectura, chamado “campusteiro”, ademais de engadir o 

estruturante e controlar o compostador mecanizado para un correcto proceso 

de compostaxe retiramos o compost do compostador para acumulalo e favo-

recer a maduración para seu uso posterior. En Filoloxía (fotografía á esquerda) 

aireamos e facemos os transvases de compost entre os distintos compostei-

ros para lograr un bo compost maduro. Tamén medimos diversos parámetros 

(temperatura e osíxeno) para facer un seguimento máis exhaustivo do proce-

so. Coordina o traballo neste proxecto Manuel Soto Espiñeira e Carlos Pérez 

Losada. Decidiuse facer uso do compost nas tarefas de xardinaría da UDC e 

para o proxecto de hortas da OMA.

 O persoal bolseiro tamén acudimos a un curso, impartido por Carlos 

Pérez Losada, sobre a compostaxe, en que nos ensinou os diferentes tipos de

 

 

Detalle da estrutura do “campusteiro”
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métodos de compostaxe vixentes e a base científica que hai detrás do pro-

ceso.

 Por outra banda, o persoal bolseiro tamén axudamos na elaboración 

dun proxecto chamado RE-Acción organizado polo CEIDA (Centro de Exten-

sión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) en colaboración coa Ofi-

cina de Medio Ambiente (OMA). Este proxecto tivo como obxectivo divulgar e 

inculcar responsabilidade e coñecemento sobre a importancia do tratamento 

de residuos urbanos a estudantes de diferentes centros educativos de Galicia. 

Tamén se lles ensinou métodos alternativos de control de residuos urbanos, 

incluído o propio programa de compostaxe na UDC. Os estudantes chegaban 

a UDC despois dunha visita as plantas de tratamento de residuos de Nostián 

e Sogama. Foron en total nove visitas ao longo dos meses de xaneiro e marzo 

de centros educativos de toda Galicia cunha duración de dúas horas aproxi-

madamente (Táboa 1). Ao chegar á UDC, o persoal  bolseiro da OMA ofre-

ciamos primeiro unha breve presentación das actividades que leva a cabo a 

Oficina e a súa finalidade na UDC. Os escolares  reuníanse nunha aula da Fa-

cultade de Ciencias onde se expoñía esta temática, para por último centrar-

nos no proceso de compostaxe e depuración de augas (Imaxe á esquerda). 

Logo da presentación faciamos unha visita guiada cos escolares aos puntos 

de compostaxe comunitaria das facultades e tamén ás balsas depuradoras

1 CEFEA de Guísamo

2 IES Maximino Romero de Lema

3

4

5 IES Lagoa de Antela

6

7

8 Colexio Miraflores  O Pereiro de Aguiar 

9 CPI Cernadas de Castro-Lousame

Nº  Centro                  Localidade 

Bergondo 

Baio-Zas 

Castro-Lousame 

Xinzo de Limia 

IES Pedra da Aguia Camariñas

IES Carlos Casares Viana do Bolo

CIFP A Granxa Ponteareas

CPI Dos Dices Rois

Centros que visitaron a UDC e as súas localidades:
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de auga. Ensinabámoslles in situ o “campusteiro” de Arquitectura, explicando 

o seu funcionamento e cometido. Tamén visitabamos as balsas depuradoras 

de auga, comentando en que se baseaba o método e a súa importancia no 

que respecta a unha posible utilización en moitos tipos de situacións.

O Monte da Fraga

O Monte da Fraga está situado entre as facultades de Ciencias e Filoloxía, no 

campus da Zapateira (Universidade da Coruña) a uns 170m de altitude. Ata 

este ano estaba dedicado principalmente á plantación de especies alóctonas 

como Eucaliptus globulus ou Pinus pinaster, aínda que tamén se atopan nel 

especies como Quercus robur ou Castanea sativa. En decembro deste curso 

2012 levouse a cabo a corta de gran parte destes eucaliptos coa finalidade 

de repoboar a zona con especies autóctonas e outras de interese botánico 

(neste caso para ser aproveitado principalmente polos estudantes de Bio-

loxía). Tamén se aproveitou esta zona para a realización da charca por parte 

da OMA.

 A implicación que tivo a OMA nel foi principalmente levar a cabo un 

seguimento das especies presentes na zona coa finalidade de elaborar con 

eses datos e cos recollidos en anos anteriores, un catálogo florístico da zona. 

Visita ao “campusteiro”

Visita as balsas depuradoras de auga
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Durante todo o curso, as dúas bolseiras implicadas nel tiveron a axuda de 

Elvira Sahuquillo Balbuena, profesora de Bioloxía na UDC. Encargáronse de 

ir anotando as especies presentes nas diferentes zonas en que se dividiu o 

monte, verificar a limpeza dos camiños para asegurar que fose posible perco-

rrelo por completo e comprobar o estado fitosanitario das árbores presentes 

nel.

MONTE DA FRAGA 

Acacia melanoxylon Erica cinerea Parietaria judaica

Achillea spp Erica umbellata Pedicularis sylvatica 

Agrostis curtisii Eucalyptus globulus Picris hieracioides

Agrostis stolonifera Fagus sylvatica Pinus pinaster

Alnus glutinosa Foeniculum vulgare Plantago lanceolata 

Anagallis arvensis Fumaria capreolata Prunella vulgaris

Andryala integrifolia Fumaria muralis Prunus avium

Arenaria grandiflora Fraxinus excelsior Pseudarrhenatherum 
longifolium 

Arenaria montana Galium aparine Pteridium aquilinum 

Arum italicum Geranium robertianum Pyrus communis

Asphodelus albus Gladiolus illyricus Quercus robur

Asphodelus lusitanicus Halimium alyssoides Rubus ulmifolius 

Bellis perennis Hedera hibernica Salix atrocinerea

Betula alba Hordeum spp. Sedum spp. 

Briza maxima Hypochaeris radicata Senecio sp.

Calystegia sepium Ilex aquifolium Simethis planifolia

Campanula lusitanica Jasione montana Sonchus oleraceus

Castanea sativa Junglans regia Solanum nigrum

Centranthus calcitrapae Lamium maculatum Sorbus aucuparia

Chelidonium majus Linum bienne Taraxacum officinale 

Cirsium vulgare Lithodora prostrata Trifolium pratense

Cortaderia selloana Lotus corniculatus Trifolium repens

Cytisus striatus Malva sylvestris Tuberaria guttata

Daboecia cantabrica Mentha suaveolens Verbena officinalis

Dactylys glomerata Oxalis pes-capreae Vicia sativa

Digitalis purpurea Papaver rhoeas Viola riviniana

Echium vulgare Parentucellia viscosa Ulex europaeus

Táboa resumo coas especies do inventariado: 



MEMORIA DE ACTIVIDADES BOLSEIR@S OMA-UDC Curso 2012-2013

48

Hortas comunitarias na UDC

 O mércores 24 de abril a Oficina de Medio Ambiente realizou un sorteo 

para conceder un total de 26 hortas urbanas de 20 metros cadrados cada 

unha a diversos membros da Universidade da Coruña. O espazo habilitado 

para as hortas comunitarias sitúase no campus de Elviña fronte á Facultade 

de Economía e Empresa, xunto ao Edificio de Apoio á Investigación.

Presentáronse un total de 189 solicitudes, das cales 115 eran de estudantes, 

38 de persoal docente e investigador (PDI) e 36 de membros do persoal de 

administración e servizos (PAS), pero finalmente un 50% das parcelas foron 

destinadas para os alumnos e o outro 50% para profesores e persoal non do-

cente.

 Os adxudicatarios poden facer uso das súas terras durante un período 

máximo de dous anos renovables até un máximo de catro anos no caso de 

presentarse máis solicitudes que parcelas ofertadas ou sen límite sé é no 

caso contrario.

 As persoas usuarias teñen a posibilidade de contar con tres ou catro 

persoas autorizadas para axudar no traballo das hortas e dispoñen de varios 

puntos de auga asignados ás súas parcelas, así como unha caseta que con-

tén as ferramentas necesarias para traballar as hortas.
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 Os titulares de hortas teñen á súa disposición un réxime de uso das par-

celas, entre os que destacan a prohibición de plantación de árbores froiteiras 

nas parcelas, así como aquelas non autorizadas legalmente na lexislación en 

vigor; o impedimento de vender calquera produto obtido na horta xa que son 

exclusivamente para consumo propio; ou a instalación de elementos que poi-

dan deteriorar a paisaxe ou as instalacións existentes, entre outras.

 Ao longo do primeiro mes tiveron lugar tres reunións formativas da man 

do agrónomo Xan Pouliquen para facilitar información sobre o acceso a me-

dios produtivos e insumos que permiten o funcionamento ecolóxico da horta 

comunitaria.

 Os usuarios das hortas e as terceiras persoas comezaron traballando 

as súas terras plantando fundamentalmente leitugas, tomates, cebolas, xu-

días e algunhas plantas aromáticas como alfábega, ourego ou romeu.

 Como proxectos futuros, preténdese aproveitar a zona alta do terreo 

coa finalidade de cultivar de forma conxunta plantas aromáticas. Amais, o te-

rreo húmido baixo, máis preto do río, empregarase tamén como zona común 

para poder plantar patacas, flores e cola de cabalo, entre outros. Finalmente, 

no camiño desde a entrada ao terreo ata o caseto, cultivaranse árbores froi-

teiras, de novo para o uso conxunto das persoas adxudicatarias das hortas.
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5. COLABORACIÓNS DA OMA CON OUTROS

DEPARTAMENTOS

Estudo de aforro enerxético e de auga en centros da UDC

 A Oficina de Medio Ambiente e o Servizo de Arquitectura, Urbanismo e 

Equipamentos da UDC estivemos a elaborar un estudo de aforro enerxético e 

consumo de auga nos centros do campus de Elviña e A Zapateira.

 Este estudo está dirixido ao cambio de cisternas convencionais por cis-

ternas de descarga partida (2 botóns) e a inclusión de detectores de presenza 

e temporizadores para as lámpadas en aseos, co obxectivo de reducir o con-

sumo de auga e enerxía.

 O primeiro paso que se fixo foi recadar información sobre a situación 

actual nos aseos dos diferentes centros, sobre plano e táboas, unha pequena 

auditoría realizada polo persoal bolseiro da Oficina de Medio Ambiente. Para 

iso contouse coa colaboración dos centros, e en particular do persoal de con-

serxaría. O traballo comezouse en decembro de 2012.

 Unha vez obtidos os datos, o Servizo de Arquitectura, Urbanismo e 

Equipamentos está a realizar un estudo seu para, deste xeito, estimar o po-

tencial de aforro e determinar a viabilidade de implantación dos mecanismos
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indicados arriba. Está mellora levarase a cabo durante o vindeiro curso, e virá 

a sumarse ás melloras que xa se están aplicando nos centros que se reforma-

ron durante este curso e en anos anteriores.

Colaboración  nun inventario de contedores para a xestión 

de residuos non perigosos no campus

 O persoal bolseiro da OMA,  levou a cavo una comprobación que os 

datos sobre contedores externos fosen correctos, e completou a información 

sobre contedores internos, especialmente de papel. Para isto, ademais da 

visita/inspección ao centro, falouse co seu persoal responsable para compro-

balo.

 Tamén se incluíu por centros a información relativa a contedores para 

pilas, cartuchos de tinta e tonner, e outros residuos.
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6. VOLUNTARIADO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE

 O voluntariado ambiental é unha ferramenta transversal nas actividades 

da OMA por este motivo en diferentes ciclos sempre temos presente o tra-

ballo co voluntariado, por exemplo todos os cursos facemos a inspección de 

primavera e outono do proxecto ríos, este curso construímos unha charca no 

Monte da Fraga para fomentar a biodiversidade no espazo, e organizamos a 

limpeza de praias.

En canto ao fomento da biodiversidade no campus este curso fixemos dous 

obradoiros de construción de caixas niño para aves e para morcegos.

A continuación a crónica do obradoiro de caixas niño de aves, o obradoiro de 

caixas de morcegos xa está recollido no relatorio do ciclo da  primavera am-

biental.

Obradoiro de caixas niño para aves

O mércores 30 de xaneiro tivo lugar na Escola Técnica Superior de Arquitec-

tura o Obradoiro de caixas niño.

OBRADOIRO
NINO

I

30 XANEIRO
charla -

11.00
- obradoiro

departamentos
arquitectura

taller de
maquetas

!PRAZAS LIMITADAS!

CAIXAS

     VICERREITORÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUTURAS

     Oficina de Medio Ambiente

medioambienteudc.blogspot.com.es / sustentabilidadenaudc.blogspot.com.es    TLF. +�� ��� ��� ��� EXT ����
máis información:     oficina de medio ambiente UDC / bolseiros OMA   @OMA_UDC/EMAIL: oma@hotmail.com

inscrición: bolseiros.oma@hotmail.com
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 O obradoiro comezou ás 11 da maña cunha charla a cargo de Ramsés 

Pérez, integrante de ADEGA, onde nos contou que as caixas niño tratan de 

servir de refuxio a aves e a outros animais, nunha situación en que se está ob-

servando como desaparecen os acubillos que lles proporcionaba a natureza. 

A destrución dos bosques autóctonos, a introdución de monocultivos de eu-

caliptos e piñeiros e a retirada das árbores vellas, xunto coa urbanización in-

tensiva, son algunhas das causas desta situación. Tamén nos explicou como 

construír unha caixa niño, e os lugares onde debemos colocalas en función do 

tipo de animais que queiramos beneficiar.

 A continuación, pasamos ao Obradoiro de maquetas da Escola, onde 

en grupos de 2 ou 3 persoas tivemos a oportunidade de construír as nosas 

propias caixas niño. Estas caixas están pensadas para acoller os paxaros que 

habitan os campus da Zapateira e Elviña. Algo no que nos insistiu moito Ram-

sés e que as caixas niño deberían ser construídas con madeira maciza, pois 

é a máis axeitada para os animais.

 O resultado final foron 9 caixas niño. Como podedes ver, as caixas niño 

que nós construímos están formadas por unha base, unha tapa traseira, dous 

laterais, unha tapa frontal na que se sitúa o burato polo que van entrar os 

paxaros, e un tellado que sobresae un pouco para diante para tratar de evitar 

que lle entre a auga ao paxaro na súa casa.
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 Estas caixas está actualmente penduradas das árbores do campus da 

Zapateira esperando os seus primeiros visitantes.

 Pero o traballo non remata aquí, entre setembro e outubro (cando re-

mate a época de cría e antes de que chegue de novo o inverno) estas caixas 

deberán ser limpadas para deixalas listas para os novos visitantes, pois non 

teñen por que ser ocupadas pola mesma especie de aves que o fixera antes. 

Desta forma eliminaranse os posibles parasitos que puidese haber na caixa, 

e así evitar o seu contaxio aos novos paxaros que  a ocupen.

 Para ver todas as fotos do obradoiro visitade:

https://picasaweb.google.com/105713614573572913754/CursoDeCaixasNin

oNaUDC?feat=flashalbum#5839549127662018562
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7. DOSSIER DE PRENSA
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