
Rematado o 2013 faise balance das actividades realizadas no eido medio 
ambiental no transcurso do ano, cun exitosos resultado non so pola gran 
diversidade na programación e actividades levadas a cabo, senón pola resposta 
dos veciños e veciñas que de forma motivadora e concienciada acudiron á cita 
formando parte deste proxecto de mellora de aspectos primordiais para 
satifacer as necesidades da sociedade da que formamos parte.

Móstrase a continuación o programa das actividades, que xunto con outras 
consecucións ansiadas como a limpeza do vertedoiro incontrolado nos terreos 
colindantes ao taller de pedra Altamira; a restauración do novo Parque 
Etnográfico dos Muíños do Regueiro na zona de Rubindo; así como a finalización 
da Senda do río Landres e a recuperación do patrimonio asociado e este; fan do 
2013  un ano que remata con unha Salceda máis limpa, máis verde e con máis 
vitalidade.

O pasado mes de Decembro tivo lugar nas instalacións do CDL do TORRÓN 
o curso “CREACIÓN DUNHA HORTA ECOLÓXICA”, encadrado no programa 
ACTÍVATE que  anualmente organiza a Deputación. Para a ocasión rehabilitouse o 
invernadoiro no que os participantes do curso puideron por en práctica os 
coñecemento adquiridos na parte teórica.

 PROGRAMACIÓN AMBIENTAL DO 2013

CREACIÓN DUNHA HORTA ECOLÓXICA



O Concello de Salceda de Caselas puxo en marcha unha campaña municipal 
co obxetivo de reducir a cantidade de cans abandonados ademáis de intentar 
previr posibles ataques ou a acumulación de excrementos nas rúas. Xunto a 
creación dun blog onde poder denunciar a aparición ou desaparición dun animal, o 
Concello emitiu un díptico informativo sobre como posuír un animal de forma ética 
e responsable e as posibles sancións en caso de incumplimento da normativa.

CAMPAÑA MUNICIPAL: “CONVIVE COA TUA MASCOTA NO TEU POBO”



Cada Outono, o Concello de Salceda de Caselas organiza unha xornada 
micolóxica na época na de fructificación dos fungos. Da man do experto micólogo 
Óscar Requejo, os participantes da xornada teñen a oportunidade de coñecer e 
profundizar no mundo da micoloxía e na identificación de aqueles xéneros de 
maior interese culinario así como aqueles de maior toxicidade, co obxetivo de 
diminuir as neglixencias por descoñecemento e concienciar dunha recollida 
responsable e respetuosa. 

III AULA ABERTA MICOLOXÍA



 

Os alumno de 4º de primaria do CEP Altamira participaron o pasado 15 de 
Novembro nunha xornada sensibilizadora organizada pola contorna do río Caselas. 
Os rapaces disfrutaron dunha xornada fora das aulas onde se deu lugar unha 
serie de xogos didácticos en cada un dos catro muíños da senda aprobeitando o 
recurso ambiental educativo creado con motivo do II Roteiro “Coñecendo en 
familia”. A temática da saída foi enfocada na divulgación e sensibilización da 
área dos HUMIDAIS DAS GÁNDARAS DE BUDIÑO, espazo que conta con parte 
en Salceda de Caselas, Tui e Porriño e que forma parte da REDE NATURA 2000.

Os  días  27  e  28  de  Setembro,  tivo  lugar  no  Auditorio  Municipal  as 
xornadas da Multifuncionalidade do monte, na que varios poñentes procedentes de 
diferentes campos trataron de por en valor os potenciais do monte e os seus 
recursos. Experiencias persoais de emprendedores no eido rural, personalidades 
do campo científico, e incluso membros de comunidades de montes foron algúns 
dos participantes neste encontro.

O CEP ALTAMIRA NO PARQUE ETNOGRÁFICO DO RÍO CASELAS

XORNADAS DA MULTIFUNCIONALIDADE DO MONTE





 
O  pasado  21  de  Setembro  a  área  de  medio  ambiente  organizou  a  I 

XINCANA  DA  NATUREZA  para  os  máis  cativos.  Unha  nova  xornada  de 
sensibilización  e  aprendizaxe  na  que  os  participantes  disfrutaron  de  5 
actividades-xogo que puxeron a proba os coñecementos e habilidades de todos 
eles.  Entre  os  obxetivos  da  actividade  formaron  parte  a  sensibilización  pola 
reciclaxe e a recollida selectiva dos residuos, o coñecemento da biodiversidade, e 
a inmersión no mundo animal ... entre outros. Xornada que tivo grande acollida 
entre os participantes e os monitores encargados do desenvolvemento das probas.

XINCANA DA NATUREZA



A Sociedade Galega  de  Medio  Ambiente  (SOGAMA) trouxo  á  Praza do 
Concello  a  súa  campaña  de  reciclaxe:  “Separemos  ben,  reciclaremos   moito  
mellor”, con xogos de mesa para os máis cativos e un punto de información para 
todo aquel que quixese información sobre a temática.

No transcurso do 2013 o Concello contou con varias exposicións temporais 
de temática ambiental, dúas delas na Casa da Cultura, e unha terceira nas 
inmediacións do Auditorio:

- O Patrimonio Marítimo de Galicia (Donado polo CEIDA).
- Coidando os nosos mares (Donado polo CEIDA).
- O LIC dos Humidais da Gándaras de Budiño (Departamento de 

medio ambiente).

CAMPAÑA DE RECICLAXE “SEPAREMOS BEN, RECICLAREMOS MELLOR”

EXPOSICIÓNS ITINERANTES



Encadrado dentro do Verán Cultural 2013, este roteiro familiar percorreu 
a senda do río Caselas nunha xornada de divulgación e sensibilización ambiental. 
A temática do roteiro centrouse no espazo encadrado na REDE NATURA 2000: 
“OS HUMIDAIS DAS GÁNDARAS DE BUDIÑO” que ten parte da súa extensión 
dentro do Concello de Salceda de Caselas. En cada un dos muíños os participantes 
encontráronse cunha proba-xogo que debían realizar para continuar ata o 
seguinte muíño. A xornada tratou de mostrar a micoloxía, fauna e flora dos 
humidais e a súa contorna, así como dar a coñecer a importancia dos mesmos e 
as ameazas ás que está exposto na actualidade o noso LIC.

II ROTEIRO: COÑECENDO EN FAMILIA



Durante a semana do 20 ao 28 de Xullo tivo lugar no Auditorio Municipal a 
mostra de EXPOANIMALIA , que acolleu a preto de cen animais entre os que se 
atopan máis de 50 especies procedentes dos cinco continentes.

EXPOANIMALIA VISITA SALCEDA



O departamento  de  Medio  Ambiente,  xunto  coa  Concellería  de  Cultura 
elaborou un vídeo-presentación do patrimonio natural e cultural de Salceda de 
Caselas, exposto na “rede” para todo aquel que queira coñecer máis de preto os 
“encantos” que agocha esta vila.

Link:   http://www.youtube.com/watch?v=zvfQgAjfgU0

En colaboración con Óscar Requejo e Manuel Domínguez, a Concellería de 
Medio Ambiente fixo público (na web do Concello) os inventarios da fauna, da 
flora e da micoloxía que habitan o LIC dos HUMIDAIS DAS GÁNDARAS DE 
BUDIÑO, emprazamento encadrado na REDE NATURA 2000.

O 21 e 22 de Xuño tiveron lugar as xornadas de sensibilización a cerca da 
importancia da xestión dos resíduos que xeramos e a necesidade de reducir o seu 
volumen, así como unha adecuada separación e reciclaxe. Ademáis dun resumo 
económico e do volumen de resíduos que xestionou o Concello no último ano, a 
charla do Venres foi tamén dirixida a alternativa da compostaxe doméstica e 

VÍDEO: “SALCEDA DE CASELAS, UN PEQUENO GRAN TESOURO”

INVENTARIOS dos “HUMIDAIS DAS GÁNDARAS DE BUDIÑO”

OS NOSOS RESÍDUOS

http://www.youtube.com/watch?v=zvfQgAjfgU0


como poder crear un abono de calidade, reducindo así a cantidade de lixo que se 
está a xerar na actualidade. Os participantes, previa inscripción nas charlas, 
foron  receptores  dun  composteiro  donado  pola  campaña  COMPOSTAXE 
DOMÉSTICA levada a cabo por SOGAMA.

As xornadas remataron cunha visita a EDAR de Guillarei onde operarios da 
planta explicaron o funcionamento da mesma e o proceso que depuración das 
augas residuais.

O 11 de Maio tivo lugar a sétima edición dos roteiros encamiñados ao 
descubrimento e coñecemento dos atractivos naturais das parroquias de Salceda e 
a súa contorna máis inmediata. Nesta ocasión a andaina percorreu a parroquia de 
San Xurxo.

VII ROTEIRO COÑECE O TEU ENTORNO: “CAMIÑANDO POR SAN XURXO”



Da man de Xosé Piñeiro iniciáronse as xornadas de Producción Ecolóxica, 
que  tiveron  lugar  no  mes  de  Abril.  Iniciouse  cun  seminario  encamiñado  a 
divulgación e contextualización do mundo da agricultura ecolóxica, se fixo unha 
visita a explotación que pertence a Antonia en Alxén, ademáis dunha visita a 
adega da Finca da Corisca, guiada por Natalia, única adega denominación de orixe 
Rias Baixas que produce en ecolóxico.

XORNADAS DE “ACHEGAMENTO A AGRICULTURA ECOLÓXICA”



O Concello de Salceda de Caselas acolleu na Casa da Cultura unha charla 
sobre  a  producción  ecolóxica  e  a  importancia  dunha  alimentación  saudable. 
Membros da Fundación Desarrollo Producto Ecolóxico de Galicia e productores en 
ecolóxico locais, fixeron partícipes aos asistentes das súa experiencia no eido da 
agricultura ecolóxica.

I CHARLA-COLOQUIO: “A  ALIMENTACIÓN SAUDABLE”



 

O primeiro Sábado de Marzo, o Concello de Salceda de Caselas organizou a 
sexta andaina baixo o programa COÑECE TEU ENTORNO, no afán por descubrir 
novos lugares e coñecer máis de cerca as parroquias e contorna de Salceda. 
Nesta ocasión a parroquia na que se encadrou o percorrido foi a de Soutelo.

VI ROTEIRO COÑECE O TEU ENTORNO: COÑECENDO SOUTELO


