
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XORNADA DE CHARLAS          SÁBADO 24-9-2016 

Recuperando espazos naturais mediante  
a custodia do territorio  
Salón Azul do Liceo de Betanzos 

Presentación  9:30 

D. Ramón García, alcalde de Betanzos  

D. José Antonio Santiso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos 

D. Fernando Bandín, presidente do padroado de Fragas do Mandeo  

Con paso firme: avances da custodia en As Mariñas  10:00 
D. Fernando Bandín, presidente do padroado de Fragas do Mandeo 

A custodia do territorio leva seis anos implantada na bisbarra, cun 
ritmo sostido de crecemento baseado en diversos tipos de acordos 
voluntarios cos titulares das parcelas. A través de actuacións para a 
conservación da biodiversidade local mediante o voluntariado am-
biental, estase a recuperar o bosque autóctono, a erradicar as es-
pecies exóticas invasoras e a reducir o lixo nos ríos e na costa.  

Animais e árbores: vidas entrelazadas 10:30 
Dr. José Guitián, investigador e profesor titular da USC 

Os animais fruxívoros comen as bagas que lles ofrecen as árbores 
autóctonas. Coa dispersión involuntaria das súas sementes progra-
man un futuro con máis árbores, sendo recompensadas con máis 
froitos. Na restauración ecolóxica do bosque hai que ter en conta o 
restablecemento inicial deste ciclo virtuoso, para garantir a recupe-
ración da biodiversidade que acubillaba antes de terse deteriorado. 

Árbores autóctonas: protagonistas das nosas fragas    11:15 
Dr. Javier Amigo e Dr. Manuel Antonio Rodríguez Guitián, investigadores e profesores da USC 

No entorno do río Mandeo medran preto de vinte especies de ár-
bores autóctonas, conformando unha parte esencial do ecosistema 
ribeirán e das fragas próximas. O coñecemento da súa composición 
e dos diversos factores que reduciron a presenza dalgunhas delas 
con especial intensidade, simplificando a diversidade do bosque, 
permitirá aminorar o seu impacto e favorecer a súa recuperación.  

Pausa  12:00 

Humidais degradados e artificiais: a súa restauración  12:30 
Dr. Serafín González, investigador do CSIC e presidente da SGHN 

O proceso de desaparición e degradación dos humidais galegos foi 
continuo nas últimas décadas, afectando severamente a diversas 
especies que dependen deles. A súa restauración, así como aprovei-
tar a oportunidade de converter en humidais explotacións mineiras 
abandonadas, non se debe demorar máis, pero é unha tarefa com-
plexa que require dedicación e coñecemento especializado.    

Reserva do Catorce: un novo refuxio de anfibios   13:15 
D. Juan Neira, secretario do padroado de Fragas do Mandeo 

Os anfibios son o grupo animal máis ameazado do planeta por di-
versas causas. Para protexer as súas poboacións locais, Fragas do 
Mandeo creou este ano a primeira reserva de anfibios de Galicia 
nun enclave no que crían 11 das 14 especies galegas de rás, limpa-
fontes, sapos e píntegas. As primeiras actuacións de mellora do há-
bitat acometéronse este verán coa supervisión de especialistas.  

ECO-REGATA NA RÍA DE BETANZOS    SÁBADO 17-9-2016 
Competición lúdica de embarcacións recollendo lixo na xunqueira 

Nesta terceira edición queremos acadar de novo o récord do ano 
pasado. Non competimos por ser o máis veloz: a partires das 16:00 
horas a rivalidade será por coidar a ría. As embarcacións loitarán 
por ver cal é a que máis lixo recolle e a que atopa o residuo máis 
singular, co obxectivo de cando menos repetir o resultado do ano 
pasado: 16 metros cúbicos menos de refugallos na marisma. A saída 
e a meta estarán no porto de Betanzos, onde haberá comida, bebi-
da e actividades infantís. Colaboran as asociacións ARBE, Ría do Pe-
drido, Lar de Unta, Roxín Roxal e Casa Castillo. Ponte en contacto 
connosco se desexas participar, aínda que non teñas lancha. 

XORNADA DE VOLUNTARIADO     DOMINGO 18-9-2016 
Limpeza de invasoras e lixo na praia da Alameda 

Imos xuntarnos de novo nesta praia de Ponte do Porco para facer 
voluntariado ambiental durante toda a mañá. Apadriñámola dende 
2011, eliminando os plumachos e outras especies exóticas invaso-
ras que nacen tódolos anos na súas dunas. De paso recolleremos o 
lixo que as mareas deixan nela. Esta praia forma parte do espazo 
natural protexido Betanzos-Mandeo, sendo a que ten un maior va-
lor ecolóxico entre tódolos seus areais. As continuadas accións de 
voluntariado están mellorando notablemente o seu estado de con-
servación. Contamos cos permisos necesarios e coa colaboración do 
Concello de Miño. Ponte en contacto connosco se queres participar.     

XORNADA DE VOLUNTARIADO     DOMINGO 25-9-2016 
Limpeza simultánea dos ríos galegos 

Celébrase o mesmo día en ríos de toda Galicia coordinada polo Pro-
xecto Ríos, pero nós adiantámola nesta ocasión por razóns organi-
zativas. O ano pasado participamos 691 persoas de 54 entidades, e 
logramos retirar máis de 13 toneladas de refugallos en 47 ríos. Invi-
támosche a participar nesta novena edición para limpar o río Men-
do dende a ponte das Moas até a de Taibo. Será unha magnífica 
forma de coñecer este río, comprometéndonos na súa conservación 
e gozando da súa paisaxe nunha ruta de 8 km que nos ocupará toda 
a mañá. De haber xente dabondo, dividirémonos en grupos para 
cubrir máis zonas. Ponte en contacto connosco se queres participar.  

 Co obxectivo de fomentar as iniciativas de protección do 

territorio, a Asociación de Desenvolvemento Rural Mari-

ñas–Betanzos, xunto coa Fundación Fragas do Mandeo, 

organiza a V Semana de Custodia do Territorio nas Mari-

ñas Coruñesas e Terras do Mandeo, na que se desenvol-

verán conferencias e accións de voluntariado ambiental. 

Esta quinta edición ten como eixo a recuperación de es-

pazos naturais mediante a custodia. Coñeceremos as po-

sibilidades de converter espazos degradados en  humi-

dais cheos de vida, protexendo pequenos espazos de 

grande interese ambiental para a fauna local. Descifra-

remos tamén a enorme variedade das árbores da bisba-

rra e dos seus diferentes requirimentos ambientais, para 

dotarnos da comprensión que nos permita acometer 

unha completa recuperación ecolóxica das fragas e dos 

bosques de ribeira. Para todo elo contaremos con exper-

tos nestas materias procedentes do CSIC e da Universi-

dade de Santiago de Compostela. 

A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas–

Betanzos é unha organización sen ánimo de lucro consti-

tuída no ano 2008 coa finalidade de agrupar ás entidades 

interesadas en promover o desenvolvemento rural no te-

rritorio das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Xes-

tiona actualmente o Programa LEADER 2014-2020 e aca-

dou no ano 2013 a declaración de reserva da biosfera pa-

ra a comarca.  

Fragas do Mandeo é unha entidade de custodia do terri-

torio non gobernamental e non lucrativa. Ten creado o 

fondo de conservación da natureza da comarca de As 

Mariñas, que lle permite adquirir fincas de interese am-

biental para a protección a perpetuidade dos hábitats na-

turais. Deste xeito, coida da paisaxe e dos bosques, ase-

gurando un futuro para as especies de animais e plantas 

que conforman a biodiversidade destes ecosistemas. 



 

INDIQUE A ACTIVIDADE NA QUE DESEXA INSCRIBIRSE 

 Día 17. Eco-regata na ría de Betanzos  

 Día 18. Voluntariado na praia da Alameda 

 Día 24. Xornada Recuperando espazos naturais  

 Día 25. Voluntariado na limpeza simultánea de ríos 

Apelidos e nome: ................................................................................ 

............................................................................................................. 

DNI: ……................................................................................................ 

Enderezo: ............................................................................................ 

............................................................................................................. 

Código postal: ..................................................................................... 

Localidade: .......................................................................................... 

Teléfono fixo e móbil: ......................................................................... 

Profesión: ............................................................................................ 

Institución ou entidade: ...................................................................... 

............................................................................................................. 

Correo electrónico: ............................................................................. 

Prazas limitadas. Reserva praza enviando o boletín de inscrición a: 

info@marinasbetanzos.org       Tel.: 981 669 541 

Non esquezas cancelar a túa reserva no caso de non poder partici-
par nas accións de voluntariado: así nos aforras gastos nos seguros. 

Conforme á LOPD, a información recollida relacionada cos datos de carácter per-
soal non será utilizada para fins que non sexan os estritamente vinculados ao seu 
cometido, engadindo ademais a absoluta confidencialidade e exclusividade, que-
dando prohibida a calquera persoa a súa revelación, copia, distribución ou exer-
cicio relacionado co seu contido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Recuperando espazos naturais  
mediante a custodia do territorio 

Do 17 ó 25 de setembro de 2016 
V SEMANA DE CUSTODIA DO TERRITORIO NAS MARIÑAS CORUÑESAS  
E TERRAS DO MANDEO 

 

 
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL 

MARIÑAS-BETANZOS 
San Marcos s/n; 15318 Abegondo 

Tel.: 981 669 541 
info@marinasbetanzos.org 
www.marinasbetanzos.org 

FRAGAS DO MANDEO 
Lg. Vilar de Costoia nº 123; 15380 Oza-Cesuras 

Tel.: 981 105 903 
correo@fragasdomandeo.org 

www.fragasdomandeo.org 
www.facebook.com/voluntariadomandeo 

A custodia do territorio é unha fórmula de actuación na 
que os propietarios e mailos usuarios do territorio implí-
canse na conservación e no uso dos valores e dos recursos 
naturais, culturais e paisaxísticos. 

A Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo, declarada en maio de 2013, ten como obxectivo 
compatibilizar a conservación dos espazos naturais máis 
valiosos do territorio co desenvolvemento sostible. 

 


