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Esta Memoria pretende reflectir o traballo levado a cabo du

xestión da Medida LEADER 2018

iniciativas emprendedoras, a 

poboación. 

Na convocatoria Leader (2018

comprometendo máis de 672.740,02

Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), da Consellería do Medio Rural.

Temos que agradecer o apoio da Deputación da Coruña para a posta en marcha e 

desenvolvemento do Programa Emprende na Biosfera, que ten servido para dar formación 

e prestar apoio técnico co principal obxectivo de promover e apoiar a xeración e 

consolidación de proxectos emprendedores no medio rural.

Este ano 2018 ten servido para fortalecer e impulsar as iniciativas encamiñadas á mellora 

ambiental do territorio, como son os proxectos LIFE FLUVIAL para a mellora da xestión dos 

corredores fluviais en zona Natura 2000, 

abastecemento de auga potable no Camiño de Santiago

importancia do traballo coordinado co resto de entidades socias

Deputación da Coruña, EMALCSA, Augas de Galicia

Temos participado na iniciativa piloto de

Coruña, xunto á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Teritorio, a Fundación 

Juana de Vega e o Instituto Tecnolóxico de Galicia, 

participativo e de divulgación, co obxectiv

na definición dunha rede de zonas de protección da biodiversidade 

servizos ambientais. 

Desde a posta en marcha do Programa “Educando na Biosfera”, a petición e co soporte de 

diferentes Concellos, estamos acadando uns excelentes resultados á hora de difundir os 

valores do territorio, e mellorando a sensibilización ambiental da comunidade escolar.

Estamos a consolidar a Marca de Calidade da Reserva de Biosfera

alimentaria da Reserva de Biosfera

a Transición Ecolóxica e a UNESCO ao ter seleccionado tres empresas agroalimentarias 

deste territorio como as primeiras en acadar a Marca de Calidade da Rede Española de 

Reservas de Biosfera. Este ano tamén ten servido para consolidar e avanzar no Programa 

Eco-Comedores, chegando a 9 centros educativos e a máis de 2.300 comensais.

A nosa experiencia como entidade xestora da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo”, a posta en marcha de diferentes iniciativas de desenvolvemento e 

mellora ambiental, e ser consideradas como unha das máis activas dentro da Rede 

Mundial de Reservas de Biosfera, levounos a participar en diferentes foros internacionais 

como VIII Congreso da Rede Mundial de Reservas de Biosfera Illas e Zonas Costeiras 

(Menorca), o Foro de Xóvenes da Rede de Reservas de Biosfera Iberoamericanas e o Caribe 

(Ecuador), ou o Foro sobre Economía e Emprego Verde, en Paraguay.
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reflectir o traballo levado a cabo durante o ano 2018

Medida LEADER 2018-2019, e a posta en marcha de novos proxectos clave 

iniciativas emprendedoras, a xeración de emprego e a creación de novos 

Na convocatoria Leader (2018-2019) téñense executado máis de 1

máis de 672.740,02 euros, contando co visto bo e o apoio da Axencia 

Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), da Consellería do Medio Rural.

s que agradecer o apoio da Deputación da Coruña para a posta en marcha e 

desenvolvemento do Programa Emprende na Biosfera, que ten servido para dar formación 

e prestar apoio técnico co principal obxectivo de promover e apoiar a xeración e 

proxectos emprendedores no medio rural. 

ten servido para fortalecer e impulsar as iniciativas encamiñadas á mellora 

como son os proxectos LIFE FLUVIAL para a mellora da xestión dos 

corredores fluviais en zona Natura 2000, e o proxecto Water Way para a mellora do 

abastecemento de auga potable no Camiño de Santiago, e nos que temos que resaltar a 

importancia do traballo coordinado co resto de entidades socias como a Xunta de Galicia, a 

Deputación da Coruña, EMALCSA, Augas de Galicia e o Concello de Abegondo,

a iniciativa piloto de deseño da Infraestrutura Verde da Área da 

xunto á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Teritorio, a Fundación 

Juana de Vega e o Instituto Tecnolóxico de Galicia, levando a cabo un importante proceso 

participativo e de divulgación, co obxectivo de garantir a participación da poboación local 

na definición dunha rede de zonas de protección da biodiversidade e que

Desde a posta en marcha do Programa “Educando na Biosfera”, a petición e co soporte de 

cellos, estamos acadando uns excelentes resultados á hora de difundir os 

valores do territorio, e mellorando a sensibilización ambiental da comunidade escolar.

Marca de Calidade da Reserva de Biosfera, así como 

ia da Reserva de Biosfera, e este esforzo tamén é recoñecido polo Ministerio

e a UNESCO ao ter seleccionado tres empresas agroalimentarias 

deste territorio como as primeiras en acadar a Marca de Calidade da Rede Española de 

Este ano tamén ten servido para consolidar e avanzar no Programa 

Comedores, chegando a 9 centros educativos e a máis de 2.300 comensais.

A nosa experiencia como entidade xestora da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e 

andeo”, a posta en marcha de diferentes iniciativas de desenvolvemento e 

mellora ambiental, e ser consideradas como unha das máis activas dentro da Rede 

Mundial de Reservas de Biosfera, levounos a participar en diferentes foros internacionais 

greso da Rede Mundial de Reservas de Biosfera Illas e Zonas Costeiras 

(Menorca), o Foro de Xóvenes da Rede de Reservas de Biosfera Iberoamericanas e o Caribe 

(Ecuador), ou o Foro sobre Economía e Emprego Verde, en Paraguay. 
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rante o ano 2018, destacando a 

proxectos clave para 

e a creación de novos servizos á 

máis de 15 proxectos, 

euros, contando co visto bo e o apoio da Axencia 

Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), da Consellería do Medio Rural. 

s que agradecer o apoio da Deputación da Coruña para a posta en marcha e 

desenvolvemento do Programa Emprende na Biosfera, que ten servido para dar formación 

e prestar apoio técnico co principal obxectivo de promover e apoiar a xeración e 

ten servido para fortalecer e impulsar as iniciativas encamiñadas á mellora 

como son os proxectos LIFE FLUVIAL para a mellora da xestión dos 

para a mellora do 

nos que temos que resaltar a 

como a Xunta de Galicia, a 

e o Concello de Abegondo, entre outras.   

eño da Infraestrutura Verde da Área da 

xunto á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Teritorio, a Fundación 

levando a cabo un importante proceso 

o de garantir a participación da poboación local 

e que proporcionen 

Desde a posta en marcha do Programa “Educando na Biosfera”, a petición e co soporte de 

cellos, estamos acadando uns excelentes resultados á hora de difundir os 

valores do territorio, e mellorando a sensibilización ambiental da comunidade escolar. 

, así como a estratexia 

, e este esforzo tamén é recoñecido polo Ministerio para 

e a UNESCO ao ter seleccionado tres empresas agroalimentarias 

deste territorio como as primeiras en acadar a Marca de Calidade da Rede Española de 

Este ano tamén ten servido para consolidar e avanzar no Programa 

Comedores, chegando a 9 centros educativos e a máis de 2.300 comensais. 

A nosa experiencia como entidade xestora da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e 

andeo”, a posta en marcha de diferentes iniciativas de desenvolvemento e 

mellora ambiental, e ser consideradas como unha das máis activas dentro da Rede 

Mundial de Reservas de Biosfera, levounos a participar en diferentes foros internacionais 

greso da Rede Mundial de Reservas de Biosfera Illas e Zonas Costeiras 

(Menorca), o Foro de Xóvenes da Rede de Reservas de Biosfera Iberoamericanas e o Caribe 



 

 

Queda por diante moito traballo

liñas de traballo iniciadas, así como para impulsar a estratexia de turismo sostible no 

territorio e a xestión do xeodestino das Mariñas, en colaboración coa Consellería de

Cultura e Turismo. 

Este ano vai a ser decisivo para s

MCeTM, constituíndo unha verdadeira oportunidade para a 

común e conformando unha das 

A Xunta de Galicia ven de aprobar a posta en marcha da Rede Galega de Reservas de 

Biosfera, que vai a potenciar as posibilidades de todas as Reservas de Biosfera, ademais 

de facilitar a captación de liñas de financiamento a nivel estatal e europeo, ademais da 

organización de actividades conxuntas.

Neste ano 2018 tamén temos levado a cabo a avaliación intermedia da Medida Leader, 

permitindo o fortalecemento e a reorientación das liñas de traballo postas en marcha, e 

contando coa implicación de todos os axentes locais. 

Finalmente, quixera animar a todas as persoas e entidades que están a traballar neste 

territorio, a que participen e colaboren coas súas achegas

Reserva de Biosfera, ademais de agradecer o esforzo de quenes xa o están a facer

Recoñecer a implicación de todos dos concellos que están 

cofinanciamento moitos dos proxectos.

 
 
José A. Santiso Miramontes 

Presidente Asociación Mariñas

Reserva Biosfera MCeTM 
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Queda por diante moito traballo, e o ano 2019 vai a ser clave para consolidar moitas das 

liñas de traballo iniciadas, así como para impulsar a estratexia de turismo sostible no 

stión do xeodestino das Mariñas, en colaboración coa Consellería de

ano vai a ser decisivo para seguir traballando na ampliación da Reserva de Biosfera

constituíndo unha verdadeira oportunidade para a consolidación deste

e conformando unha das Reservas de Biosfera máis amplas do Estado.

icia ven de aprobar a posta en marcha da Rede Galega de Reservas de 

Biosfera, que vai a potenciar as posibilidades de todas as Reservas de Biosfera, ademais 

de facilitar a captación de liñas de financiamento a nivel estatal e europeo, ademais da 

ón de actividades conxuntas. 

Neste ano 2018 tamén temos levado a cabo a avaliación intermedia da Medida Leader, 

permitindo o fortalecemento e a reorientación das liñas de traballo postas en marcha, e 

contando coa implicación de todos os axentes locais.  

uixera animar a todas as persoas e entidades que están a traballar neste 

territorio, a que participen e colaboren coas súas achegas neste proxecto común que é

ademais de agradecer o esforzo de quenes xa o están a facer

coñecer a implicación de todos dos concellos que están axudando a face

cofinanciamento moitos dos proxectos. 

e Asociación Mariñas-Betanzos  
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, e o ano 2019 vai a ser clave para consolidar moitas das 

liñas de traballo iniciadas, así como para impulsar a estratexia de turismo sostible no 

stión do xeodestino das Mariñas, en colaboración coa Consellería de 

na ampliación da Reserva de Biosfera 

ción deste proxecto 

s amplas do Estado. 

icia ven de aprobar a posta en marcha da Rede Galega de Reservas de 

Biosfera, que vai a potenciar as posibilidades de todas as Reservas de Biosfera, ademais 

de facilitar a captación de liñas de financiamento a nivel estatal e europeo, ademais da 

Neste ano 2018 tamén temos levado a cabo a avaliación intermedia da Medida Leader, 

permitindo o fortalecemento e a reorientación das liñas de traballo postas en marcha, e 

uixera animar a todas as persoas e entidades que están a traballar neste 

neste proxecto común que é a 

ademais de agradecer o esforzo de quenes xa o están a facer. 

facer posible co seu 

 



 

 

A Asociación nunha 

ollada no ano 201

17 concellos participantes na Asociación

116.724 ha onde promovemos un desenvolvemento sustentable

+ 190.700 persoas habitan no noso ámbito de actuación

+ 370 alumnas e alumnos nas 

+ 649 persoas asistiron ás xornadas técnicas que organizamos

+ 2.300 alumnas e alumnos no Programa Eco

6.150 persoas participaron nas actividades que levamos a cabo

+ 4150 persoas forman parte da nosa comunidade virtual

11 persoas 

2 persoas realizando prácticas formativas

Un equipo excepcional de
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A Asociación nunha 

no ano 2018 
 

115 entidades asociadas 

concellos participantes na Asociación

onde promovemos un desenvolvemento sustentable

persoas habitan no noso ámbito de actuación

alumnas e alumnos nas actividades forma

asistiron ás xornadas técnicas que organizamos

alumnas e alumnos no Programa Eco-Ecomedores

persoas participaron nas actividades que levamos a cabo

692 árbores plantadas 

persoas forman parte da nosa comunidade virtual

persoas traballando na asociación 

persoas realizando prácticas formativas 

equipo excepcional de entidades colaborador
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A Asociación nunha 

 

concellos participantes na Asociación 

onde promovemos un desenvolvemento sustentable 

persoas habitan no noso ámbito de actuación 

formativas  

asistiron ás xornadas técnicas que organizamos 

Ecomedores 

persoas participaron nas actividades que levamos a cabo 

persoas forman parte da nosa comunidade virtual 

 

colaboradoras 
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A Asociación de Desenvolvemento Rural 
“Mariñas-Betanzos” constitúese 
do ano 2008 como Grupo de 
Desenvolvemento Rural. A asociación ten 
como ámbito de actuación preferente o 
dos concellos de Abegondo, Aranga, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, 
Carral, Cesuras, Coirós, Curtis, Culleredo, 
Miño, Irixoa, Oleiros, Oza
Paderne, Sada e Sobrado. 

 

A NOSA VISIÓN 

A valorización do territorio, incidindo na 
mellora da calidade de vida da poboación 
local a partires do noso patrimonio 
natural, cultural e do fomento da 
cohesión social 

 

A NOSA MISIÓN 

Converternos no núcleo de integración e 
representación dos diferentes axentes 
territoriais, institucionais, sociais e 
económicos, tanto públicos como 
privados, interesados en promover o 
desenvolvemento integral do territorio 
de actuación. 
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Asociación de Desenvolvemento Rural 
constitúese en xullo 

do ano 2008 como Grupo de 
Desenvolvemento Rural. A asociación ten 
como ámbito de actuación preferente o 
dos concellos de Abegondo, Aranga, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, 
Carral, Cesuras, Coirós, Curtis, Culleredo, 
Miño, Irixoa, Oleiros, Oza-Cesuras, 

A valorización do territorio, incidindo na 
mellora da calidade de vida da poboación 
local a partires do noso patrimonio 
natural, cultural e do fomento da 

e integración e 
representación dos diferentes axentes 
territoriais, institucionais, sociais e 
económicos, tanto públicos como 
privados, interesados en promover o 
desenvolvemento integral do territorio 

OS NOSOS PRINCIPIOS

Como entidade integrante da economía 
social, rexémonos por unha serie de 
principios de actuación: 

Primacía das persoas e do fin social 
sobre o capital, que se concreta nunha 
xestión autónoma e transparente, 
democrática e participativa.
 
Aplicación dos resultados obtidos
actividade económica. 
 
Promoción da solidariedade interna e 
coa sociedade que favoreza o 
compromiso co desenvolvemento local, a 
igualdade de oportunidades entre homes 
e mulleres, a cohesión social, a inserción 
de persoas en risco de exclusión social, a 
xeración de emprego estable e de 
calidade, a conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral e a sustentabilidade.
 
Independencia respecto dos poderes 
públicos 
 
O compromiso co territorio
despoboamento e ao envellecemento no 
medio rural galego, inxe
estabilidade e futuro.  
 
O fortalecemento da democracia 
institucional e económica
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OS NOSOS PRINCIPIOS 

ante da economía 
social, rexémonos por unha serie de 

 

Primacía das persoas e do fin social 
, que se concreta nunha 

xestión autónoma e transparente, 
democrática e participativa. 

Aplicación dos resultados obtidos da 

Promoción da solidariedade interna e 
que favoreza o 

compromiso co desenvolvemento local, a 
igualdade de oportunidades entre homes 
e mulleres, a cohesión social, a inserción 
de persoas en risco de exclusión social, a 

ión de emprego estable e de 
calidade, a conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral e a sustentabilidade. 

Independencia respecto dos poderes 

compromiso co territorio, fronte ao 
despoboamento e ao envellecemento no 
medio rural galego, inxectando 

O fortalecemento da democracia 
institucional e económica 

 



 

 

Constitución da asociación

Coordinación proxecto cooperación 

Proxecto “Novos Horizontes

Declaración da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Deseño do Plan Alimentario da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas

Premio Camiño de Santiago (Xunta de Galicia)

Posta en marcha de dous viveiros para o emprendemento agroalimentario 

Candidatura ao P

Adhesión á Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN)

Declaración de Utilidade Pública da Asociación Mariñas

Incorporación ao Club de Produto Turístico Reservas de Biosfera Españolas

Inicio 

Adhesión de 3 empresas á 

Promover a x

Rexistro Entidades Ambientais de Galicia

Celebración actos V Aniversario e primeiro irmanamento con outra Reserva de Biosfera
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2008 

Constitución da asociación e inicio da xestión do programa LEADER 2007

2009 

Coordinación proxecto cooperación “Rede de Espazos Ambientalmente Competitivos

2010 

Novos Horizontes” para a recuperación de variedades hortícolas locais 

2013 

Declaración da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

2014 

o Plan Alimentario da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas

Proxecto Menús Escolares Ecolóxicos 

2015 

Premio Camiño de Santiago (Xunta de Galicia) 

2016 

Posta en marcha de dous viveiros para o emprendemento agroalimentario 

Candidatura ao Programa LEADER 2014-2020 

Adhesión á Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN)

2017 

Declaración de Utilidade Pública da Asociación Mariñas-Betanzos

Incorporación ao Club de Produto Turístico Reservas de Biosfera Españolas

Inicio proceso ampliación da Reserva de Biosfera 

2018 

 Marca da Rede Española de Reservas de Biosfera

Reserva de Biosfera MCeTM 

Promover a xestión do Xeodestino de As Mariñas 

Rexistro Entidades Ambientais de Galicia 

Celebración actos V Aniversario e primeiro irmanamento con outra Reserva de Biosfera
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estión do programa LEADER 2007-2013 

Rede de Espazos Ambientalmente Competitivos” 

a recuperación de variedades hortícolas locais  

Declaración da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

o Plan Alimentario da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e lanzamento 

Posta en marcha de dous viveiros para o emprendemento agroalimentario  

Adhesión á Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN) 

Betanzos 

Incorporación ao Club de Produto Turístico Reservas de Biosfera Españolas 

 

de Biosfera e 25 á Marca da 

 

Celebración actos V Aniversario e primeiro irmanamento con outra Reserva de Biosfera 



 

 

 

A Asemblea Xeral é o máximo órgano de decisión da Asociación, integrada por todas as 

entidades que forman parte dela. Estas entidades están 

sectoriais, onde se pon en común a problemática do sector que representan

finalidade de establecer posibles actuacións de mellora

aquelas suxestións, demandas, proxectos e iniciativas que o secto

 

MESAS SECTORIAIS 

Mesa das administracións públicas e sector público.

Mesa do sector institucional

Mesa do sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira.

Mesa de asociacións de mulleres.

Mesa de asociacións culturais, deportivas, recreativas

Mesa de asociacións e colectivos medioambientais e mozos.

Mesa do sector de turismo e hostalería.

Mesa de asociacións de empresariado multisectorial, asociacións profesionais e 

artesanía. 

Mesa da pesca, marisqueo, acuicultura e desenv

Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD.
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é o máximo órgano de decisión da Asociación, integrada por todas as 

entidades que forman parte dela. Estas entidades están organizadas en 10 mesas 

sectoriais, onde se pon en común a problemática do sector que representan

finalidade de establecer posibles actuacións de mellora e canalizando á 

aquelas suxestións, demandas, proxectos e iniciativas que o sector considere.

Mesa das administracións públicas e sector público. 

Mesa do sector institucional 

Mesa do sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira. 

Mesa de asociacións de mulleres. 

Mesa de asociacións culturais, deportivas, recreativas, de veciños e ANPAS.

Mesa de asociacións e colectivos medioambientais e mozos. 

Mesa do sector de turismo e hostalería. 

Mesa de asociacións de empresariado multisectorial, asociacións profesionais e 

Mesa da pesca, marisqueo, acuicultura e desenvolvemento do litoral.

Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD. 
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é o máximo órgano de decisión da Asociación, integrada por todas as 

organizadas en 10 mesas 

sectoriais, onde se pon en común a problemática do sector que representan, coa 

canalizando á Xunta Directiva 

r considere. 

, de veciños e ANPAS. 

Mesa de asociacións de empresariado multisectorial, asociacións profesionais e 

olvemento do litoral. 



 

 

A Xunta Directiva da Asociación está formada polos representantes das entidades 

asociadas, organizadas seg

 

José A. Santiso Miramontes 

Cesar Longo Queijo (Vicepresidente

Catalina Rodríguez Rodríguez 

Aida Pérez Barredo (Tesoureira. Mesa aso

artesanía). Asociación de Empresarios de Culleredo

Carlos Vales Vázquez (Vogal. Mesa sector institucional)

Patricia Amado Varela (Vogal. Mesa administracións públicas)

Alejandra Pérez Máquez (Vogal. Mesa administracións públicas)

Francisco Quintela Requeijo 

Antonio Ángel Fraga Sánchez 

Rodrigo López Piquín (Vogal. Mesa administracións públicas)

Xosé Lois Suárez Becerra (Vogal. Mesa administracións públicas)

José Domiro Garrote Martín 

litoral). GALP Golfo Ártabro Sur

Juan Castro Insua (Vogal. Mesa do sector agrario

Xalo 

Benito García Sánchez (Vogal. Mesa do sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira)

Industrias Primeira Transformación da Madeira

Helena Martínez Cabrera (Vogal. Mesa aso

Asociación  Roxín Roxal 

José Francisco Castro Vilariño 

ANPAS). Asociación Vedoeira. 

Andrés Rodríguez Pereira (Vogal. Mesa de asociacións

Naturalista Hábitat 

Juan Manuel Neira Fernández 

Sociedade Galega de Historia Natural

José Soto Martínez (Vogal. Mesa do sector do turismo

Coruña. 

Sonia Ruiz Vargas (Vogal. Mesa 

María Teresa Tiemblo Marsal 

ASPANAES 

Agradecer a Eulogio Gestal (ASPACE) e María Teresa Tiemblo (ASPANAES) que deixan a súa 

representación na Xunta Directiva, despois de máis de 10 anos de adicación e cola

Asociación Mariñas-Betanzos 
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da Asociación está formada polos representantes das entidades 

segundo as Mesas Sectoriais 

José A. Santiso Miramontes (Presidente/a.  Mesa administracións públicas). Concello de Abegondo 

(Vicepresidente. Mesa administracións públicas). Concello de Paderne

Catalina Rodríguez Rodríguez (Secretaria. Mesa asociacións de mulleres). AMFAR Cambre

(Tesoureira. Mesa asoc. empresariado multisectorial, asoc

. Asociación de Empresarios de Culleredo 

(Vogal. Mesa sector institucional). CEIDA 

(Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Arteixo

(Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Bergondo

Francisco Quintela Requeijo (Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Coirós

Antonio Ángel Fraga Sánchez (Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Curtis

(Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Oleiros

Vogal. Mesa administracións públicas). Concello de Sada

José Domiro Garrote Martín (Vogal. Mesa pesca, marisqueo, acuicultura e desenvolvemento do 

. GALP Golfo Ártabro Sur 

(Vogal. Mesa do sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira

(Vogal. Mesa do sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira)

Industrias Primeira Transformación da Madeira 

(Vogal. Mesa asoc. culturais, deportivas, recreativas,  veciños e ANPAS)

José Francisco Castro Vilariño (Vogal. Mesaasoc. culturais, deportivas, recreativa

 

(Vogal. Mesa de asociacións e colectivos medioambientais

Juan Manuel Neira Fernández (Vogal. Mesa de asociacións e colectivos medioambientais e mozos)

Sociedade Galega de Historia Natural 

(Vogal. Mesa do sector do turismo e hostelería). Asociación Turismo Sostible de A 

(Vogal. Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD)

blo Marsal (Vogal. Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD)

Agradecer a Eulogio Gestal (ASPACE) e María Teresa Tiemblo (ASPANAES) que deixan a súa 

representación na Xunta Directiva, despois de máis de 10 anos de adicación e cola
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da Asociación está formada polos representantes das entidades 

. Concello de Abegondo  

. Concello de Paderne 

. AMFAR Cambre 

, asoc. profesionais e 

. Concello de Arteixo 

. Concello de Bergondo 

. Concello de Coirós 

. Concello de Curtis 

. Concello de Oleiros 

. Concello de Sada 

e desenvolvemento do 

, gandeiro, forestal e da madeira). CMVMC  de Monte 

(Vogal. Mesa do sector agrario, gandeiro, forestal e da madeira). Asoc. Prov. 

, deportivas, recreativas,  veciños e ANPAS). 

culturais, deportivas, recreativas, veciños e 

medioambientais e mozos). Grupo 

(Vogal. Mesa de asociacións e colectivos medioambientais e mozos). 

. Asociación Turismo Sostible de A 

de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD). ASPACE 

(Vogal. Mesa de colectivos de acción social, discapacidade e ONGD). 

Agradecer a Eulogio Gestal (ASPACE) e María Teresa Tiemblo (ASPANAES) que deixan a súa 

representación na Xunta Directiva, despois de máis de 10 anos de adicación e colaboración coa 



 

 

 

Un 33% das persoas da Xunta Directiva son mulleres, fronte ao 

Un 38% das persoas son representantes das administracións públicas, un 

representantes de todo tipo de asociacións (sectoriais, culturais, de veciños, de 

mulleres…), un 10% representantes de colectivos de persoas con discapacidade e un 

5%de representantes de organismos institucionais non administracións.

 

A NOSA ESTRUTURA 

A nosa estrutura de traballo basease nun modelo participativo onde se traballa por 

proxectos, distribuíndo as tarefas en torno aos proxectos chave que abarcan a toda a 

asociación, cunha xerencia e un equipo técnico, que da contas á xunta directiva e ao seu

presidente. 

Jorge M. Blanco Ballón. Xerencia      

Concepción Bonome González. 

Proxectos LEADER 

Miguel Fernández Pardo. Técnico 

FLUVIAL 

Ignacio García Presedo. Técnico 

Operativos 

Mar Castro Martínez . Técnico de Garantía 

Xuvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén aparecen na foto: José A. Santiso Miramontes (Presidente da Asociación Mariñas

Betanzos), Pablo Ramil Rego (Director do IBADER), 

prácticas) e Iván Pedreira de la Iglesia (P
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das persoas da Xunta Directiva son mulleres, fronte ao 67% de homes.

das persoas son representantes das administracións públicas, un 

representantes de todo tipo de asociacións (sectoriais, culturais, de veciños, de 

representantes de colectivos de persoas con discapacidade e un 

de representantes de organismos institucionais non administracións.

 

A nosa estrutura de traballo basease nun modelo participativo onde se traballa por 

proxectos, distribuíndo as tarefas en torno aos proxectos chave que abarcan a toda a 

asociación, cunha xerencia e un equipo técnico, que da contas á xunta directiva e ao seu

Xerencia       

Concepción Bonome González. Técnico 

Técnico LIFE 

Técnico Grupos 

. Técnico de Garantía 

Manuel Giménez Solla. Técnico 

Innovación Agroforestal

Diego López Pedreira. Técnico ambiental 

e Turismo. Consorcio As Mariñas

Diego Miranda Barrós. Técnico 

Emprendemento e Formación 

Mónica Rodríguez Pérez. 

José A. Santiso Miramontes (Presidente da Asociación Mariñas

Pablo Ramil Rego (Director do IBADER), Iria Salgado Hermida (alumna en 

e Iván Pedreira de la Iglesia (Programa de Voluntariado). 
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de homes. 

das persoas son representantes das administracións públicas, un 47% 

representantes de todo tipo de asociacións (sectoriais, culturais, de veciños, de 

representantes de colectivos de persoas con discapacidade e un 

de representantes de organismos institucionais non administracións. 

A nosa estrutura de traballo basease nun modelo participativo onde se traballa por 

proxectos, distribuíndo as tarefas en torno aos proxectos chave que abarcan a toda a 

asociación, cunha xerencia e un equipo técnico, que da contas á xunta directiva e ao seu 

Técnico 

Innovación Agroforestal 

Técnico ambiental 

Consorcio As Mariñas 

Técnico 

e Formación LEADER 

Mónica Rodríguez Pérez. Administración 

José A. Santiso Miramontes (Presidente da Asociación Mariñas-

Iria Salgado Hermida (alumna en 



 

 

 

O NOSO TRABALLO 

O noso traballo basease na 

básicos: o territorio e os seus recursos, a estratexia local e a participación da 

poboación, e en 8 principios:

 

1. Enfoque ascendente.

2. Estratexia territorial de desenvolvemento adaptada á nosa 

realidade. 

3. Principio de colaboración público

4. Actuacións integradas e multisectoriais.

5. Animación e impulso á innovación.

6. Cooperación dentro do territorio e con outros territorios.

7. Conexión en redes.

8. Equipo técnico a disposición do proceso de desenvolvemento do 

territorio 
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O noso traballo basease na metodoloxía LEADER centrada en tres pilares 

básicos: o territorio e os seus recursos, a estratexia local e a participación da 

principios: 

Enfoque ascendente. 

Estratexia territorial de desenvolvemento adaptada á nosa 

Principio de colaboración público-privada 

Actuacións integradas e multisectoriais. 

Animación e impulso á innovación. 

Cooperación dentro do territorio e con outros territorios.

redes. 

Equipo técnico a disposición do proceso de desenvolvemento do 
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centrada en tres pilares 

básicos: o territorio e os seus recursos, a estratexia local e a participación da 

Estratexia territorial de desenvolvemento adaptada á nosa 

Cooperación dentro do territorio e con outros territorios. 

Equipo técnico a disposición do proceso de desenvolvemento do 
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A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

(MCeTM) céntrase en fomentar o 

endóxenos, así como a conservación do patrimonio natural e cultural que identifica 

a este territorio, permitindo a mellora da calidade de vida da poboación local.

Para conseguilo, desde a Asociación impulsamos a definición do 

da Reserva de Biosfera MCeTM (2013
modelo de actuación e forma parte da Estratexia (2013

Este plan é a ferramenta para o desenvolvemento sustentable da Reserva de 

Biosfera. Estrutúrase en cinco liñas de 

 

A. XESTIÓN ADAPTATIVA, COMUNICACIÓN E COOPERACIÓN.

B. ENTORNO SOCIOECONÓMICO, EMPREGO E CAMBIO CLIMÁTICO.

C. SOSTIBILIDADE DO MEDIO RURAL E DO MEDIO MARIÑO, 

PRODUCIÓNS E SERVIZOS.

D. CIENCIA E DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES.

E. CONSERVACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS

 

 

 

 

                                                     
1 http://marinasbetanzos.gal/plan
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Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

céntrase en fomentar o aproveitamento sostible
endóxenos, así como a conservación do patrimonio natural e cultural que identifica 

a este territorio, permitindo a mellora da calidade de vida da poboación local.

Para conseguilo, desde a Asociación impulsamos a definición do Plan de 

rva de Biosfera MCeTM (2013-2018)1 que é a folla de r

modelo de actuación e forma parte da Estratexia (2013-2022). 

Este plan é a ferramenta para o desenvolvemento sustentable da Reserva de 

Biosfera. Estrutúrase en cinco liñas de acción: 

XESTIÓN ADAPTATIVA, COMUNICACIÓN E COOPERACIÓN.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO, EMPREGO E CAMBIO CLIMÁTICO.

SOSTIBILIDADE DO MEDIO RURAL E DO MEDIO MARIÑO, 

PRODUCIÓNS E SERVIZOS. 

CIENCIA E DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES. 

CONSERVACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS E PATRIMONIAIS.

              
http://marinasbetanzos.gal/plan-de-xestion-2013-2017/  
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Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

sostible dos recursos 

endóxenos, así como a conservación do patrimonio natural e cultural que identifica 

a este territorio, permitindo a mellora da calidade de vida da poboación local. 

Plan de Xestión 

que é a folla de ruta do noso 

Este plan é a ferramenta para o desenvolvemento sustentable da Reserva de 

XESTIÓN ADAPTATIVA, COMUNICACIÓN E COOPERACIÓN. 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO, EMPREGO E CAMBIO CLIMÁTICO. 

SOSTIBILIDADE DO MEDIO RURAL E DO MEDIO MARIÑO, 

 

E PATRIMONIAIS. 

 



 

 

TECIDO 
EMPRESARIAL

Tecido empresarial do 
territorio e 

proximidade

Proveedores

Colaboradores

Administracións 
Públicas

Xunta de Galicia

Deputación de A 
Coruña

AGADER

Concello A Coruña

PERSOAL TÉCNICO 
CONTRATADO

 

Para a execución das diferentes accións, temos en conta a perspectiva dos nosos 

grupos de interese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente
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f

ENTIDADES 
ASOCIADAS

Públicas e privadas

17 Concellos
105 Entidades COLECTIVOS 

BENEFICIARIOS
Xóvenes. Sector 

agrario e forestal. 
Turismo. Mar. 

Cultural. Sociais. 

emprendedoras. 
Empresas. Persoas 
desempregadas

COMUNIDADE RdB
MAPAMA*.

Rede Galega RdB

Rede Española RdB

Fundación Biodiversidade

Asociación Galega de GDRs

Ministerio de Transición 
Ecolóxica (OAPN)

Rede RBs Illas e Zonas 
Costeiras

UICN

TECIDO 
EMPRESARIAL

Tecido empresarial do 
territorio e 

proximidade

Proveedores

Colaboradores

Para a execución das diferentes accións, temos en conta a perspectiva dos nosos 

* Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente 
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COLECTIVOS 
BENEFICIARIOS
Xóvenes. Sector 

agrario e forestal. 
Turismo. Mar. 

Cultural. Sociais. 
Persoas 

emprendedoras. 
Empresas. Persoas 
desempregadas.

COMUNIDADE 
EDUCATIVA

Centros docentes. do 
territorio. ANPAS. 
Universidade de A 

Coruña. Universidade 
de Santiago de 

Compostela. 
Universidad de Vigo.

Fundación Biodiversidade

Asociación Galega de GDRs

Ministerio de Transición 

Para a execución das diferentes accións, temos en conta a perspectiva dos nosos 



 

 

IMPACTO SOCIAL

A organización ten unha 
inquietude por involucrarse e 

impactar positivamente no 
territorio. Ademais 

apostamos polos nosos 
recursos humanos, creando 

un entorno onde o 
desenvolvemento persoal e 

profesional vaian da man. 

 

Ademais, a asociación como 

protocolos de actuación para minimizar os nosos impactos ambientais e sociais.
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IMPACTO ECONÓMICO

A nosa entidade conta cuns 
protocolos de actuación en 

materia de compra 
sustentable, 

complementándose a 
valoración en termos de 
tempo, calidade e coste.

IMPACTO AMBIENTAL

A Asociación conta cuns 
principios de actuación 
responsables co medio 

ambiente, tratando sempre 
de mellorar o noso 

desempeño.

inquietude por involucrarse e 
impactar positivamente no 

recursos humanos, creando 

desenvolvemento persoal e 
profesional vaian da man. 

Ademais, a asociación como organización con entidade xurídica propia, conta cuns 

protocolos de actuación para minimizar os nosos impactos ambientais e sociais.
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IMPACTO AMBIENTAL

A Asociación conta cuns 
principios de actuación 
responsables co medio 

ambiente, tratando sempre 
de mellorar o noso 

desempeño.

organización con entidade xurídica propia, conta cuns 

protocolos de actuación para minimizar os nosos impactos ambientais e sociais. 



 

 

 

2.1. IMPACTO ECONÓMICO: Impulsamos a economía local

Dende a Asociación impulsamos a contratación de empresas que estean 

comprometidas co territorio. A organización conta cun 

na que sempre, mediante o procedemento de negociado, pídense 3 orzamentos. As 

valoracións fanse en función d

tempo e calidade. 

 

2.2. IMPACTO AMBIENTAL:

A Asociación conta cun local cedido polo Concello de Abegondo, onde 

desenvolvemos as nosas actividades. Esta é unha localización provisional 

pendente de traslado a un novo local onde as instalacións estean adaptadas 

minimización de impactos ambientais (i

calefacción máis eficientes..etc.). Aínda así, sempre tratando de mellorar o noso 

desempeño, desenvolvemos as seguintes accións:

 Campañas de sensibilización sobre o consumo de auga a través de mensaxes a 

favor do aforro en todos os puntos de toma de auga das nosas instalacións.

 Aforro de enerxía calorífica a través da instalación de radiadores de baixo 

consumo. 

 Papel reciclado. 

 Fomento da Administración Electrónica.

 

2.3. IMPACTO SOCIAL: Contribuímos a un mundo 

Emprego Xuvenil 

A nosa aposta polo fomento do emprego xuvenil materialízase a través da firma de 

convenios de cooperación con entidades educativas para que poida o alumnado  

realizar prácticas con nós. Estes centros son o 

Escola de Turismo da Universidade de A Coruña ou a Universidade de Santiago de 

Compostela. 

Loxística solidaria 

Somos colaboradores da Fundación SEUR a través dos seus programas de 

loxística solidaria. Para elo recollemos os tapóns de plástico que son e

Fundación para a súa xestión e reinvestimento nos seus programas de axuda á 

infancia máis desfavorecida. 
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2.1. IMPACTO ECONÓMICO: Impulsamos a economía local

Dende a Asociación impulsamos a contratación de empresas que estean 

comprometidas co territorio. A organización conta cun protocolo de contratación

na que sempre, mediante o procedemento de negociado, pídense 3 orzamentos. As 

valoracións fanse en función dos criterios de competitividade, en termos de prezo, 

2.2. IMPACTO AMBIENTAL: Coidamos a contorna 

A Asociación conta cun local cedido polo Concello de Abegondo, onde 

desenvolvemos as nosas actividades. Esta é unha localización provisional 

pendente de traslado a un novo local onde as instalacións estean adaptadas 

minimización de impactos ambientais (iluminación de baixo consumo, sistemas de 

calefacción máis eficientes..etc.). Aínda así, sempre tratando de mellorar o noso 

desempeño, desenvolvemos as seguintes accións: 

Campañas de sensibilización sobre o consumo de auga a través de mensaxes a 

orro en todos os puntos de toma de auga das nosas instalacións.

Aforro de enerxía calorífica a través da instalación de radiadores de baixo 

Fomento da Administración Electrónica. 

2.3. IMPACTO SOCIAL: Contribuímos a un mundo mellor

A nosa aposta polo fomento do emprego xuvenil materialízase a través da firma de 

convenios de cooperación con entidades educativas para que poida o alumnado  

realizar prácticas con nós. Estes centros son o CEIDA, a Escola de Finanzas

da Universidade de A Coruña ou a Universidade de Santiago de 

Somos colaboradores da Fundación SEUR a través dos seus programas de 

loxística solidaria. Para elo recollemos os tapóns de plástico que son e

Fundación para a súa xestión e reinvestimento nos seus programas de axuda á 

infancia máis desfavorecida.  
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2.1. IMPACTO ECONÓMICO: Impulsamos a economía local 

Dende a Asociación impulsamos a contratación de empresas que estean 

protocolo de contratación 

na que sempre, mediante o procedemento de negociado, pídense 3 orzamentos. As 

competitividade, en termos de prezo, 

A Asociación conta cun local cedido polo Concello de Abegondo, onde 

desenvolvemos as nosas actividades. Esta é unha localización provisional 

pendente de traslado a un novo local onde as instalacións estean adaptadas á 

luminación de baixo consumo, sistemas de 

calefacción máis eficientes..etc.). Aínda así, sempre tratando de mellorar o noso 

Campañas de sensibilización sobre o consumo de auga a través de mensaxes a 

orro en todos os puntos de toma de auga das nosas instalacións. 

Aforro de enerxía calorífica a través da instalación de radiadores de baixo 

mellor 

A nosa aposta polo fomento do emprego xuvenil materialízase a través da firma de 

convenios de cooperación con entidades educativas para que poida o alumnado  

Escola de Finanzas, a 

da Universidade de A Coruña ou a Universidade de Santiago de 

Somos colaboradores da Fundación SEUR a través dos seus programas de 

loxística solidaria. Para elo recollemos os tapóns de plástico que son enviados á 

Fundación para a súa xestión e reinvestimento nos seus programas de axuda á 
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As Reservas de Biosfera (RdB) son territorios 

e amosar que é posible compaxinar a conservación ambiental e o 

desenvolvemento socioeconómico sostible.

A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” abarca un total de 

116.724 ha (113.969,7 ha terrestres e 2.754,6 ha

superficie da provincia de A Coruña, repartidas en 17 concellos. Con esta superficie, 

é a segunda Reserva de Biosfera galega por orde de superficie, sendo a primeira da 

provincia de A Coruña. 

O noso modelo de traballo 

contando coa participación dos principais axentes do territorio e das entidades que 

participan na xestión e que teñen competencias na Reserva de Biosfera. A 

deste Plan céntrase en fomentar a co

que identifica ao noso territorio, a través da compatibilización dos

aproveitamentos sustentables da poboación local

calidade de vida dun modo sustentable

Ademais o noso Plan de 

participativo de deseño e elaboración da Estratexia Leader 2014

territorio Mariñas Betanzos. Neste proceso constituímos diferentes mesas 

sectoriais nas que estarán representadas todas as nosa

este enfoque participativo e colaborativo queremos conseguir unha estratexia de 

futuro integradora para o noso territorio.
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As Reservas de Biosfera (RdB) son territorios preocupados por innovar 

e amosar que é posible compaxinar a conservación ambiental e o 

desenvolvemento socioeconómico sostible. 

A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” abarca un total de 

116.724 ha (113.969,7 ha terrestres e 2.754,6 ha mariñas), que representa o 14,33% da 

superficie da provincia de A Coruña, repartidas en 17 concellos. Con esta superficie, 

é a segunda Reserva de Biosfera galega por orde de superficie, sendo a primeira da 

O noso modelo de traballo baséase no Plan de Xestión 2013-2018, que foi elaborado 

contando coa participación dos principais axentes do territorio e das entidades que 

participan na xestión e que teñen competencias na Reserva de Biosfera. A 

fomentar a conservación do patrimonio natural e cultural 

que identifica ao noso territorio, a través da compatibilización dos

aproveitamentos sustentables da poboación local, que permita a 

calidade de vida dun modo sustentable. 

Ademais o noso Plan de Xestión 2013-2020, é a base para construír

participativo de deseño e elaboración da Estratexia Leader 2014

territorio Mariñas Betanzos. Neste proceso constituímos diferentes mesas 

sectoriais nas que estarán representadas todas as nosas entidades asociadas. Con 

este enfoque participativo e colaborativo queremos conseguir unha estratexia de 

futuro integradora para o noso territorio. 
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preocupados por innovar 

e amosar que é posible compaxinar a conservación ambiental e o 

A Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” abarca un total de 

mariñas), que representa o 14,33% da 

superficie da provincia de A Coruña, repartidas en 17 concellos. Con esta superficie, 

é a segunda Reserva de Biosfera galega por orde de superficie, sendo a primeira da 

, que foi elaborado 

contando coa participación dos principais axentes do territorio e das entidades que 

participan na xestión e que teñen competencias na Reserva de Biosfera. A visión 

nservación do patrimonio natural e cultural 

que identifica ao noso territorio, a través da compatibilización dos usos e 

, que permita a mellora da 

2020, é a base para construír o proceso 

participativo de deseño e elaboración da Estratexia Leader 2014-2020 para o 

territorio Mariñas Betanzos. Neste proceso constituímos diferentes mesas 

s entidades asociadas. Con 

este enfoque participativo e colaborativo queremos conseguir unha estratexia de 



 

 

 

3.1. XESTIÓN, COMUNICACIÓN

 

 

 

ACCIÓN LOGROS 2018
 

 
Funcionamento 
dos órganos de 
xestión 

 
 Reunión Consello de 

Dirección 
2018)
 

 
Estratexia de 
comunicación 
da RdB 

 
 Potenciación 

sociais
web
 

 Medios comunicación 
 

 Elaboración de 
material divulgativo
 

 
Impulsar 
accións e 
compromisos 
de cooperación 

 
 Congreso Mundial de 

Rede de 
Biosfera 
Coste

 Convenio con Secot 
Coruña.

 Outros axentes 
 Deputación

(Emprende na 
Biosfera)

 Xunta
obradoiros realizados 
dentro da Estratexia de 
Infraestrutura Verde)

 I Foro de Xoves da Rede 
de Reservas de 
Biosfera de 
Iberoamérica e o 
Caribe
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3.1. XESTIÓN, COMUNICACIÓN E COOPERACIÓN 

 

 
LOGROS 2018 

Reunión Consello de 
Dirección  (21 Abril 
2018) 

Potenciación das redes 
sociais e renovación da 
web 

Medios comunicación  

Elaboración de 
material divulgativo 

Congreso Mundial de 
Rede de Reservas de 
Biosfera Illas e Zonas 
Costeiras 
Convenio con Secot 
Coruña. 
Outros axentes  
Deputación da Coruña 
(Emprende na 
Biosfera) 
Xunta de Galicia ( 22 
obradoiros realizados 
dentro da Estratexia de 
Infraestrutura Verde) 
I Foro de Xoves da Rede 
de Reservas de 
Biosfera de 
Iberoamérica e o 
Caribe 
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COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN

8 entidades

COMITÉ EXECUTIVO

13 membros

Mulleres 12%

Homes 88%

Entidades Públicas 54%

Entidades Privadas 46%

 

A Asociación creou unha estrutura de 

desenvolvemento e avaliación da estratexia, liñas de acción e programas da 

Reserva de Biosfera e, así, garantir o cumprimento dos obxectivos d

MaB da UNESCO. 

A ESTRUTURA DE GOBERNO
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CONSELLO DE DIRECCIÓN

52 membros

Mulleres 11%

Homes 89%

Entidades Públicas 61%

Entidades Privadas 39 %

COMITÉ CIENTÍFICO

17 membros

Mulleres 29%

Homes 71%

COMISIÓNS 
TÉCNICAS DE APOIO E 

XESTIÓN

COMITÉ EXECUTIVO

Entidades Públicas 54%

Entidades Privadas 46%

A Asociación creou unha estrutura de goberno para a formulación, 

desenvolvemento e avaliación da estratexia, liñas de acción e programas da 

e, así, garantir o cumprimento dos obxectivos d

A ESTRUTURA DE GOBERNO DA RdB 
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COMISIÓNS 
TÉCNICAS DE APOIO E 

XESTIÓN

Comisión Turismo e 
Medio Ambiente

Comisión Plan 
Alimentario e Marca 

R.B.

Comisión 
Desenvolvemento 
Local e Emprego

desenvolvemento e avaliación da estratexia, liñas de acción e programas da 

e, así, garantir o cumprimento dos obxectivos do Programa 



 

 

A NOSA COMUNICACIÓN CO 

ENTORNO 

A principal canle de comunicación co 

entorno é a nosa páxina web

foi renovada e que está adaptada a todos os 

dispositivos móbiles e contou cunha media 

de 68.230 visitas durante o 2018

xunto coas redes sociais, tamén nos 

facemos eco das novidades e actividades 

doutras entidades públicas e privadas da 

Reserva de Biosfera. 

www.marinasbetanzos.gal

 

REDES SOCIAIS 

Ademais contamos con presenza 

en diferentes redes sociais porque 

queremos estar atentos ás 

demandas que xorden na nosa 

contorna, tendo un espazo 

específico para poder falar cos 

diferentes axentes sociais cos que 

interactuamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.222 seguidores

1.089 seguidores

1.044 seguidores
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A NOSA COMUNICACIÓN CO 

A principal canle de comunicación co 

páxina web, que neste ano 

foi renovada e que está adaptada a todos os 

dispositivos móbiles e contou cunha media 

durante o 2018. Nesta web, 

xunto coas redes sociais, tamén nos 

facemos eco das novidades e actividades 

doutras entidades públicas e privadas da 

www.marinasbetanzos.gal 

Ademais contamos con presenza 

en diferentes redes sociais porque 

queremos estar atentos ás 

demandas que xorden na nosa 

contorna, tendo un espazo 

ra poder falar cos 

diferentes axentes sociais cos que 

 

seguidores 

seguidores 

seguidores 
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IMPACTOS NOS MEDIOS DE 

A nosa comunicación vese reforzada polos 

nosos impactos en medios de 

que ascenderon a máis de 

2018. Destaca especialmente a participación 

mensual no xornal de As Mariñas.

BOLETÍN DA RESERVA DE BIOSFERA

Este ano 2018 tense lanzado o 

“online” da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas, ao que nos podemos subscribir 

a través da páxina web. Téñense elaborado 2 

boletíns mensuais (24 boletíns

40 subscricións.     

SENSIBILIZACIÓN E DIVULGACIÓN

Entre as principais liñas de traballo 

desenvoltas pola Asociación están as dirixidas 

á sensibilización e divulgación sobre aspectos 

clave dunha Reserva, abertos a toda a 

cidadanía. Consideramos que esta é unha labor 

primordial xa que permite dar a coñecer os 

problemas socio-ecolóxicos e promover a 

acción da cidadanía a este respecto. Dentro 

destas actividades salientamos:

A elaboración de materiais

para a educación ambiental

Moldes de pegadas de mamíferos da 

Reserva de Biosfera (lontra, bilúrico das 

rochas, raposo, corzo, teixugo, xabarín).

Caixas de rastros de aves (curuxa, 

Materiais sobre fauna e flora (peto verde, cobra de auga, merlo acuático, 

píntega común, ra verde, reo, p

vacaloura). 

Láminas de especies de flora e fauna autóctona.

Memoria Anual 2018         

DE COMUNICACIÓN 

A nosa comunicación vese reforzada polos 

impactos en medios de comunicación, 

que ascenderon a máis de 62 durante todo o 

Destaca especialmente a participación 

xornal de As Mariñas. 

BOLETÍN DA RESERVA DE BIOSFERA 

Este ano 2018 tense lanzado o Boletín 

da Reserva de Biosfera Mariñas 

que nos podemos subscribir 

a través da páxina web. Téñense elaborado 2 

24 boletíns), e conta con 

SENSIBILIZACIÓN E DIVULGACIÓN 

Entre as principais liñas de traballo 

desenvoltas pola Asociación están as dirixidas 

sensibilización e divulgación sobre aspectos 

, abertos a toda a 

cidadanía. Consideramos que esta é unha labor 

primordial xa que permite dar a coñecer os 

ecolóxicos e promover a 

acción da cidadanía a este respecto. Dentro 

destas actividades salientamos: 

A elaboración de materiais didácticos 

para a educación ambiental: 

des de pegadas de mamíferos da 

Reserva de Biosfera (lontra, bilúrico das 

rochas, raposo, corzo, teixugo, xabarín). 

Caixas de rastros de aves (curuxa, corvo,arao). 

Materiais sobre fauna e flora (peto verde, cobra de auga, merlo acuático, 

píntega común, ra verde, reo, píntega rabilonga, tordo común, sapo común, 

Láminas de especies de flora e fauna autóctona. 
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Materiais sobre fauna e flora (peto verde, cobra de auga, merlo acuático, 

ntega rabilonga, tordo común, sapo común, 



 

 

 

A organización de eventos e colabo

V Aniversario da RdB MCeTM, 

 
En colaboración co CEIDA 
organizouse o 5 de xuño unha 
xornada formativa sobre as 
Reservas de Biosfera Atlánticas 
polo Día Mundial do Medio 
Ambiente. 
O 7 de xuño celebrouse tamén en 
colaboración co CEIDA, o OAPN e o 
CENEAM unha xornada para 
potenciar a Marca de Calidade da 
Reserva de Biosfera. 

 
Na Aula da Naturez
Burgo
xuño, se ten organizado unha
exposición ( O Recuncho Expositivo da 
Reserva de Biosfera)
Biod
problemática sobre as especies 
invasoras”e “ 
Infraestrutura 
Coruña”,
de 
 

 
Plantación de árbores autóctonas 
na Aula da Natureza Juan 
Lembeye (O Burgo). 

 
En colaboración co Grupo Naturalista
Hábitat se ten desenvolto, o 26
a V Maratón Ornitolóxica da RdB 
MCeTM
observadores 
 

 
En colaboración co CEIDA, do 1 O 15  
de xuño, se ten celebrado un Ciclo 
de cine sobre Natureza e 
Desenvolvemento Sostible, nos 
centros educativos da contorna, 
ao que teñen asistido 60 persoas 

 
En colaboración co Concello de Sada 
organizouse na Casa de Cultura Pintor 
Lloréns de Sada, o 25 de maio, a 
final 
ambiental da RdB
máis de 

 
Xornada ‘Posta en valor da marca 
Reserva de Biosfera’, con 
diferentes charlas sobre a nosa 
Reserva e os seus produtores, que 
se celebrou Castelo de Santa Cruz 
(Concello de Oleiros) e en Donín 
(Concello de Paderne), onde se 
recoñeceron as 3 primeiras 
empresas adheridas á marca da 
Rede Española de Reservas de 
Biosfera 
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A organización de eventos e colaboracións:  

V Aniversario da RdB MCeTM, organizado co Concello de Culleredo

Na Aula da Natureza Juan Lembeye (O 
Burgo),dende o 1 de maio ata o 15 de 
xuño, se ten organizado unha 
exposición ( O Recuncho Expositivo da 

eserva de Biosfera) sobre: 
Biodiversidade no territorio da RdB e a 
problemática sobre as especies 
invasoras”e “ Proxecto de 
nfraestrutura Verde na Área da 

Coruña”, por onde teñen pasado máis 
de 100 visitantes 

 
Acto Institucional
V Aniversario da RdB MCeTM, 
organizado 
Culleredo o 8 de xuño
participaron 
representantes do Programa 
MaB en España e IBEROMaB, de 
entidades privadas, institucións, 
administracións públicas e 
produtores 

En colaboración co Grupo Naturalista 
Hábitat se ten desenvolto, o 26 de maio, 

V Maratón Ornitolóxica da RdB 
MCeTM na que participaron 30 
observadores e 8 equipos. 

 
Presentación do proxecto “No 
seu lugar” á comunidade 
educativa do territorio, en 
colaboración co CEIDA, o 20 de 
outubro na RdB MCeTM 

En colaboración co Concello de Sada 
organizouse na Casa de Cultura Pintor 
Lloréns de Sada, o 25 de maio, a Gala 
final do Programa de Educación 
ambiental da RdB, na que participaron 
máis de 300 nenos 

 
Día da árbore 2018
Os escolares da RdB celebran 
esta data coa plantación de 
árbores
Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio 
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organizado co Concello de Culleredo 

Acto Institucional con motivo do 
V Aniversario da RdB MCeTM, 
organizado polo Concello de 
Culleredo o 8 de xuño. Neste acto 
participaron 60 persoas 
representantes do Programa 
MaB en España e IBEROMaB, de 
entidades privadas, institucións, 
administracións públicas e 
produtores agroalimentarios  

Presentación do proxecto “No 
seu lugar” á comunidade 
educativa do territorio, en 
colaboración co CEIDA, o 20 de 
outubro na RdB MCeTM  

Día da árbore 2018 
Os escolares da RdB celebran 
esta data coa plantación de 692 
árbores autóctonas cedidas pola 
Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio  

 



 

 

Accións e compromisos de 

cooperación a nivel rexional e 

autonómico:  

Destacar a colaboración mantida co Centro de 
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental 
de Galicia (CEIDA) no desenvolvemento das 
seguintes xornadas, organizadas polo CEIDA:

Curso de Introdución aos estudo dos 
micromamíferos. Febreiro 2018

Xornada de Humidais para un futuro sostible
Febreiro 2018. 

Ciencia cidadá en Reserva de Biosfera
chegan as anduriñas? Febreiro 2018

Curso interpretación para comunicar con 
medios expositivos. Marzo 2018.

Curso deseño de itinerarios interpretativos 
autoguiados. Abril 2018. 

II Xornada INTERNACIONAL DE Educación 
Ambiental do Ceida. Abril 2018

Curso estudo dos carnívoros

Introdución ao estudo dos morcegos. 
2018.  
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Accións e compromisos de 

cooperación a nivel rexional e 

a colaboración mantida co Centro de 
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental 
de Galicia (CEIDA) no desenvolvemento das 
seguintes xornadas, organizadas polo CEIDA: 

Curso de Introdución aos estudo dos 
Febreiro 2018. 

is para un futuro sostible. 

Ciencia cidadá en Reserva de Biosfera. Cando 
Febreiro 2018. 

Curso interpretación para comunicar con 
. Marzo 2018. 

Curso deseño de itinerarios interpretativos 
 

II Xornada INTERNACIONAL DE Educación 
Abril 2018 

Curso estudo dos carnívoros. Abril 2018 

Introdución ao estudo dos morcegos. Xullo 
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Podemos destacar a colaboración activa con outras organizacións, co 

promover a mellora do patrimonio natural e cultural:

 
Somos membros de: 
 Rede Española de Reservas de 

Biosfera. 
 Grupo de Traballo de Economía 

Social, da Rede Española de RdB.
 Rede Mundial de Illas e Zonas 

Costeiras. 
 Rede IberoMaB. 
 Unión Internacional para a 

Conservación da Natureza (UICN).
 Asociación de Grupos de 

Desenvolvemento Rural de Galicia.
 Rede Galega de Reservas de 

Biosfera. 
 

 
Outra das colaboracións clave no 
territorio, se mantén co CFEA de Guísamo
e o Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (CIAM): 
 
 Organización de xornadas e 

actividades formativas. 
 Transferencia tecnolóxica 

Operativos de Innovación
 

 

Temos participado no Congreso Mundial

Reservas da Biosfera Illas 

costeiras, durante o mes de maio do 2018, 

celebrado en  Menorca. Neste Congreso 

avanzouse definición do Plan de Traba

Rede (2018-2022). Ao mesmo tempo, 

servido de foro de debate sobre 

máxima relevancia no ámbito Red: turi

vectores ambientais (ener

residuos), cambio climático, 

biodiversidade, resiliencia 

de ecosistemas, poboación 

desenvolvemento local e x

mariño. 
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Podemos destacar a colaboración activa con outras organizacións, co 

promover a mellora do patrimonio natural e cultural: 

Rede Española de Reservas de 

Grupo de Traballo de Economía 
Social, da Rede Española de RdB. 
Rede Mundial de Illas e Zonas 

Internacional para a 
Conservación da Natureza (UICN). 
Asociación de Grupos de 
Desenvolvemento Rural de Galicia. 
Rede Galega de Reservas de 

 
Cooperación co Grupo 
Naturalista Hábitat: 
 
 Especie do Ano. 
 Maratón 

ornitolóxica. 

Fundación 
Mandeo
 

Outra das colaboracións clave no 
CFEA de Guísamo 

Centro de Investigacións Agrarias de 

Organización de xornadas e 
 

Transferencia tecnolóxica e Grupos 
Operativos de Innovación. 

 
Fundación Juana de 
Vega: 
 
 Apoio nas 

actividades 
formativas para o 
emprendemento 
agroalimentario. 

Deputación de A Coruña
 

Congreso Mundial de 

las e zonas 

urante o mes de maio do 2018, 

Neste Congreso 

Plan de Traballo da 

smo tempo, ten 

servido de foro de debate sobre  temas de 

ámbito Red: turismo, 

s (enerxía, auga e 

cambio climático, xestión da 

, resiliencia e restauración 

ación e 

xestión do medio 
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Podemos destacar a colaboración activa con outras organizacións, co obxectivo de 

 
Fundación Fragas do 
Mandeo: 
 

 Semana da 
Custodia do 
territorio. 

 
Deputación de A Coruña: 
 

 Programa 
Emprende na 
Biosfera 
 



 

 

 

A Asociación Mariñas-Betanzos estivo 

presente no I Encontro LEADER de 

Galicia, celebrado o pasado 28 de xuño 

no concello de O Pino. Este evento, 

organizado pola Agader e 

de GDRs de Galicia, ten servido para dar 

a coñecer proxectos innovadores e de 

emprendemento no rural en G

sendo un punto de encontro das 

entidades vencelladas ao Leader.

 

Acordo de irmanamento

En abril do 2018, tivemos a visita 

institucional do presidente do Goberno 

Autónomo da Illa do PrÍncipe

de Biosfera desde o ano 2012, para 

asinar o noso primeiro

irmanamento. Posteriormente tivemos 

unha reunión para avaliar posibles liñas 

de cooperación.  

 

“Foro Verde” en Paraguai

A Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo

confirma o interese que suscita o 

seu traballo a nivel mundial. Con 

tan só 5 anos de vida, e tras recibir o 

recoñecemento da propia UNESCO

como unha das máis activas do 

mundo, a Reserva coruñesa foi 

elixida polo Banco Mundial e o 

Goberno de Paraguai para 

o seu exemplo e experiencia no

Foro de Negocios Verdes que se c

Asunción. 
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Betanzos estivo 

Encontro LEADER de 

, celebrado o pasado 28 de xuño 

Este evento, 

organizado pola Agader e a Asociación 

, ten servido para dar 

a coñecer proxectos innovadores e de 

emprendemento no rural en Galicia,, 

de encontro das 

entidades vencelladas ao Leader. 

Acordo de irmanamento 

bril do 2018, tivemos a visita 

institucional do presidente do Goberno 

Illa do PrÍncipe, Reserva 

de Biosfera desde o ano 2012, para 

noso primeiro acordo de 

irmanamento. Posteriormente tivemos 

unha reunión para avaliar posibles liñas 

“Foro Verde” en Paraguai 

A Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo 

confirma o interese que suscita o 

seu traballo a nivel mundial. Con 

anos de vida, e tras recibir o 

ñecemento da propia UNESCO 

unha das máis activas do 

coruñesa foi 

Mundial e o 

Goberno de Paraguai para expoñer 

o seu exemplo e experiencia no 

Foro de Negocios Verdes que se celebrou en 
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“Sen pobos non hai futuro

A Rede Española de Desenvolvemento 

Rural organizou una Xornada “ Sen 

Pobos non hai Futuro” ao que

Presidente, o Vicepresidente 

da Asociación Mariñas-Betanzos, así 

como o Alcalde de Culleredo. A Xornada 

serviu como un espazo de reflexión e 

debate no que expoñer, analizar e 

discutir diferentes iniciativas 

nacionais e europeas relacionadas coas 

posibilidades económicas e sociais de 

investir nas zonas Rurais, e como o programa Leader 

pode contribuír. 

 

Ampliación da Reserva 

Desde a Reserva de Biosfera 

Coruñesas e Terras do Mandeo se está 

traballando coordinadamente co

municipios de Carballo, Cerceda, A 

Laracha, Malpica, Mesía, Ponteceso e

Vilasantar, para avanzar na ampliación 

desta Reserva. Esta ampliación deberá 

ser aprobada polo Estado, e deberá 

contar co visto bo da UNESCO. 

 
Convenio con SECOT Coruña

 
Tense asinado un convenio para colaborar 

na atención das persoas 

aproveitando a experiencia dos membros 

de SECOT co obxectivo de facilitar a 

en marcha de iniciativas emprendedoras.
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Sen pobos non hai futuro” 

A Rede Española de Desenvolvemento 

Rural organizou una Xornada “ Sen 

que acudiron o 

Vicepresidente e o Xerente 

Betanzos, así 

lleredo. A Xornada 

u como un espazo de reflexión e 

debate no que expoñer, analizar e 

discutir diferentes iniciativas rexionais, 

uropeas relacionadas coas 

posibilidades económicas e sociais de 

investir nas zonas Rurais, e como o programa Leader 

Ampliación da Reserva  

Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo se está 

nadamente cos 

Carballo, Cerceda, A 

, Ponteceso e 

, para avanzar na ampliación 

desta Reserva. Esta ampliación deberá 

ser aprobada polo Estado, e deberá 

contar co visto bo da UNESCO.  

Convenio con SECOT Coruña 

un convenio para colaborar 

 emprendedoras, 

experiencia dos membros 

de SECOT co obxectivo de facilitar a posta 

en marcha de iniciativas emprendedoras. 
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ENTREGA PREMIOS V CERTAME DE DEBUXO “VIDA 

SILVESTRE DO ENCORO DE

A entrega de premios da V edici

Certame de Debuxo da Natureza, 

organizado polo G.N. Hábitat en 

colaboración con EMALCSA, celebrouse 

en febrero nas instalación da Casa da 

Auga da Coruña. Contou coa 

representación do Concello de A Co

e a Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo.

 

I FORO DA XUVENTUDE DA REDE DE RESERVAS DE 

BIOSFERA DE IBEROAMÉRICA E O CARIBE 

(IBEROMAB) 

Do 5 ao 8 de decembro celebrouse en 

Ecuador e Perú o I Foro da Xuventude da 

Rede de Reservas de Biosfera do 

IberoMaB, que contou coa 

representación da Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 

co obxectivo de intercambiar 

experiencias de traballo no ámbito da 

xuventude, así como establecer redes de 

traballo colaborativo. 

 

I  ENCONTRO ENTRE REDES DE 

DESENVOLVEMENTO RURAL DO CANTÁBRICO 

En novembro celebrouse en Oviedo o I 

Encontro da Redes de Desenvolvemento 

Rural do Cantábrico que tiña como 

obxectivo identificar liñas de traballo 

para o  novo período de programación, tendo en conta 

as particularidades destes territorios. A este evento 

tamén asistiu unha representación da Asociación 

Mariñas-Betanzos. 
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ENTREGA PREMIOS V CERTAME DE DEBUXO “VIDA 

SILVESTRE DO ENCORO DE ABEGONDO-CECEBRE” 

A entrega de premios da V edición do 

Certame de Debuxo da Natureza, 

organizado polo G.N. Hábitat en 

colaboración con EMALCSA, celebrouse 

en febrero nas instalación da Casa da 

Auga da Coruña. Contou coa 

representación do Concello de A Coruña 

e a Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo. 

I FORO DA XUVENTUDE DA REDE DE RESERVAS DE 

BIOSFERA DE IBEROAMÉRICA E O CARIBE 

Do 5 ao 8 de decembro celebrouse en 

o I Foro da Xuventude da 

iosfera do 

, que contou coa 

representación da Reserva de Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 

co obxectivo de intercambiar 

experiencias de traballo no ámbito da 

xuventude, así como establecer redes de 

NTRE REDES DE 

DESENVOLVEMENTO RURAL DO CANTÁBRICO  

En novembro celebrouse en Oviedo o I 

Encontro da Redes de Desenvolvemento 

Rural do Cantábrico que tiña como 

obxectivo identificar liñas de traballo 

para o  novo período de programación, tendo en conta 

particularidades destes territorios. A este evento 

u unha representación da Asociación 
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PARTICIPACIÓN NO EVENTO LEADER EN ÉVORA 

PORTUGAL 

A conferencia do ano 2018, organizada 

por ELARD baixo a presidencia 

portuguesa, serviu para entender mellor 

o que pasou co método LEADER desde o 

ano 2007. 

Do mesmo xeito que en 2007, a 

conferencia en 2018 tamén tivo lugar en 

Évora (Portugal). As persoas 

participantes puideron debater e 

sumarse ás mesas de traballo 

e moita creatividade, incluída o 

desenvolvemento de intercambios

cooperación entre os territorios rurais 

da UE. Os temas para tratar inclu

novo enfoque imposto polo concepto de 

dixitalización dos Smart Villages, 

intercambios sobre como afrontar os 

cambios demográficos, asegurar que os mozos 

permanezan ou se trasladen ás áreas rurais, e como 

LEADER/CLLD e os GAL poden contribuír a estes 

desafíos. 

 

XORNADA “A PEGADA DA RESERVA DA BIOSFERA NA 

CONTORNA NATURAL LEBANIEGA”

No mes de novembro celebrouse en 

Potes (Cantabria) a xornada “A pegada 

da Reserva da Biosfera na contorna 

natural lebaniega”, que tivo como 

obxectivo  abrir o debate sobre a 

idoneidade de que toda a Comarca de 

Liébana sexa declarada Reserva de 

Biosfera”. 

Desde a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas 

participamos para  expoñer a nosa experiencia e 

accións levadas a cabo nestes anos. 
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A PEGADA DA RESERVA DA BIOSFERA NA 

CONTORNA NATURAL LEBANIEGA” 

No mes de novembro celebrouse en 

Potes (Cantabria) a xornada “A pegada 

da Reserva da Biosfera na contorna 

natural lebaniega”, que tivo como 

obxectivo  abrir o debate sobre a 

idoneidade de que toda a Comarca de 

Liébana sexa declarada Reserva de 

esde a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas 

participamos para  expoñer a nosa experiencia e 

accións levadas a cabo nestes anos.  
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3.2. ENTORNO SOCIOECONÓMICO, EMPREGO E CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS
 

 
Emprego verde 

 
 Formación 

acompañamento 
técnico 
emprendemento 
(Programa Emprende 
na Biosfera
Deputación da 
Coruña

 Curso Monitor Ocio e 
Tempo Libre

 
 

 
Responsabilidade 
social empresarial 

 
 Identificación e 

contactos con  
empresas

 Participación nunha 
saída organizada polo
G.N. Hábitat

 Presentación proxecto 
voluntariado 
empresarial

 
 
Adaptación ao 
cambio climático e 
a súa mitigación 

 
 Presidencia Asociación 

de Territorios 
Comprometidos coa 
Loita contra o Cambio 
Climático
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LOGROS 2018 

mación e 
acompañamento 
técnico para o 
emprendemento 
Programa Emprende 

na Biosfera – 
Deputación da 
Coruña) 
Curso Monitor Ocio e 
Tempo Libre 

Identificación e 
contactos con  
empresas 
Participación nunha 
saída organizada polo 
G.N. Hábitat  
Presentación proxecto 
voluntariado 
empresarial 

Presidencia Asociación 
de Territorios 
Comprometidos coa 
Loita contra o Cambio 
Climático 
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FOMENTAMOS O EMPRENDEMENTO

SUSTENTABLE 

Ao longo do 2018, a Asociación Mariñas

Betanzos desenvolveu o Programa 

Emprende na Biosfera, contando co 

apoio da Deputación de A Coruña,

dirixido a animar a posta en marcha de 

iniciativas emprendedoras no ámbito da 

Reserva de Biosfera MCeTM.

As actividades estiveron estruturadas 

nos seguintes bloques: identificación de 

oportunidades de emprendemento; 

formación e maduración de proxectos; 

posta en marcha e lanzamento de 

proxectos; consolidación dos proxectos 

e traballo en rede. 

A formación pivotou sobre os seguintes 

recursos e/ou temáticas: produción de 

carne de vacún, produción de mazá, 

produción de mel, elaboración de 

transformados lácteos, a agricultura 

ecolóxica, así como o ecoturismo, entre 

outros. 

Algúns datos sobre o Programa 

Emprende na Biosfera:  

 Desenvolvéronse 14 actividades 

formativas. 

 Participaron 378 persoas

186 eran mulleres. 

 Téñense asesorado máis de 25 

proxectos de emprendemento, que 

están  actualmente en fase de posta 

en marcha. 

 Creouse unha bolsa de emprego e acadouse a 

inserción laboral de 5 mulleres

emprego. 

 Avanzouse na consolidación de 3 explotacións de 

horta ecolóxica, ademais de outras 

transformación agroalimentaria.
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Ao longo do 2018, a Asociación Mariñas-

Programa 

, contando co 

apoio da Deputación de A Coruña, e 

dirixido a animar a posta en marcha de 

iniciativas emprendedoras no ámbito da 

Reserva de Biosfera MCeTM. 

As actividades estiveron estruturadas 

nos seguintes bloques: identificación de 

oportunidades de emprendemento; 

formación e maduración de proxectos; 

osta en marcha e lanzamento de 

proxectos; consolidación dos proxectos 

sobre os seguintes 

recursos e/ou temáticas: produción de 

carne de vacún, produción de mazá, 

produción de mel, elaboración de 

s, a agricultura 

ecolóxica, así como o ecoturismo, entre 

Algúns datos sobre o Programa 

actividades 

378 persoas, das cales 

asesorado máis de 25 

de emprendemento, que 

están  actualmente en fase de posta 

Creouse unha bolsa de emprego e acadouse a 

inserción laboral de 5 mulleres, demandantes de 

consolidación de 3 explotacións de 

, ademais de outras 2 empresas de  

agroalimentaria. 
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CURSO MONITOR OCIO E TEMPO 

LIBRE 

A Asociación Mariñas-Betanzos 

desenvolveu un Curso de Monitor de 

Ocio e Tempo Libre, xunto cos concellos 

de Aranga e Irixoa, dirixido a facilitar a 

inserción laboral das persoas mozas, e 

tendo como base os recursos 

ambientais e turísticos da Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terr

do Mandeo. 

Con este curso acadaron a titulación de 

Monitor de Ocio e Tempo Libre 

persoas. 

 

CURSO NOVAS TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN

A Asociación Mariñas-Betanzos 

organizou un curso, no mes de 

setembro, dirixido a un colectivo de 

mulleres de concello de Culleredo, e 

que tiña como obxectivo mellorar o 

coñecemento e o manexo das novas 

tecnoloxías da información e 

comunicación no ámbito rural.

Nesta actividade participaron máis de 

30 mulleres rurais. 
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inserción laboral das persoas mozas, e 

tendo como base os recursos 

ambientais e turísticos da Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras 

Con este curso acadaron a titulación de 

Monitor de Ocio e Tempo Libre 9 

CURSO NOVAS TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

Betanzos  

organizou un curso, no mes de 

do a un colectivo de 

mulleres de concello de Culleredo, e 

que tiña como obxectivo mellorar o 

coñecemento e o manexo das novas 

tecnoloxías da información e 

comunicación no ámbito rural. 

Nesta actividade participaron máis de 
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3.3. SUSTENTABILIDADE DO 

MEDIO RURAL. PRODUCIÓNS 

E SERVIZOS 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS 2018
 

 
Mellora da 
calidade de vida 
das poboacións 

 
 Inicio de accións no 

proxecto LIFE Water Way
 

 
Fomento de 
prácticas 
agrogandeiras 
sustentables 

 
 Proxecto 

escolares
locais

 Aconsellamento técnico, 
xornadas técnicas

 G.O. reducción antibióticos 
ganado porcino

 
 
Fomento de 
prácticas forestais 
sustentables 

 
Fomentos d
aproveitamento
dos montes

 
Fomento de 
produtos de 
calidade 
 

 
 Declaración 

empresas de España 
adheridas a
Española de RBs

 25 empresas adheridas á 
Marca de calidade da 
Reserva de Biosfera 
MCeTM
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SUSTENTABILIDADE DO 

PRODUCIÓNS 

 

 

 

 

 

 

LOGROS 2018 

 
Inicio de accións no 

roxecto LIFE Water Way 
 
 

Proxecto Eco-Comedores 
escolares e  mercados 
locais 

consellamento técnico, e 
xornadas técnicas 
G.O. reducción antibióticos 
ganado porcino) 

 
 

Fomentos do 
aproveitamento alternativo 
dos montes 

Declaración das 3 primeiras 
empresas de España 
adheridas a Marca da Rede 
Española de RBs 
25 empresas adheridas á 
Marca de calidade da 
Reserva de Biosfera 
MCeTM 
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PROMOVEMOS A AGRICULTURA SUSTENTABLE

Unha das principais liñas de traballo da Asociación 

Mariñas-Betanzos é o impulso á agricultura 

sustentable e o apoio ás producións locais. 

Temos colaborado na organización de diferentes 

actividades de difusión:  

 

Festa Pan de Carral. Maio 2018

Se colabora co Concello de Carral para o 

desenvolvemento desta actividade, co obxectivo 

de exaltar e promocionar o pan de Carral. 

2.600 persoas. 

Mostra Branco Lexítimo. Xullo 2018

O Concello de Paderne organiza a Mostra de 

Branco Lexítimo, actividade coa

mellorando o coñecemento sobre esta variedade 

autóctona de viño.  

1.700 persoas.  

Feira Cebola Chata de Miño. 

Colaboramos co Concello de Miño para a 

organización deste evento, dirixido a 

a Cebola Chata de Miño.  

3.000 persoas. 

 

MOSTRA DE PRODUTOS DAS 

MARIÑAS, que xa vai pola V

e que ten lugar no concello de 

Betanzos.  

6.000 persoas. 
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Unha das principais liñas de traballo da Asociación 

Betanzos é o impulso á agricultura 

sustentable e o apoio ás producións locais.  

na organización de diferentes 

Festa Pan de Carral. Maio 2018. 

Se colabora co Concello de Carral para o 

desenvolvemento desta actividade, co obxectivo 

de exaltar e promocionar o pan de Carral.  

stra Branco Lexítimo. Xullo 2018 

O Concello de Paderne organiza a Mostra de 

Branco Lexítimo, actividade coa que colaboramos, 

mellorando o coñecemento sobre esta variedade 

Feira Cebola Chata de Miño. Agosto 2018 

Colaboramos co Concello de Miño para a 

zación deste evento, dirixido a promocionar 

MOSTRA DE PRODUTOS DAS 

VI edición, 

e que ten lugar no concello de 
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ECO-COMEDORES COS ALIMENTOS DA

BIOSFERA 

Co obxectivo de avanzar nunha 

agricultura sustentable, a 

comercialización das producións 

agroalimentarias nas canles 

curtas, e apostando pola 

alimentación saudable dos máis 

pequenos, hai que destacar a 

colaboración cos produtores locais

e na posta en marcha dos menús 

ecolóxicos en colexios da Reserva de 

Biosfera.  

Esta iniciativa pretende estimular o 

coñecemento e a demanda de produtos 

ecolóxico no noso ámbito local. 

Co traballo impulsado dende a Reserva 

de Biosfera (organización de xuntanzas, 

apoio á formación especializada, imaxe 

corporativa,…), estase a dar forma a un 

proxecto de futuro que garanta a 

comercialización nos circuítos curtos.

Desenvolvemos unha actividade 

formativa, dirixida aos centros educativos, 

persoal de cociña e produtores da 

Reserva de Biosfera, co obxectivo de 

facilitar a coordinación entre os diferentes 

axentes, e sensibilizar sobre os produtos de 

temporada e o deseño dos menús escolares.

Na actualidade existen seis

centros educativos, chegando a un alumnado de 2.300 

persoas. 

Ademais nestes centros educativas téñense creado 

grupos de consumo, entre 

hai 41 consumidores. 

Vídeo Eco-Comedores: 

https://www.youtube.com/watch?v=9blBGaFPt10

Memoria Anual 2018         

COS ALIMENTOS DA RESERVA DE 

o obxectivo de avanzar nunha 

, a 

comercialización das producións 

agroalimentarias nas canles 

alimentación saudable dos máis 

pequenos, hai que destacar a 

cos produtores locais 

menús 

ecolóxicos en colexios da Reserva de 

Esta iniciativa pretende estimular o 

coñecemento e a demanda de produtos 

ecolóxico no noso ámbito local.  

Co traballo impulsado dende a Reserva 

de Biosfera (organización de xuntanzas, 

apoio á formación especializada, imaxe 

dar forma a un 

proxecto de futuro que garanta a 

comercialización nos circuítos curtos. 

unha actividade 

formativa, dirixida aos centros educativos, 

persoal de cociña e produtores da 

Reserva de Biosfera, co obxectivo de 

entre os diferentes 

axentes, e sensibilizar sobre os produtos de 

temporada e o deseño dos menús escolares.  

seis produtores e nove 
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https://www.youtube.com/watch?v=9blBGaFPt10  
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PROMOVEMOS A INNOVACIÓN 

RURAL COMO ESTRATEXIA 

FUTURO E CALIDADE DE VIDA

Conscientes de que a innovación é unha 

das principais bazas que debe xogar o 

rural para xerar riqueza e crear

emprego, temos conformado un 

Operativo de Innovación (GOI)

da Asociación Europea para a 

Innovación (AEI). 

Redución da adición de antibióticos na 

dieta de animais de porcino en ciclo 

industrial. 

Neste proxecto promovido pola 

Asociación Mariñas-Betanzos, tamén 

participa a Universidade de Santiago de 

Compostela, ademais do centro 

tecnolóxico da carne e a Asociación Galega de 

cooperativas agrarias. A utilización da 

ferramenta deseñada, permit

seguintes resultados: 

 Eliminar os antibióticos da ración nos 

últimos 3 meses de v

 Caracterizar a carne producida “ sen 

antibióticos”, ao respecto da súa calidade 

diferencial. 

 Analizar os custes nestes novos 

sistemas de produción, así como as 

necesidades de investimentos para 

adaptar ás granxas a este novo modelo.

 Identificar melloras ao respecto da 

sustentabilidade da produción de porcino 

industrial, así como da seguridade 

alimentaria. 

Este proxecto lévase a cabo en 

gando porcino , pertencentes a cooperativa 

Coporc SCG, con sede en Culleredo.
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das principais bazas que debe xogar o 
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s do centro 

tecnolóxico da carne e a Asociación Galega de 

A utilización da 

ferramenta deseñada, permitirá acadar os 

Eliminar os antibióticos da ración nos 

de vida dos animais. 

Caracterizar a carne producida “ sen 

antibióticos”, ao respecto da súa calidade 

Analizar os custes nestes novos 

sistemas de produción, así como as 

necesidades de investimentos para 

adaptar ás granxas a este novo modelo.  

Identificar melloras ao respecto da 

sustentabilidade da produción de porcino 

industrial, así como da seguridade 

vase a cabo en 4 explotacións de 

pertencentes a cooperativa 

, con sede en Culleredo. 
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ENTIDADE DE ACONSELLAMENTO

A Asociación Mariñas-Betanzos, desde o 

2014, está inscrita no Rexistro de 

Entidades con Servizos de 

Aconsellamento de Galicia (RESAXEGA). 

Entre as actividades desenvoltas 

podemos sinalar algunhas, co

 Consultoría agraria: estudos 

agronómicos; xestión e 

asesoramento de empresas e 

novos activos agrarios; xestión de 

explotacións; deseño de 

plantacións; aforro e eficiencia 

enerxética; comercialización 

agroalimentaria; etiquetado e 

envasado; xestión da 

 Formulación de proxectos 

técnicos á mocidade interesada 

en incorporarse e/ou 

explotacións que deciden ampliar: 

proxectos agrogandeiros, 

proxectos agroindustriais e 

invernadoiros; preparación e 

tramitación da documentación de 

solicitude de axudas da 

Consellería do Medio Rural para o apoio aos 

investimentos nas explotacións agrícolas de 

agricultores mozos; trámites urbanísticos de 

instalacións agrarias

 Outras actividades desenvoltas: auditorías 

enerxéticas, auditorías de envasado e 

etiquetado en produtos agroalimentarios.

Desde o ano 2014 lévase prestado aconsellamento 

técnico a máis de 35 explotacións
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2014, está inscrita no Rexistro de 

Entidades con Servizos de 

Aconsellamento de Galicia (RESAXEGA). 

Entre as actividades desenvoltas 

podemos sinalar algunhas, como: 

Consultoría agraria: estudos 

ómicos; xestión e 

asesoramento de empresas e 

novos activos agrarios; xestión de 

explotacións; deseño de 

plantacións; aforro e eficiencia 
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envasado; xestión da innovación.   

Formulación de proxectos 

técnicos á mocidade interesada 

en incorporarse e/ou 

explotacións que deciden ampliar: 

proxectos agrogandeiros, 

agroindustriais e 

invernadoiros; preparación e 

tramitación da documentación de 

das da 

Consellería do Medio Rural para o apoio aos 

investimentos nas explotacións agrícolas de 

agricultores mozos; trámites urbanísticos de 

instalacións agrarias. 

Outras actividades desenvoltas: auditorías 

enerxéticas, auditorías de envasado e 

n produtos agroalimentarios. 

Desde o ano 2014 lévase prestado aconsellamento 

5 explotacións agrarias.  
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MARCA DE CALIDADE 

RESERVA DE BIOSFERA 

MCeTM 

Neste ano 2018 tense impulsado o 

traballo para a posta en marcha da 

Marca de Calidade ligada á Reserva de 

Biosfera,   

O Castelo de Santa Cruz acolleu unha 

serie de charlas baixo o título 

valor da marca Reserva de

sobre a Reserva de Biosfera e os seus 

produtores. 

No marco desta actividade

certificado do Organismo Autónomo

Parques Nacionais ás empresas

Daterra Do País e A Castrexa,

primeiras en acadar a adhesión

Rede Española de Reservas

Trátase de un fito a nivel de

celebrouse na sede de Orballo

Paderne, e completouse cun

de produtos adheridos á Marca

Biosfera MCeTM.  

En decembro deste ano 2018, o Organismo Autónomo 

de Parques Nacionais tamén aprobou a adhesión de 

As Camposeiras á marca estatal.

A finais do ano 2018 xa contabamos con 

adheridas á Marca da Reserva de Biosfera MCeTM, e 

4 empresas adheridas á Marca da Rede Española de 

Reservas de Biosfera. 

Á empresas adheridas tense entregado material 

promocional: bolsas reutilizables, bolsas de papel, 

dípticos, etiquetas e placas distintivas

Web Marca: http://marinasbetanzos.gal/plan

alimentario/marca-de-calidade
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impulsado o 

traballo para a posta en marcha da 

Marca de Calidade ligada á Reserva de 

O Castelo de Santa Cruz acolleu unha 

serie de charlas baixo o título Posta en 

de Biosfera  

sobre a Reserva de Biosfera e os seus 

actividade entregouse o 

Autónomo de 

empresas Orballo, 

Castrexa, ao ser as tres 

adhesión á marca da 

Reservas de Biosfera.  

de España. O acto 

Orballo o 7 de xuño, en 

cunha mostra e degustación 

Marca da Reserva de 

En decembro deste ano 2018, o Organismo Autónomo 

de Parques Nacionais tamén aprobou a adhesión de 

As Camposeiras á marca estatal. 

contabamos con 26 empresas 

á Marca da Reserva de Biosfera MCeTM, e 

Marca da Rede Española de 

Á empresas adheridas tense entregado material 

promocional: bolsas reutilizables, bolsas de papel, 

dípticos, etiquetas e placas distintivas 

http://marinasbetanzos.gal/plan-

calidade-2/   
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O TURISMO SUSTENTABLE

No mes de abril, celebramos a 

Conferencia de  Turismo Sostible

Reserva de Biosfera, na Casa da Cultura 

Pintor Llorens (Sada). 

O principal obxectivo destas xornadas 

debatir e identificar as principais liñas de 

traballo para os vindeiros anos no eido 

ambiental e turístico na

Biosfera, dunha maneira participativa e consensuada

cos diferentes axentes do territorio.

Nesta xornada teñen participado 

persoas. 

No mes de marzo, tivemos unha 

dos alumnos da Escola de Turismo de A 

Coruña, co obxectivo de coñecer o 

Castelo de Santa Cruz e a Costa de Dexo, 

na que teñen participado 25 persoas

 

 

XESTIÓN DO XEODESTIN
MARIÑAS”  

A Asociación Mariñas-

iniciado os trámites para xestionar o 

Xeodestino “A Coruña e As Mariñas”, que 

coincide con gran parte do territorio da  

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

A xestión do xeodestino levarase a cabo 

en colaboración coa Xunta de Galicia, e 

permitirá unificar a mensaxe turística e 

promover estratexias conxuntas entre os 

municipios, asociado a un produto 

turístico. 
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O TURISMO SUSTENTABLE 

mes de abril, celebramos a 

Sostible na 

, na Casa da Cultura 

O principal obxectivo destas xornadas foi 

principais liñas de 

traballo para os vindeiros anos no eido 

a Reserva de 

Biosfera, dunha maneira participativa e consensuada 

cos diferentes axentes do territorio. 

sta xornada teñen participado 70 

No mes de marzo, tivemos unha visita 

dos alumnos da Escola de Turismo de A 

, co obxectivo de coñecer o 

Castelo de Santa Cruz e a Costa de Dexo, 

25 persoas. 

XESTIÓN DO XEODESTINO “AS 

-Betanzos ten 

iniciado os trámites para xestionar o 

Xeodestino “A Coruña e As Mariñas”, que 

coincide con gran parte do territorio da  

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. 

A xestión do xeodestino levarase a cabo 

Xunta de Galicia, e 

permitirá unificar a mensaxe turística e 

promover estratexias conxuntas entre os 

, asociado a un produto 
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XORNADA “RESERVAS DE
OPORTUNIDADES MÁIS ALÁ DA 
CONSERVACIÓN”  

No mes de abril, celebramos en 

Betanzos a xornada “Reservas de 

Biosfera, Retos e Oportunidades máis 

alá da Conservación”, na que se contou 

coa participación de representantes da 

Reserva de Biosfera de Menorca, así 

como do Comité Científico e e outros 

axentes sectoriais da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas. Esta xornada serviu

expoñer as diferentes liñas de traballo postas en 

marcha desde as dúas Reservas de Biosfera, así 

como falar do proxecto Water Way

iniciativa que aglutina traballos de mellora ambiental 

e de avanzar nunha estratexia turística.

Tivemos a sorte de contar co 

Ambiente e responsable da Reserva de Biosfera de 

Menorca, D. Javier Ares, betanceiro e home de mundo 

que nos ten trasladado os retos das Reservas de 

Biosfera de cara á sustentabilidade

 

INTERCAMBIOS CON OUT
BIOSFERA 

Durante os meses de outubro e novembro levouse a 

cabo, no marco do Programa de Intercambios entre 

equipos técnicos da Rede Española de Reservas de 

Biosfera, a visita do persoal técnico da Reserva de 

Biosfera de MCeTM á Reserva de Biosfera de Menorca 

e da Reserva de Biosfera de Ordesa á Reserva de 

Biosfera MCeTM. 

Estas visitas teñen como obxectivo mellorar o 

coñecemento sobre as diferentes liñas de traballo 

postas en marcha noutras Reservas de Biosfera, 

aprendendo doutras experiencias.
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XORNADA “RESERVAS DE BIOSFERA, RETOS E 
DES MÁIS ALÁ DA 

No mes de abril, celebramos en 

Betanzos a xornada “Reservas de 

Biosfera, Retos e Oportunidades máis  

alá da Conservación”, na que se contou 

coa participación de representantes da 

Reserva de Biosfera de Menorca, así 

como do Comité Científico e e outros 

axentes sectoriais da Reserva de Biosfera Mariñas 

serviu para debater e 

s diferentes liñas de traballo postas en 

marcha desde as dúas Reservas de Biosfera, así 

como falar do proxecto Water Way como unha 

iniciativa que aglutina traballos de mellora ambiental 

e de avanzar nunha estratexia turística. 

Tivemos a sorte de contar co Conseller de Medio 

Ambiente e responsable da Reserva de Biosfera de 

Menorca, D. Javier Ares, betanceiro e home de mundo 

que nos ten trasladado os retos das Reservas de 

Biosfera de cara á sustentabilidade. 

INTERCAMBIOS CON OUTRAS RESERVAS DE 

Durante os meses de outubro e novembro levouse a 

cabo, no marco do Programa de Intercambios entre 

equipos técnicos da Rede Española de Reservas de 

Biosfera, a visita do persoal técnico da Reserva de 

Biosfera de MCeTM á Reserva de Biosfera de Menorca 

eserva de Biosfera de Ordesa á Reserva de 

Estas visitas teñen como obxectivo mellorar o 

coñecemento sobre as diferentes liñas de traballo 

postas en marcha noutras Reservas de Biosfera, 

aprendendo doutras experiencias. 
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3.4. CIENCIA E 

DESENVOLVEMENTO DE 

CAPACIDADES (2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS 2018
 

 
Utilizar a Reserva 
como lugar de 
investigación 

 
 Desenvolvemento 

Especie do Ano, 
Maratón Ornitolóxica, 
Semana da Custodia)

 Concurso escolar “A 
Auga non Para!”

 
 

 
Emprego da Reserva 
como fonte de 
aprendizaxe 

 
 Xornada “Persoas e 

ideas que medran 
no territorio”

 
 En marcha 

(convenios 
Universidades, 
Comité Científico, 
prácticas formativas)
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LVEMENTO DE 

(2013-2018) 

 LOGROS 2018 

Desenvolvemento 
Especie do Ano, 
Maratón Ornitolóxica, 
Semana da Custodia). 
Concurso escolar “A 
Auga non Para!” 

Xornada “Persoas e 
ideas que medran 
no territorio” 

En marcha 
(convenios 
Universidades, 
Comité Científico, 
prácticas formativas) 
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ESPECIE DO ANO 2018

RESERVA DE BIOSFERA: ATHENE 

NOCTUA, MOUCHO 

Como especie do ano 2018

Biosfera Mariñas Coruñesas foi 

declarada a Athene noctua

1769). 

No mes de xuño, celebrouse n

Natureza Juan Lembeye de O (Burgo 

Culleredo) unha xornada sobre esta 

especie, na que teñen participado 

persoas. 

 

MARATÓN ORNITOLÓXICA NA 

RESERVA DE BIOSFERA

No mes de maio celebrouse a 

Ornitolóxica da RdB MCeTM, organizada 

xunto ao Grupo Naturalista Hábitat e 

multitude de entidades colaboradoras.

Nesta edición os equipos participantes 

puideron desprazarse ao longo de 

calquera dos concellos que 

Medida Leader. En total participaron 

equipos, cun total de 30  observadores

identificáronse máis de 98

Esta actividade ten como obxectivo 

sensibilizar sobre a importancia da 

conservación de especies de aves, así 

como dar a coñecer dun modo lúdico os 

principais recursos naturais da Reserva 

de Biosfera. 
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ESPECIE DO ANO 2018 NA 

VA DE BIOSFERA: ATHENE 

 

especie do ano 2018 na Reserva de 

Biosfera Mariñas Coruñesas foi 

Athene noctua (Scopoli, 

, celebrouse na  Aula da 

Natureza Juan Lembeye de O (Burgo 

unha xornada sobre esta 

especie, na que teñen participado 45 

MARATÓN ORNITOLÓXICA NA 

RESERVA DE BIOSFERA 

No mes de maio celebrouse a V Maratón 

Ornitolóxica da RdB MCeTM, organizada 

xunto ao Grupo Naturalista Hábitat e 

multitude de entidades colaboradoras. 

Nesta edición os equipos participantes 

puideron desprazarse ao longo de 

calquera dos concellos que participan na 

. En total participaron 8 

observadores, e 

98 especies.   

obxectivo 

sensibilizar sobre a importancia da 

conservación de especies de aves, así 

como dar a coñecer dun modo lúdico os 

principais recursos naturais da Reserva 
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CUSTODIA DO TERRITORIO

Co obxectivo de fomentar as iniciativas 

de protección do territorio a través da 

Custodia, a Asociación Mariñas

Betanzos, xunto coa Fundación Fragas 

do Mandeo, organizou a VI

Custodia do Territorio nas Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo

xornada, en Sada, xirou en

custodia do territorio como modelo de 

conservación ambiental e posta en valor 

das principais zonas do territorio a nivel 

natural. Ademais desenvolvéronse

xornadas de voluntariado ambiental

entre elas unha ecorregata,

recollida de lixo. 

Nas diferentes actividades participaron arredor 

de 55 persoas.  

 

DÍA MUNDIAL DOS HUMIDAIS

En febreiro tivo lugar unha xornada, en 

Sada, con motivo do Día Mundial dos 

Humidais. 

Esta xornada ten servido para avanzar 

na conciencia sobre a importancia dos 

humidais, así como a necesidade de 

conservalos e empregalos e forma 

racional.  

Tamén nesta xornada se presentaron as 

diferentes iniciativas postas en marcha 

para a conservación destes 

ecosistemas, a través da figura do Espazo 

Natural de Interese Local (ENIL), que se está 

coordinando con moitos  dos concellos.

Participaron máis de 40 persoas
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CUSTODIA DO TERRITORIO 

as iniciativas 

de protección do territorio a través da 

Custodia, a Asociación Mariñas-

Betanzos, xunto coa Fundación Fragas 

VII Semana da 

Custodia do Territorio nas Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo, Esta 

xirou en torno á 

custodia do territorio como modelo de 

conservación ambiental e posta en valor 

das principais zonas do territorio a nivel 

desenvolvéronse dúas 

xornadas de voluntariado ambiental, 

entre elas unha ecorregata, con 

Nas diferentes actividades participaron arredor 

DÍA MUNDIAL DOS HUMIDAIS 

En febreiro tivo lugar unha xornada, en 

Sada, con motivo do Día Mundial dos 

Esta xornada ten servido para avanzar 

na conciencia sobre a importancia dos 

humidais, así como a necesidade de 

conservalos e empregalos e forma 

Tamén nesta xornada se presentaron as  

diferentes iniciativas postas en marcha 

stes 

ecosistemas, a través da figura do Espazo 

Natural de Interese Local (ENIL), que se está 

dos concellos. 

máis de 40 persoas. 
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INVESTIGACIÓN E CIENCIA

 Mariñas-Betanzos ten asinado

convenios coa Universidade de 

Santiago de Compostela e de A 

Coruña, así como outros centros, 

co obxectivo de acoller alumnos 

en prácticas. 

 Este ano acolléronse

alumnas en prácticas

de Turismo de A Coruña e

de Nutrición Humana e D

da Universidade de Santiago de 

Compostela.   

 

 

XORNADA “PERSOAS E IDEAS QUE 

MEDRAN NO TERRITORIO

O pasado 16 de novembro, en A Senra 

(Bergondo), celebrouse a xornada 

“Persoas e ideas que medran no 

territorio”, en colaboración co Centro de  

Formación e Experimentación 

Agroforestal de Guísamo e o Concello de 

Bergondo. Esta xornada contou con 

unha mesa de experiencias 

emprendedoras e de entidades que 

apoian ao emprendemento.

Asistiron 50 persoas. 
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CIENCIA 

Betanzos ten asinado 

convenios coa Universidade de 

Santiago de Compostela e de A 

Coruña, así como outros centros, 

co obxectivo de acoller alumnos 

se a dúas 

prácticas, da Escola 

de Turismo de A Coruña e do Grao 

de Nutrición Humana e Dietética 

Universidade de Santiago de 

PERSOAS E IDEAS QUE 

MEDRAN NO TERRITORIO” 

O pasado 16 de novembro, en A Senra 

(Bergondo), celebrouse a xornada 

“Persoas e ideas que medran no 

”, en colaboración co Centro de  

Formación e Experimentación 

Agroforestal de Guísamo e o Concello de 

xornada contou con 

unha mesa de experiencias  

emprendedoras e de entidades que 

apoian ao emprendemento. 
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OPEN SCIENCIE, CAMBRE

 
En setembro do 2018 tivo lugar a feira 

OPEN SCIENCE en Cambre, 

apoio da Asociación Mariñas

Unha das formas máis divertidas de 

adentrarse no mundo da ciencia e a 

través do xogo, a demostración e os 

experimentos curtos.  

O Clube de Ciencia “XenTD100cia” en 

colaboración co Concello de Cambre 

organizado esta feira da ciencia.

O avance científico é responsabilidade 

de todos os  cidadáns e a Ciencia Aberta 

(Open Sciencie) é unha boa canle para 

poñer en contacto á poboación co mundo 

educativo e científico. 

Asistiron arredor de 3.000 persoas

 

 

VI CERTAME DE DEBUXO DA NATUREZA

EMALCSA organiza o VI Certame de Debuxo da 

Natureza “Vida silvestre no Encoro de Abegondo

Cecebre”, contando coa colaboración d

Naturalista Hábitat, co obxectivo de promover o 

coñecemento e a implicación cidadá no contacto coa 

flora e fauna ligada ao Encoro de Abegondo

Zona Núcleo da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo.

Presentáronse máis de 25
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SCIENCIE, CAMBRE 

En setembro do 2018 tivo lugar a feira 

OPEN SCIENCE en Cambre, contando co 

a Asociación Mariñas-Betanzos. 

Unha das formas máis divertidas de 

adentrarse no mundo da ciencia e a 

través do xogo, a demostración e os 

iencia “XenTD100cia” en 

colaboración co Concello de Cambre ten 

ciencia. 

O avance científico é responsabilidade 

cidadáns e a Ciencia Aberta 

(Open Sciencie) é unha boa canle para 

boación co mundo 

000 persoas. 

VI CERTAME DE DEBUXO DA NATUREZA 

EMALCSA organiza o VI Certame de Debuxo da 

Natureza “Vida silvestre no Encoro de Abegondo-

Cecebre”, contando coa colaboración do Grupo 

, co obxectivo de promover o 

coñecemento e a implicación cidadá no contacto coa 

flora e fauna ligada ao Encoro de Abegondo-Cecebre, 

Zona Núcleo da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo. 

25 propostas. 
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CONCURSO “A AUGA NON PARA”

As persoas mozas deben comprender 

mellor o papel que xoga a auga nas súas 

vidas e en todo o que a rodea. O concurso 

escolar “A Auga non Para!”, posto en 

marcha con EMALCSA, é unha 

ferramenta didáctica sobre o valioso que 

resulta este recurso hídrico, que axuda a 

identificar valores sociais, ambientais, 

culturais e económicos relacionados 

coa auga, dun modo ameno e atractivo.

Neste concurso participaron 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, dirixi

alumnado de 5º e 6º de Educación de 

Primaria. 

Tanto entre o alumnado como por 

parte do profesorado tense 

conseguido espertar inquietudes e 

fixar coñecementos acerca do uso sostible da auga a 

través dun xogo, que fai partícipe a todos os escolares 

da clase, e o máis importante, que lles permite 

desfrutar aprendendo. 

Participaron 790 persoas. 
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CONCURSO “A AUGA NON PARA” 

As persoas mozas deben comprender 

mellor o papel que xoga a auga nas súas 

vidas e en todo o que a rodea. O concurso 

escolar “A Auga non Para!”, posto en 

marcha con EMALCSA, é unha 

ferramenta didáctica sobre o valioso que 

resulta este recurso hídrico, que axuda a 

identificar valores sociais, ambientais, 

culturais e económicos relacionados 

coa auga, dun modo ameno e atractivo. 

Neste concurso participaron 12 centros educativos da 

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, dirixido ao 

alumnado de 5º e 6º de Educación de 

Tanto entre o alumnado como por 

parte do profesorado tense 

conseguido espertar inquietudes e 

fixar coñecementos acerca do uso sostible da auga a 

través dun xogo, que fai partícipe a todos os escolares 

clase, e o máis importante, que lles permite 

  

Memoria Anual 2018         49 



 

 

3.5. CONSERVACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS E 

PATRIMONIAIS 

 

 

 

 

ACCIÓN LOGROS2018

 
Mantemento, 
restauración e 
recuperación 
dos hábitats e 
especies 
 
 

 
 Deseño da 

estratexia 
Infraestructura 
Verde. 

 Inicio do Life+ 
Fluvial. 

 Declaración do 
ENIL Brañas de 
Sada. 

 Mellora e difusión 
da biodivers
agraria nas 
explotacións 
agrarias.

 Apoio na 
elaboración do 
Plan de 
Conservación ENIL 
Ribeiras do Barcés.

 Programa 
voluntariado 
ambiental nas 
escolas.

 Apoio a proxectos 
de mellora 
ambiental 
(Microrreserva 
anfibios 
Fundación Fragas 
do Mandeo).
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3.5. CONSERVACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Deseño da 
estratexia 
Infraestructura 

 
Inicio do Life+ 

 
Declaración do 
ENIL Brañas de 

Mellora e difusión 
da biodiversidade 
agraria nas 
explotacións 
agrarias. 
Apoio na 
elaboración do 
Plan de 
Conservación ENIL 
Ribeiras do Barcés. 

grama de 
voluntariado 
ambiental nas 
escolas. 
Apoio a proxectos 
de mellora 
ambiental 
(Microrreserva 
anfibios – 
Fundación Fragas 
do Mandeo). 
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DESEÑANDO A ESTRATEXIA DE 

INFRAESTRUTURA VERDE

FUTURO, DA ÁREA DA CORUÑA

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio, xunto á Fundación Juana de Vega, a 

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia e a 

Asociación Mariñas-Betanzos, colaboraron no 

deseño da Estratexia de Infraestrutura Verde  da 

área da Coruña. 

Este proxecto busca definir unha rede de zonas 

naturais e seminaturais para protexer a 

biodiversidade e proporcionar servizos 

ambientais (depuración da auga e do aire, 

fixación de carbono, fertilidade do chan, etc

promover unha ordenación 

desde un punto de vista  ambiental.

Este proxecto piloto implica

proceso participativo e de divulgación, co 

obxectivo de recoller información detallada a 

nivel local,  facilitando a participación da 

cidadanía no deseño do futuro do seu entorno 

natural. 

Buscando integrar as ideas e propostas da 

poboación nesta estratexia, 

desenvolvéronse  obradoiros de 

participación pública polos diferentes 

concellos do ámbito da iniciativa. Estes 

obradoiros, estiveron abertos a todas as persoas 

interesadas,  

 22 Obradoiros de participación pública, nos 
que participaron 303 persoas

  1 Encontro de participación multisectorial, no 
que se contou con 27 asistentes

 1 Sesión divulgativa 
de Guísamo), na que participaron

 1 enquisa online,que realizaron
 
Web: www.infraestruturaverdecoruna.gal
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DESEÑANDO A ESTRATEXIA DE 

INFRAESTRUTURA VERDE DO 

ÁREA DA CORUÑA 

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio, xunto á Fundación Juana de Vega, a 

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia e a 

Betanzos, colaboraron no 

Infraestrutura Verde  da 

definir unha rede de zonas 

naturais e seminaturais para protexer a 

biodiversidade e proporcionar servizos 

(depuración da auga e do aire, 

fixación de carbono, fertilidade do chan, etc.), e 

promover unha ordenación  integral do territorio 

ambiental. 

implica un importante 

proceso participativo e de divulgación, co 

obxectivo de recoller información detallada a 

participación da 

cidadanía no deseño do futuro do seu entorno 

Buscando integrar as ideas e propostas da 

poboación nesta estratexia, 

obradoiros de  

polos diferentes 

to da iniciativa. Estes 

veron abertos a todas as persoas 

de participación pública, nos 
303 persoas.   

de participación multisectorial, no 
27 asistentes.  

1 Sesión divulgativa en centros educativos (CFEA 
de Guísamo), na que participaron 37  persoas. 

que realizaron 38 persoas. 

www.infraestruturaverdecoruna.gal  
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LIFE+ FLUVIAL 

O obxectivo xeral do proxecto LIFE 

FLUVIAL é a mellora do estado de 

conservación de corredores fluviais 

atlánticos na Rede Natura 2000

este propósito, o proxecto desenvolve 

unha estratexia transnacional para a 

xetión sostible dos seus hábitats en 

varias cuncas fluviais atlánticas de 

España e Portugal,   

A Asociación Mariñas-Betanzos 

participa  neste proxecto, xunto o 

Instituto de Ordenación do Territorio e 

Recursos Naturais (Universidade de 

Oviedo), a Empresa Municipal de Augas 

de A Coruña (EMALCSA), o Instituto 

Superior de Agronomía (Universidade de 

Lisboa), a Asociación InterEo, o Concello 

de Ribadeo, a Empresa de 

Transformación Agraria (TRAGSA)

Instituto de Biodiversidade Agraria e 

Desenvolvemento Rural  (IBADER), da 

Universidade de Santiago 

Compostela. 

As actuacións  executaranse desde finais do 

2017 ata agosto do 2021, e levaranse a cabo na 

ZEC Encoro de Abegondo-

ZEC Betanzos-Mandeo. 

Este ano 2018 levouse a cabo a 

difusión do proxecto, en diferentes 

desenvoltos na Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas. 

Web: http://www.lifefluvial.eu/es
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O obxectivo xeral do proxecto LIFE 

mellora do estado de 

conservación de corredores fluviais 

atlánticos na Rede Natura 2000. Para 

este propósito, o proxecto desenvolve 

unha estratexia transnacional para a 

xetión sostible dos seus hábitats en 

ias cuncas fluviais atlánticas de 

Betanzos 

proxecto, xunto o 

Instituto de Ordenación do Territorio e 

Recursos Naturais (Universidade de 

Oviedo), a Empresa Municipal de Augas 

, o Instituto 

Superior de Agronomía (Universidade de 

Lisboa), a Asociación InterEo, o Concello 

de Ribadeo, a Empresa de 

Transformación Agraria (TRAGSA) e o 

Instituto de Biodiversidade Agraria e 

(IBADER), da 

Universidade de Santiago de 

executaranse desde finais do 

, e levaranse a cabo na 

-Cecebre, así como na 

Este ano 2018 levouse a cabo a presentación e 

difusión do proxecto, en diferentes eventos 

desenvoltos na Reserva de Biosfera Mariñas 

http://www.lifefluvial.eu/es  
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LIFE+ WATER WAY 

A Asociación Mariñas-Betanzos

participa no proxecto LIFE+ WATER WAY, 

e que ten como  finalidade principal a de 

dotar de abastecemento de auga potable 

ao tramo do Camiño de Santiago 

denominado Camiño Inglés

orixe en A Coruña e Ferrol, como 

exemplo de sendas e itinerarios 

culturais europeos. 

Preténdese recuperar as fontes naturais 

ao longo de dito itinerario co obxectivo de 

convertelas en puntos  de subministro de 

auga con garantía, mediante un sistema 

de tratamento de augas, en áreas onde 

non chegan as redes centralizadas de 

auga de consumo. 

Dotarase ao Camiño Inglés dunha rede 

formada por 24 puntos de 

microabastecemento (un cada 6 km), a partir das 

fontes naturais e dos sistemas de abastecemento 

municipais existentes: Ferrol, Narón, Neda, Fene, 

Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne

Coruña, Culleredo, Cambre, Carral, Abegondo, Mesía, 

Ordes, Oroso e Santiago.  

Este ano 2018 leváronse a cabo diferentes enquisas 

co obxectivo de valorar a opinión sobre o cambio de 

consumo de auga embotellada cara un 

partir de fontes públicas, así como para coñecer o 

grao de confianza sobre a calidade sanitaria do novo 

produto.  

O proxecto está promovido polo Concello de Abegondo, 

participando tamén a Consellería de Sanidade, Augas de 

Galicia, a Deputación da Coruña, o Instituto Tecnolóxico 

de Galicia, e a Asociación Mariñas

Web: https://lifewaterway.eu/
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Betanzos tamén 

participa no proxecto LIFE+ WATER WAY, 

finalidade principal a de 

dotar de abastecemento de auga potable 

ao tramo do Camiño de Santiago 

denominado Camiño Inglés, que ten a súa 

orixe en A Coruña e Ferrol, como 

rarios 

Preténdese recuperar as fontes naturais 

ao longo de dito itinerario co obxectivo de 

de subministro de 

auga con garantía, mediante un sistema 

de tratamento de augas, en áreas onde 

centralizadas de 

Dotarase ao Camiño Inglés dunha rede 

formada por 24 puntos de 

microabastecemento (un cada 6 km), a partir das 

fontes naturais e dos sistemas de abastecemento 

municipais existentes: Ferrol, Narón, Neda, Fene, 

edeume, Miño, Paderne, Betanzos, A 

Coruña, Culleredo, Cambre, Carral, Abegondo, Mesía, 

 

Este ano 2018 leváronse a cabo diferentes enquisas 

co obxectivo de valorar a opinión sobre o cambio de 

consumo de auga embotellada cara un subministro a 

partir de fontes públicas, así como para coñecer o 

grao de confianza sobre a calidade sanitaria do novo 

O proxecto está promovido polo Concello de Abegondo, 

participando tamén a Consellería de Sanidade, Augas de 

n da Coruña, o Instituto Tecnolóxico 

de Galicia, e a Asociación Mariñas-Betanzos. 

https://lifewaterway.eu/ 
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PROGRAMA “EDUCANDO NA 

BIOSFERA– CULLEREDO

O Concello de Culleredo ten realizado 

unha aposta firme para a posta en 

marcha do Programa “Educando na 

Biosfera”, contando coa a Asociación 

Mariñas-Betanzos para o seu 

desenvolvemento, co obxectivo de 

difundir os valores e recursos do 

territorio, mellorando a sensibilización 

ambiental da comunidade escola

No marco do Programa de Educación 

Ambiental 2018, no concello de Culleredo, 

téñense desenvolto actividades sobre as 

seguintes temáticas “Cambio climático e 

seguimento fenolóxico”, “E

invasoras. Problemática e control”, 

“Coidado e boas prácticas cos animais”,

“O ciclo de auga na Coruña e a súa área 

metropolitana”, e outras temáticas máis 

locais como  “O Monte Xalo”, 

En total desenvolvéronse 

nos centros educativos, así como 

saídas a campo,  

Nestas actividades teñen participado 

arredor de 1.000 escolares
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PROGRAMA “EDUCANDO NA 

CULLEREDO” 

O Concello de Culleredo ten realizado 

unha aposta firme para a posta en 

marcha do Programa “Educando na 

Asociación 

para o seu 

desenvolvemento, co obxectivo de 

os valores e recursos do 

a sensibilización 

ambiental da comunidade escolar. 

Programa de Educación 

, no concello de Culleredo, 

actividades sobre as 

seguintes temáticas “Cambio climático e 

Especies 

Problemática e control”, 

“Coidado e boas prácticas cos animais”, 

“O ciclo de auga na Coruña e a súa área 

metropolitana”, e outras temáticas máis 

“O Monte Xalo”,  

En total desenvolvéronse 30 obradoiros 

nos centros educativos, así como 6 

Nestas actividades teñen participado 

escolares. 
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PROGRAMA “EDUCANDO NA 

BIOSFERA-SADA” 

Desde o Concello de Sada, por segundo 

ano consecutivo, tense desenvolto o 

Programa “Educando na Biosfera”, 

contando co deseño e execución da 

Asociación Mariñas-Betanzos

Este programa enfócase dende a 

perspectiva do fomento das boas 

prácticas no eido social e ambiental con 

respecto ás diferentes temáticas 

tratadas. 

O desenvolvemento destas actividades 

teñen como obxectivo final a 

sensibilización e concienciación 

ambiental, a partir do impulso da 

participación da mocidade.

No marco do Programa de Educac

Ambiental 2018, no concello de Sada, 

téñense desenvolto actividades sobre as 

seguintes temáticas “Cambio climático e 

seguimento fenolóxico”, “Especies 

invasoras. Problemática e control”, 

“Coidado e boas prácticas cos animais”,

“O ciclo de auga na Coruña e a súa área 

metropolitana”, e outras temáticas máis 

locais como  “As Brañas de Sada”

En total desenvolvéronse 

nos centros educativos, así como 

saídas a campo, e 1 gala final na Casa de 

Cultura Pintor Lloréns (Sada). 

Nestas actividades teñen participado 

arredor de 1.000 escolares
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PROGRAMA “EDUCANDO NA 

Desde o Concello de Sada, por segundo 

ano consecutivo, tense desenvolto o 

Programa “Educando na Biosfera”, 

contando co deseño e execución da 

Betanzos ,  

Este programa enfócase dende a 

perspectiva do fomento das boas 

cial e ambiental con 

respecto ás diferentes temáticas 

O desenvolvemento destas actividades 

teñen como obxectivo final a 

sensibilización e concienciación 

ambiental, a partir do impulso da 

participación da mocidade. 

Programa de Educación 

, no concello de Sada, 

actividades sobre as 

seguintes temáticas “Cambio climático e 

seguimento fenolóxico”, “Especies 

invasoras. Problemática e control”, 

“Coidado e boas prácticas cos animais”, 

a e a súa área 

metropolitana”, e outras temáticas máis 

“As Brañas de Sada”. 

En total desenvolvéronse 40 obradoiros 

nos centros educativos, así como 7 

, e 1 gala final na Casa de 

Cultura Pintor Lloréns (Sada).  

Nestas actividades teñen participado 

escolares.  
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MELLORA E DIFUSIÓN DA 

BIODIVERSIDADE NA 

AGRICULTURA 

Durante o ano 2018 desenvolveuse

iniciativa dirixida a mellorar a 

biodiversidade e fauna útil nas 

explotacións ligadas á Marca da Reserva 

de Biosfera Mariñas Coruñesas.

Instaláronse caixas niño e hoteis de 

insectos co obxectivo de favorecer a 

biodiversidade nas distintas 

explotacións, e a fauna útil.

Unha xoaniña adulta pode chegar a

comerse 1.000 pulgóns no seu ciclo vital, 

e os cen morcegos que caben nun refuxio 

poden comer ata 10.000 insectos nunha 

noite. 

Instaláronse 8 hoteis de insectos

refuxios de morcegos e 30 caixas niño

16 explotacións agrarias coa Marca da

Reserva de Biosfera MCeTM.
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MELLORA E DIFUSIÓN DA 

NA 

desenvolveuse unha 

iniciativa dirixida a mellorar a 

e fauna útil nas 

explotacións ligadas á Marca da Reserva 

de Biosfera Mariñas Coruñesas. 

Instaláronse caixas niño e hoteis de 

insectos co obxectivo de favorecer a 

biodiversidade nas distintas 

e a fauna útil. 

Unha xoaniña adulta pode chegar a 

comerse 1.000 pulgóns no seu ciclo vital, 

e os cen morcegos que caben nun refuxio 

poden comer ata 10.000 insectos nunha 

8 hoteis de insectos, 15 

30 caixas niño, en 

coa Marca da 

Biosfera MCeTM.  
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APOIO AOS CONCELLOS NA 

DECLARACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS 

DE INTERESE LOCAL

Como estratexia para seguir avanzando na 

conservación e mellora dos espazos de 

maior interese ambiental da Reserva de 

Biosfera, desde a Asociación Mariñas

Betanzos, en colaboración cos Concellos, 

tense traballado na elaboración dos Plans 

de Xestión dos seguintes Espazos Naturais 

de Interese Local: 

 ENIL As Brañas de Sada.

 ENIL Ribeiras do Río Mero

 Enil do Río Abelleira.

Documentación: 

 https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/g
et_file?file_path=/portal
web/Documentos_DXConservacion_da_Nature
za/Informacion%20publica/PARTICIPACION_EN
IL_BRANAS_DE_SADA.zip

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/2
0161025/AnuncioG0422-

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/201702
23/AnuncioG0422-200217
 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

A través do Programa de Voluntariado 

Ambiental 2018 tratouse de avanzar na 

formulación da candidatura a Espazo 

Natural de Interese Local de A Rexidoira 

(Oza-Cesuras), así como identificar e 

elaborar propostas para disminuír o risco 

de atropelo de londras no Encoro de 

Abegondo- Cecebre, entre outras 

actividades levadas a cabo.

Tamén se levou a cabo a análise para a posible 

declaración de Árbore Senlleira a Sobreira 

Mondoi (Oza-Cesuras).
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APOIO AOS CONCELLOS NA 

DECLARACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS 

DE INTERESE LOCAL 

Como estratexia para seguir avanzando na 

conservación e mellora dos espazos de 

maior interese ambiental da Reserva de 

Biosfera, desde a Asociación Mariñas-

Betanzos, en colaboración cos Concellos, 

tense traballado na elaboración dos Plans 

de Xestión dos seguintes Espazos Naturais 

ENIL As Brañas de Sada. 

s do Río Mero-Barcés. 

Enil do Río Abelleira. 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/g
et_file?file_path=/portal-
web/Documentos_DXConservacion_da_Nature
za/Informacion%20publica/PARTICIPACION_EN
IL_BRANAS_DE_SADA.zip 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/2

-171016-0001_es.html 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/201702

200217-0001_es.html 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

A través do Programa de Voluntariado 

Ambiental 2018 tratouse de avanzar na 

formulación da candidatura a Espazo 

Natural de Interese Local de A Rexidoira 

), así como identificar e 

elaborar propostas para disminuír o risco 

de atropelo de londras no Encoro de 

Cecebre, entre outras 

actividades levadas a cabo. 

Tamén se levou a cabo a análise para a posible 

declaración de Árbore Senlleira a Sobreira de 
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Convocatoria 2018-2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVALIACIÓN INTERMEDIA LEADER

Durante o ano 2018 tense levado a cabo unha 

avaliación intermedia da Medida Leader 2014

2017, aliñada estratexicamente co Plan de 

Xestión da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo.

Os obxectivos desta avaliación, foron.

 Avaliar a posta en marcha da Medida 

Leader, e a súa contribución á 

consecución dos Plans de Acción de Lima 

e Ordesa, a través do marco de 

indicadores. 

 Contextualizar o marco de indicadores a 

través da recollida das valoracións e 

perspectivas que, da traxectoria

Leader e a Reserva de Biosfera, teñen 

sectores e axentes clave na súa 

gobernanza.  

Leváronse a cabo entrevistas aos axentes locais, 

técnicos, así  como responsables políticos dos 

Concellos integrados no GDR Mariñas

Por outro lado tamén se des

participativos que permitiron compartir reflexións e 

propostas de futuro. 

Entre as propostas recollidas e para continuar a  

traballar no futuro, destacamos as seguintes:

 Fomento do emprego e o emprendemento sostible.

 Programa de Responsabilidade Social 

Empresarial. 

 Formación e asesoramento para o fomento da 

Agricultura Ecolóxica e o emprendemento.

 Impulsar a Marca de Calidade.

 Protección, conservación e restauración dos 

ecosistemas e hábitats naturais prioritarios, e dos 

espazos de interese da Reserva de Biosfera.

 Apoio á creación de corredores verdes.

 Avanzar nun mapa de biodiversidade da Reserva.

 Impulsar a investigación e o coñecemento.
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AVALIACIÓN INTERMEDIA LEADER 

Durante o ano 2018 tense levado a cabo unha 

avaliación intermedia da Medida Leader 2014-

2017, aliñada estratexicamente co Plan de 

Xestión da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo. 

Os obxectivos desta avaliación, foron.   

a posta en marcha da Medida 

Leader, e a súa contribución á 

consecución dos Plans de Acción de Lima 

e Ordesa, a través do marco de 

Contextualizar o marco de indicadores a 

través da recollida das valoracións e 

perspectivas que, da traxectoria do 

Leader e a Reserva de Biosfera, teñen 

sectores e axentes clave na súa 

Leváronse a cabo entrevistas aos axentes locais, 

técnicos, así  como responsables políticos dos 

Concellos integrados no GDR Mariñas-Betanzos. 

Por outro lado tamén se desenvolveron obradoiros 

participativos que permitiron compartir reflexións e 

recollidas e para continuar a  

futuro, destacamos as seguintes: 

mento do emprego e o emprendemento sostible. 

nsabilidade Social 

Formación e asesoramento para o fomento da 

Agricultura Ecolóxica e o emprendemento. 

Impulsar a Marca de Calidade. 

Protección, conservación e restauración dos 

ecosistemas e hábitats naturais prioritarios, e dos 

erese da Reserva de Biosfera. 

Apoio á creación de corredores verdes. 

Avanzar nun mapa de biodiversidade da Reserva. 

Impulsar a investigación e o coñecemento. 
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PROXECTOS PRODUTIVOS APOIADOS

 
LABORATORIO INTEGRADO TE-
 
Expediente: L18-1920-23-0071 
Promotor: Embriovet,S.L. 
Concello: Bergondo 
Investimento: 282.537,92€ 
Contía subvención: 130.000,00 €
Emprego: 2,5 empregos creados (2 colectivos 
desfavorecidos) 
 
Descrición do proxecto: 
Creación dun laboratorio integrado de producción
servizo principalmente ao sector gandeiro pero tamén a laboratorios farmacéuticos veterinarios e 
organismos dedicados á promoción da gandería bovina de leite e carne. 
 
 
AMPLIACIÓN SERVIZO XARDINERÍA
 
Expediente: L18-1920-23-0078 
Promotor: José Carlos Mallo Ares
Concello: Arteixo 
Investimento: 179.500,00€ 
Contía subvención:73.505,25€ 
Emprego: Creación 1,05 empregos
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto consiste na ampliación dun servizo de 
xardinería e limpeza viaria para o que necesita contar cun equipamento axeitado que lle permita 
levar a cabo as tarefas dun xeito eficaz e eficiente.
Con este proxecto vai consolidar e incrementar a súa actividade de xardinería onde está tendo moita 
demanda. 
 
 
CREACIÓN DE EMPRESA DE ENXEÑARÍA 
TOPOGRAFÍA 
 
Expediente: L18-1920-23-0070 
Promotor: Núcleo Galicia, S.L.L.
Concello: Abegondo 
Investimento: 114.264,00€ 
Contía subvención:57.132,00€ 
Emprego: Creación de 2 empregos
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto consiste na creación dunha empresa de enxeñaría de topografía e cartografía, e 
conformada por 3 persoas socias. Esta nova empresa situarase na vangarda dun sector altamente 
tecnolóxico e especializado, e tendo como finalidade a prestación de servizos de to
nivel nacional como internacional.
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PRODUTIVOS APOIADOS (2018-2019) 

-FIV 

 

€ 
empregos creados (2 colectivos 

reación dun laboratorio integrado de producción de embrións bovino invivo e invitro que dará 
servizo principalmente ao sector gandeiro pero tamén a laboratorios farmacéuticos veterinarios e 
organismos dedicados á promoción da gandería bovina de leite e carne.  

AMPLIACIÓN SERVIZO XARDINERÍA 

 
José Carlos Mallo Ares  

 
empregos 

Este proxecto consiste na ampliación dun servizo de 
e limpeza viaria para o que necesita contar cun equipamento axeitado que lle permita 

levar a cabo as tarefas dun xeito eficaz e eficiente. 
Con este proxecto vai consolidar e incrementar a súa actividade de xardinería onde está tendo moita 

CIÓN DE EMPRESA DE ENXEÑARÍA E 

 
Núcleo Galicia, S.L.L.  

 
Creación de 2 empregos 

consiste na creación dunha empresa de enxeñaría de topografía e cartografía, e 
conformada por 3 persoas socias. Esta nova empresa situarase na vangarda dun sector altamente 
tecnolóxico e especializado, e tendo como finalidade a prestación de servizos de to
nivel nacional como internacional. 

Memoria Anual 2018         60 

 

de embrións bovino invivo e invitro que dará 
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consiste na creación dunha empresa de enxeñaría de topografía e cartografía, e 
conformada por 3 persoas socias. Esta nova empresa situarase na vangarda dun sector altamente 
tecnolóxico e especializado, e tendo como finalidade a prestación de servizos de topografía, tanto a 



 

 

 
VIVENDA COMUNITARIA DO MAR COSTA DOCE
 
Expediente: L18-1920-23-0070 
Promotor: Mª Carmen Mosquera García
Concello: Sada 
Investimento: 269.203,71 € 
Contía subvención: 130.000,00 €
Emprego: Creación de 4 empregos (mulleres)
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto, promovido por unha muller, consiste 
na creación dunha vivenda comunitaria innovadora, cun servizo persoalizado
converténdose na primeira en poñerse en marcha no concello de Sada. Esta vivenda acollerá en 
réxime de convivencia cuasi familiar a 12 persoas maiores
 
 
PROXECTO TURÍSTICO TÉ DE GALICIA
 
Expediente: L18-1920-23-0060 
Promotor: Orballo Innovaciones Forestales, S.L.
Concello: Paderne 
Investimento: 65.195,31 € 
Contía subvención:29.435,68 € 
Emprego: Creación 2 empregos
2,5 
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto consiste na adecuación dun espazo dirixido á recepción de 
ofrecerán diferentes catas de produtos a fin de que os visitantes poidan comprender a 
complexidade do té. Ofrecerase unha experiencia completa e única, apoiada nos cinco sentidos na 
que os visitantes poderán achegarse á cultura do té. 
continental. 
 
 
AMPLIACIÓN DE SERVIZOS DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL A PACIENTES NEUROLÓXICOS
 
Expediente: L18-1920-23-0046 
Promotor: Cefine Neuroloxía, S.L.
Concello: Culleredo 
Investimento: 123.819,97 € 
Contía subvención:51.137,65 € 
Emprego: Creación de 2 empregos
14 
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto está dirixido a ampliar os servizos de rehabilitación integral a pacientes 
neurolóxicos. Ofertaranse novos servizos innovadores e de 
momento neste municipio. 
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VIVENDA COMUNITARIA DO MAR COSTA DOCE 

 
Mª Carmen Mosquera García 

€ 
4 empregos (mulleres) 

Este proxecto, promovido por unha muller, consiste 
na creación dunha vivenda comunitaria innovadora, cun servizo persoalizado
converténdose na primeira en poñerse en marcha no concello de Sada. Esta vivenda acollerá en 
réxime de convivencia cuasi familiar a 12 persoas maiores 

TURÍSTICO TÉ DE GALICIA 

 
Innovaciones Forestales, S.L. 

 
empregos e consolidación de 

na adecuación dun espazo dirixido á recepción de visitantes no que se 
ofrecerán diferentes catas de produtos a fin de que os visitantes poidan comprender a 
complexidade do té. Ofrecerase unha experiencia completa e única, apoiada nos cinco sentidos na 
que os visitantes poderán achegarse á cultura do té. Esta iniciativa é única en Galicia e na Europa 

AMPLIACIÓN DE SERVIZOS DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL A PACIENTES NEUROLÓXICOS 

 
Cefine Neuroloxía, S.L.  

Creación de 2 empregos e consolidación de 

está dirixido a ampliar os servizos de rehabilitación integral a pacientes 
neurolóxicos. Ofertaranse novos servizos innovadores e de calidade, non existinto ata este 
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ofrecerán diferentes catas de produtos a fin de que os visitantes poidan comprender a 
complexidade do té. Ofrecerase unha experiencia completa e única, apoiada nos cinco sentidos na 

Esta iniciativa é única en Galicia e na Europa 

está dirixido a ampliar os servizos de rehabilitación integral a pacientes 
calidade, non existinto ata este 



 

 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS

 
COWORKIN PADERNE 
 
Expediente: L18-1920-23-0092 
Promotor: Concello de Paderne
Concello: Paderne 
Investimento: 57.152,73 € 
Contía subvención: 51.437,46 € 
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto consiste na creación dun espazo de 
traballo compartido, Coworking, nunha antiga escola 
unitaria. 
Con este proxecto, o Concello de Paderne, quere apoiar ás persoas emprendedoras que se 
establezan no seu territorio e deste xeito contribuír a fixar poboación e a incentivar a actividade 
económica no rural. 
 
 
CREACIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA 
 
Expediente: L18-1920-23-0080 
Promotor: Concello de Aranga 
Concello: Aranga 
Investimento: 27.465,08 € 
Contía subvención:24.718,57 € 
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto ten como obxectivo a creación dunha 
aula de informática para dar un servizo TICs á veciñanza de Cambás.
A creación dunha aula de informática vai a facilitar a obtención de información e coñecemento a 
través das novas tecnoloxías, sen ter que acudir a centros de ensino situados a longa distancia. Por 
outra banda vai a axudar a que os cidadáns poidan empregar 
novas iniciativas que poden contribuír a fixar poboación no rural e a mellorar a súa economía.
 
 
ADAPTACIÓN DE LOCAL SOCIAL PARA ACTIVIDADES 
LÚDICAS EN ABEGONDO 
 
Expediente: L18-1920-23-0084 
Promotor: Concello de Abegondo
Concello: Abegondo 
Investimento: 60.447,81 € 
Contía subvención:42.313,47 € 
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto está dirixido a adaptar un local social para o desenvolvemento de actividades lúdicas 
na parroquia de Sarandóns. 
Este local destinado a centro social, tense acondicionado para ser utilizado pola veciñanza como un 
espazo de encontro e de desenvolvemento de actividades culturais, deportivas e de ocio.
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PROXECTOS NON PRODUTIVOS(ENTIDADES PÚBLICAS

 
Concello de Paderne 

 

Este proxecto consiste na creación dun espazo de 
traballo compartido, Coworking, nunha antiga escola 

Con este proxecto, o Concello de Paderne, quere apoiar ás persoas emprendedoras que se 
territorio e deste xeito contribuír a fixar poboación e a incentivar a actividade 

CREACIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA  

 
 

 

Este proxecto ten como obxectivo a creación dunha 
aula de informática para dar un servizo TICs á veciñanza de Cambás. 
A creación dunha aula de informática vai a facilitar a obtención de información e coñecemento a 
través das novas tecnoloxías, sen ter que acudir a centros de ensino situados a longa distancia. Por 
outra banda vai a axudar a que os cidadáns poidan empregar os servizos online, axudando a crear 
novas iniciativas que poden contribuír a fixar poboación no rural e a mellorar a súa economía.

ADAPTACIÓN DE LOCAL SOCIAL PARA ACTIVIDADES 

 
Abegondo 

 

a adaptar un local social para o desenvolvemento de actividades lúdicas 

destinado a centro social, tense acondicionado para ser utilizado pola veciñanza como un 
espazo de encontro e de desenvolvemento de actividades culturais, deportivas e de ocio.
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ENTIDADES PÚBLICAS) 

Con este proxecto, o Concello de Paderne, quere apoiar ás persoas emprendedoras que se 
territorio e deste xeito contribuír a fixar poboación e a incentivar a actividade 

A creación dunha aula de informática vai a facilitar a obtención de información e coñecemento a 
través das novas tecnoloxías, sen ter que acudir a centros de ensino situados a longa distancia. Por 

os servizos online, axudando a crear 
novas iniciativas que poden contribuír a fixar poboación no rural e a mellorar a súa economía. 

a adaptar un local social para o desenvolvemento de actividades lúdicas 

destinado a centro social, tense acondicionado para ser utilizado pola veciñanza como un 
espazo de encontro e de desenvolvemento de actividades culturais, deportivas e de ocio. 



 

 

 

 
CENTRO SOCIAL XUVENIL PARA CAMBRE NA CASA 
ARRIGADA 
 
Expediente: L18-1920-23-0090 
Promotor: Concello de Cambre 
Concello: Cambre 
Investimento: 51.440,67 € 
Contía subvención: 36.008,47 € 
 
Descrición do proxecto: 
O proxecto ten como obxectivo adaptar a Casa 
Arrigada, un edificio modernista catalogado pola normativa municipal, para ser empregado como 
centro xuvenil municipal, con zona para o traballo e a dinamización das asociacións xuvenís do 
municipio e como lugar de encontro da mocidade, onde poderán desenvolver actividades 
autoxestionadas. 
 
 
MELLORA DE BIBLIOTECA NO LOCAL DE TOXIÑO
 
Expediente: L18-1920-23-0085 
Promotor: Concello de Aranga 
Concello: Aranga 
Investimento: 17.596,15 € 
Contía subvención:8.798,08 € 
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto está dirixido a mellorar o equipamento 
dunha biblioteca no lugar de Cambás, xa que a biblioteca existente non contaba co espazo preciso 
para un servizo de calidade á poboación.
 
 
CUBRICIÓN DE PISTA DE PÁDEL
 
Expediente: L18-1920-23-0094 
Promotor: Concello de Carral 
Concello: Carral 
Investimento: 51.956,99 € 
Contía subvención:25.978,50 € 
 
Descrición do proxecto: 
Este proxecto consiste na cubrición de dúas pistas de 
pádel para incrementar a súa utilización ao 
ano, especialmente nos meses de inverno.
Esta actividade está a ver incrementada a súa demanda
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CENTRO SOCIAL XUVENIL PARA CAMBRE NA CASA 

 
 

 

O proxecto ten como obxectivo adaptar a Casa 
Arrigada, un edificio modernista catalogado pola normativa municipal, para ser empregado como 
centro xuvenil municipal, con zona para o traballo e a dinamización das asociacións xuvenís do 

de encontro da mocidade, onde poderán desenvolver actividades 

MELLORA DE BIBLIOTECA NO LOCAL DE TOXIÑO 

 
 

Este proxecto está dirixido a mellorar o equipamento 
dunha biblioteca no lugar de Cambás, xa que a biblioteca existente non contaba co espazo preciso 
para un servizo de calidade á poboación. 

CUBRICIÓN DE PISTA DE PÁDEL 

 

 

Este proxecto consiste na cubrición de dúas pistas de 
pádel para incrementar a súa utilización ao longo do 
ano, especialmente nos meses de inverno. 
Esta actividade está a ver incrementada a súa demanda, polas persoas máis novas do concello.
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Arrigada, un edificio modernista catalogado pola normativa municipal, para ser empregado como 
centro xuvenil municipal, con zona para o traballo e a dinamización das asociacións xuvenís do 

de encontro da mocidade, onde poderán desenvolver actividades 

dunha biblioteca no lugar de Cambás, xa que a biblioteca existente non contaba co espazo preciso 

, polas persoas máis novas do concello. 



 

 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS

 
ADECUACIÓN DE VISITANTES DA RESERVA DO 
CATORCE 
 
Expediente: L18-1920-23-0058 
Promotor: Fundación Fragas do Mandeo
Concello: Coirós 
Investimento: 18.473,98 € 
Contía subvención: 16.626,58 € 
 
Descrición do proxecto: 
A Fundación Fragas do Mandeo
territorio nunha superficie de 50.231 m2 no Monte de Pedra Partida, do concello de Coirós, co 
obxecto de crear unha microrreserva de anfibios.
Este é proxecto singular e que vai dirixido a promover a mellora e a conservación da biodiversidade.
 
 
AMPLIACION NOVAS INSTALACIÓNS NA CIDADE 
DOS MUCHACHOS DE AGARIMO
 
Expediente: L18-1920-23-0089 
Promotor: Terciarios Capuchinos
Concello: Arteixo 
Investimento: 64.122,08 € 
Contía subvención:57.709,87 € 
 
Descrición do proxecto: 
A entidade sen ánimo de lucro, Terciarios Capuchinos 
Ciudad de los Muchachos Agarimo ubicada en Arteixo
un novo local para adicalo a unha actividade de residencia onde as persoas poidan pernoctar e deste 
xeito poder ofrecerlles unha educación máis integral con valores.
 
 
OBRADOIRO DE ALIMENTOS TEXTURIZADOS
 
Expediente: L18-1920-23-0104 
Promotor: ASPACE Coruña 
Concello: Sada 
Investimento: 60.823,76 € 
Contía subvención:15.735,00 € 
 
Descrición do proxecto: 
A entidade promotora deste proxecto foi constituída 
no ano 1977 coa misión de crear unha institución con 
carácter rehabilitador e pedagóxico para a 
recuperación, ensino e tratamento psicolóxico e educativo de persoas de parálise cerebral.
O proxecto consiste en adaptar un espazo do Centro actual como obradoiro de alimentos 
texturizados e dotalo do equipamento necesario
 
 

 

Memoria Anual 2018         

PROXECTOS NON PRODUTIVOS(ENTIDADES PRIVADAS

ADECUACIÓN DE VISITANTES DA RESERVA DO 

 
Fundación Fragas do Mandeo 

 

A Fundación Fragas do Mandeo promove este proxecto dirixido a levar actuacións de custodia do 
territorio nunha superficie de 50.231 m2 no Monte de Pedra Partida, do concello de Coirós, co 
obxecto de crear unha microrreserva de anfibios. 
Este é proxecto singular e que vai dirixido a promover a mellora e a conservación da biodiversidade.

AMPLIACION NOVAS INSTALACIÓNS NA CIDADE 
DOS MUCHACHOS DE AGARIMO 

 
Terciarios Capuchinos 

 

A entidade sen ánimo de lucro, Terciarios Capuchinos 
Ciudad de los Muchachos Agarimo ubicada en Arteixo, promove este proxecto co obxecto de adaptar 

adicalo a unha actividade de residencia onde as persoas poidan pernoctar e deste 
xeito poder ofrecerlles unha educación máis integral con valores. 

OBRADOIRO DE ALIMENTOS TEXTURIZADOS 

 

 

A entidade promotora deste proxecto foi constituída 
no ano 1977 coa misión de crear unha institución con 
carácter rehabilitador e pedagóxico para a 

tratamento psicolóxico e educativo de persoas de parálise cerebral.
O proxecto consiste en adaptar un espazo do Centro actual como obradoiro de alimentos 
texturizados e dotalo do equipamento necesario 
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PRIVADAS) 

promove este proxecto dirixido a levar actuacións de custodia do 
territorio nunha superficie de 50.231 m2 no Monte de Pedra Partida, do concello de Coirós, co 

Este é proxecto singular e que vai dirixido a promover a mellora e a conservación da biodiversidade. 

, promove este proxecto co obxecto de adaptar 
adicalo a unha actividade de residencia onde as persoas poidan pernoctar e deste 

tratamento psicolóxico e educativo de persoas de parálise cerebral. 
O proxecto consiste en adaptar un espazo do Centro actual como obradoiro de alimentos 
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Resumo da nosa conta de resultados exercicio anual r

OS NOSOS INGRESOS 

 

OS NOSOS GASTOS 

 

* Inclúen gastos asociados aos proxectos desenvoltos (Grupos Operativos, Programa Emprende na Biosfera
Deputación da Coruña -, Infraestrutura Verde da Área da Coruña, 
Proxecto LIFE Fluvial, Proxecto LIFE Water Way

 

 
 
 
Actividade propia 

Ingresos financieiros 

Subvencións e proxectos 

Subvencións de capital 
traspasadas ao excedente 
do exercicio 
Cotas asociados 

TOTAL 

 
 Importe
Amortizacións  

17.156,26
 

Gastos de persoal 
 

 
223.759,80

 
Outros gastos da 
actividade * 
 

115.568,71

Gastos 
financieiros 
 

541,52

TOTAL 357.026,29
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nosa conta de resultados exercicio anual rematado o 31 de decembro de 2018

 

* Inclúen gastos asociados aos proxectos desenvoltos (Grupos Operativos, Programa Emprende na Biosfera
, Infraestrutura Verde da Área da Coruña, Animación e Formación, Medida LEADER 2014

, Proxecto LIFE Water Way). 

2018 
Importe % Distribución Importe 

 
27.987,68€ 

 
7,75% 

 
7.086,50€ 

 
 

0€ 
 

0% 
 

0,99€ 
 

301.138,09€ 83,37% 278.293,29€ 

13.084,32€ 3,62% 16.548,03€ 

19.000,00€ 5,26% 0 

361.210,09€ 100% 301.928,81€ 

2018 2017
Importe % Distribución Importe 

 
17.156,26€ 4,81% 

 
16.807,63€ 

 
 

223.759,80€ 62,67% 
 

180.015,08€ 
 

115.568,71€ 32,37% 110.908,14€ 

541,52€ 0,15% 2.869,60€ 

357.026,29€ 100% 310.600,45€ 
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ematado o 31 de decembro de 2018 

* Inclúen gastos asociados aos proxectos desenvoltos (Grupos Operativos, Programa Emprende na Biosfera - 
Medida LEADER 2014-2020, 

2017 
% Distribución 

 2% 

0% 

 92% 

 6% 

0 

 100% 

2017 
% Distribución 

5% 

58% 

36% 

1% 

100% 
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Calquera opinión ou comentario en 
relación a esta memoria ou a 
calquera temática vinculada co 
traballo da Asociación é máis que 
benvida! Podes escribirnos ao 
enderezo electrónico 
info@marinasbetanzos.gal ou 
facernos unha visita en:

 

Asociación de Desenvolvemento 
Rural Mariñas-Betanzos

San Marcos, s/n (Antiga Cámara 
Agraria, 1º andar) 

CP 15318 

Abegondo, A Coruña 

981 669 541 

info@marinasbetanzos.gal

www.marinasbetanzos.gal 
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Calquera opinión ou comentario en 
relación a esta memoria ou a 
calquera temática vinculada co 

da Asociación é máis que 
benvida! Podes escribirnos ao 

info@marinasbetanzos.gal ou 
facernos unha visita en: 

Asociación de Desenvolvemento 
Betanzos 

San Marcos, s/n (Antiga Cámara 

info@marinasbetanzos.gal 

www.marinasbetanzos.gal  
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