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ACTIVIDADES 

1.- Programa de Visitas Escolares “Coñece a Reserva de Biosfera” 

Xornada educativa nos centros escolares do Concello de Sada, co 

obxectivo de acercar a Reserva de Biosfera á mocidade. 

Data: luns 23 de maio. 

Participación do CEIP “Pedro Barrié de la Maza” e o CEIP “Sada y sus 

contornos” nun Programa pioneiro de educación ambiental e 

participación cidadá na loita contra o cambio climático, o 

denominado Programa de Seguimento Fenolóxico, en colaboración co 

CEIDA e a Fundación Biodiversidad, do Ministerio de Agricultura, 

Alimentación e Medio Ambiente. 

Horario das Presentacións:  

 10.50 horas (CEIP “Pedro Barrié de la Maza”). 

 12.15 horas (CEIP “Sada y sus contornos”). 

2.- Plantación simbólica de árbores autóctonas con escolares. 

Data: luns 23 de maio de 2016. 

Lugar: Mondego (Sada). 

Horario: 11:30 horas. 

Actividade complementaria ó Programa de Visitas escolares “Coñece a 

Reserva de Biosfera”.  
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3.- Ciclo de Cine “Butaca Verde”: 

O obxectivo é fomentar e facilitar a realización de actividades de 

carácter ambiental e provocar, con elas, a reflexión necesaria na 

cidadanía sobre o noso estilo de vida e a adopción de condutas diarias 

máis sostibles e responsables con nós e co planeta.  

 

I. Amazonía Carbonizada. Carlos García Paret, Ramón Alegre, 2011. 

Data: venres 13 de maio de 2016. 

Lugar: Capela de San Roque. Praza de España (Sada). 

Hora: 20.00 horas. 

 

Sinopse: a Amazonía é a maior Reserva forestal do mundo e a que máis 

se destrúe. Actualmente esta zona se coloca no epicentro das 

negociacións internacionais que buscan un acordo global para atallar 

o cambio climático. Pero máis alá deste debate ambiental a Amazonía 

enfróntase a outras feridas como a crueldade, o asesinato e a 

depredación da súa cultura indíxena e da súa biodiversidade. 

Duración: 50 minutos. 
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II. Labregos do Mar. “Cibrán Isasi, 2006”. 

Data: venres 20 de maio de 2016. 

Lugar: Capela de San Roque. Praza de España (Sada). 

Hora: 19.00 horas. 

Sinopse: Neste documental ensínase en que consiste e como se vive 

nunha costeira de bonito, as descargas de peixe, a subaste, pero tamén 

a pesca. Armadores, subastadores, xentes do mar e as súas familias 

cóntannos como é a súa vida e as súas vivencias en alta mar e tamén 

en terra. 

Duración: 55 minutos. 

 

III. Manual de uso dunha Nave Espacial “Amigos de la Tierra, 2009” 

Data: venres 27 de maio de 2016. 

Lugar: Capela de San Roque. Praza de España (Sada). 

Hora: 20.00 horas. 

Sinopse: Documental que retrata as diversas realidades entorno a un 

dos problemas globais máis complexos do noso tempo, o cambio 

climático, e formula a urxencia de establecer un diálogo profundo 

sobre as súas solucións. 

Duración: 61 minutos. 
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4.- Exposición da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo”. 

Estará exposta do 4 ao 31 de maio na Casa da Cultura Pintor Lloréns 

(Avenida do Porto s/n. Sada). 

 

Horario apertura Exposición 

 Luns a Venres: de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas. 

 Sábados: de 10:00 h a 13:00 horas. 

 

 

5.-Xornada: Rede Mundial de Reservas de Biosfera “tendendo pontes”. 

Data: xoves 26 de maio de 2016. 

Lugar: Castelo de Santa Cruz (Liáns- Oleiros). CEIDA. 

Horario: 10.00 horas a 14.00 horas. 

 

 

 



 

 

 

III Aniversario da Declaración pola UNESCO da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

 

Programa da Xornada: 

 10.00 Inauguración 

- Dna. Beatriz Mato Otero. Conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio (Xunta de Galicia). 

- D. Valentín González Formoso. Presidente da Deputación da 

Coruña. 

- D. José A. Santiso Miramontes. Presidente da Reserva de Biosfera 

“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

  - D. Julio E. Abalde Alonso. Reitor da Universidade da Coruña 

  - D. Ángel García Seoane. Alcalde do Concello de Oleiros. 

 

 10.30 - 12.00 h. Corenta anos de Programa MaB e perspectivas de 

futuro.  

Modera: D. César Longo Queijo, Vicepresidente da Reserva de 

Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

O Plan de Acción de Lima, resultados do 4º Congreso Mundial das 

Reservas da Biosfera: 

- D. Sergio Guevara Sada, Presidente do Consello Internacional de 

Coordinación do Programa MaB da UNESCO. 
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O Programa MaB e as Reservas da Biosfera en España.  

- D. Francisco J. Cantos Mengs, Xefe da Área de Relacións 

Internacionais e Reservas de Biosfera, Organismo Autónomo 

Parques Nacionales. 

 

A Rede REDBIOS: Rede de Reservas de Biosfera do Atlántico Este e 

a Macaronesia.  

- D. Antonio San Blas Álvarez, Xerente da Reserva de Biosfera de 

La Palma. 

 

 12.00 - 12.30 Pausa 

 

 12.30 – 14.00 h. Avanzando nos Plans de Acción mediante as 

Redes de Reservas. 

Modera:  D. Francisco J. Sanz Larruga. Membro do Comité 

Científico da Reserva de Biosfera MCeTM. 

A Rede de Reservas da Biosfera Mediterráneas:  

- Dna. Joana Barber Rosado, Presidenta do Consello de Xestores 

da Rede das Reservas de Biosfera Mediterráneas. 
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A Rede Mundial de Reservas da Biosfera Illas e Zonas Costeiras.  

- D. Javier Ares García, Conseller de Medio Ambiente e Reserva 

de Biosfera de Menorca. 

 

As Reservas da Biosfera de Galicia e da Biorexión Atlántica 

Ibérica.  

- D. Pablo Ramil Rego, Secretario do Consello Científico do Comité 

Español do Programa MaB da UNESCO. 

 

6.- “Concurso de Vídeos III Aniversario da Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

Os obxectivos do Concurso serán: 

Obxectivo 1: Promover a valorización, a defensa e protección do 

patrimonio natural, patrimonial e paisaxístico, así coma a 

concienciación ecolóxica na cidadanía reflectindo con fidelidade as 

situacións naturais, respectando a orixinalidade da contorna, a 

conservación dos seres vivos no seu hábitat, evitando o sufrimento, a 

perturbación ou as interferencias no seu comportamento. 
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Obxectivo 2: A promoción do desenvolvemento socioeconómico dos 

concellos mencionados, mediante o reposicionamento turístico a través 

do rescate dos valores singulares que agocha este territorio e o 

compromiso cos mesmos. 

Obxectivo 3: Reunir un Banco de vídeos curtos actualizado, de propia 

produción, que axude a promocionar dita área en diferentes propostas 

ao longo do ano. 

 

Criterios xerais para participar neste Certame: 

a) Poderase presentar un número de vídeos a discreción por autor/a. 

(Sen límite máximo). 

b) Os vídeos deberán ser inéditos, non publicados e non premiados 

noutros concursos. 

c) Os traballos deberán axustarse aos temas propostos no apartado 

“Temas” da presente convocatoria e non sobrepasar os 2 minutos 

de duración. 

d) A entrega dos vídeos poderá ser calquera formato dixital en 

sistema PAL e nun destes formatos: .avi - .dv - .mov - .mp4, 

utilizando en todos os casos o máximo de calidade para o 

formato elixido, tendo en conta a posible proxección en pantalla 

grande. As obras presentaranse debidamente protexidas e sen 

virus. 
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e) Os vídeos deberán enviarse ao seguinte correo electrónico a 

efectos do concurso (oficinadeturismo@concellodesada.com), e 

deberán acompañarse cun pseudónimo e dun nº de teléfono de 

contacto. Non se permiten outros datos persoais que permitan ao 

xurado identificar á persoa autora. 

 

Os vídeos deben reflectir creativamente a esencia paisaxística e natural 

dos municipios da Reserva de Biosfera, a través de calquera dos 

seguintes temas: 

• Arte na natureza (Paisaxes, bosques, contorna rural, sendeirismo, 

praias,etc) 

• Biodiversidade (Mamíferos, aves, outros animais, mundo vexetal e 

subacuático, etc.) 

• Contido Educativo e de concienciación ambiental (calquera das 

temáticas anteriormente mencionadas). 

O prazo de admisión dos vídeos comezará desde o 3 de maio de 2016 

ás 10:00 horas ata o 23 de maio de 2016, ás 14:00 horas.  

O luns 6 de xuño, realizarase a entrega do premio ó mellor vídeo, que 

consistirá nunha tableta dixital e nun diploma acreditativo. 

Bases do Concurso de Vídeos da Reserva de Biosfera 

 

https://biosferamarinasbetanzos.files.wordpress.com/2016/05/bases_concurso-de-vc3addeos_aniversario-rb_firmado.pdf
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7.- Exposición e exaltación de produtos da Reserva de Biosfera. 

Inscricións en: info@marinasbetanzos.org 

Data celebración Exposición: 28 e 29 de maio de 2016. 

Lugar: Paseo Marítimo de Sada. 

Dimensións carpa: 30 x 15 m. 

Produtores: adegueiros da Indicación Xeográfica Protexida “I.X.P. Viño 

da Terra de Betanzos”, produtos de horta, lácteos, marmeladas, cervexa 

artesanal, carne ecolóxica… 

 

8.- Cata comentada de produtos da Reserva. Degustación de produtos 

locais. 

Actividade complementaria ó Acto Institucional do venres 27 de maio 

de 2016. 

 

9.- Andaina da Biosfera. “A Ritmo de Marcha Nórdica”. 

O principal obxectivo é promover hábitos de vida saudables entre a 

poboación, os circuitos curtos de comercialización, fomentar as rutas de 

sendeirismo da zona, así como resaltar a importancia da conservación 

dos recursos naturais como recurso pedagóxico e social. 

 

mailto:info@marinasbetanzos.org
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Data: 22 de maio de 2016. 

Horario: 10.00 horas. 

Lugar de Saída: Casa da Cultura Pintor Lloréns (Paseo Marítimo de Sada) 

Ruta: Tramo da PR-G 96 Costa Doce. Tramo ata a Igrexa de Carnoedo. 

Percorrido: 6 km (ida e volta). 

Inscricións: oficinadeturismo@concellodesada.com 

Información sobre a Ruta: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1304308 

 

10.- Rutas temáticas e Visitas turísticas guiadas. 

 “Coñece a Sada Modernista”: se pretende presentar o patrimonio 

modernista desta vila mariñeira e as características tan singulares 

deste territorio. 

Información e inscricións en: oficinadeturismo@concellodesada.com 

 

11.- Maratón Ornitolóxica da Reserva de Biosfera. 

Data: sábado 28 de maio de 2016, nos 17 concellos da Reserva de 

Biosfera, en colaboración co Grupo Naturalista Hábitat. 

 

mailto:oficinadeturismo@concellodesada.com
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Horario Entrega de Premios: 19.00 horas. 

Lugar Entrega de Premios: Zona acondicionada para a organización da 

Exposición de produtos da Reserva de Biosfera (Paseo Marítimo de 

Sada). 

 

12.- Concurso de Fotografía “III Aniversario da declaración da Reserva 

de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. 

Os obxectivos do Concurso serán: 

Obxectivo 1: Promover a valorización, a defensa e protección do 

patrimonio natural, cultural e paisaxístico, así coma a concienciación 

medioambiental na cidadanía reflectindo con fidelidade as situacións 

naturais, respectando a orixinalidade da contorna, a conservación dos 

seres vivos no seu hábitat, evitando o sufrimento, a perturbación ou as 

interferencias no seu comportamento. 

Obxectivo 2: A promoción e o desenvolvemento socioeconómico dos 

Concellos que forman parte desta figura recoñecida 

internacionalmente pola UNESCO, mediante o reposicionamento 

turístico a través do rescate dos valores singulares que agocha este 

territorio e o compromiso cos mesmos. 

Obxectivo 3: Reunir un Banco de imaxes actualizado, de propia 

produción, que axude a promocionar a devandita área en diferentes 

propostas ao longo do ano. 
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Os criterios xerais de participación serán os seguintes: 

a) Poderán participar na Convocatoria todas as persoas físicas 

maiores de idade ou menores coa correspondente autorización 

dos seus pais ou titores legais. A participación é gratuíta. 

b) Por cuestións de ética, non poderá participar no Concurso ningún 

membro do Xurado ou da organización. 

c) Abriranse 2 categorías con diferente temática. 

d) A participación neste Concurso implica a aceptación de todas as 

súas bases. Calquera fotografía que incumpra o citado nas bases 

desta Convocatoria será eliminada. Asemade, o non 

cumprimento doutra cláusula desta convocatoria, supoñerá a 

exclusión inmediata do Concurso. 

e) As/os concursantes declaran que as fotografías presentadas nesta 

convocatoria son de autoría propia. Do mesmo xeito, ao subir a 

súa fotografía comprométense a ceder, os dereitos de 

explotación das fotografías presentadas a concurso, para o seu 

uso on-line e off-line sen pedir compensacións a cambio pola súa 

utilización. 

f) No caso de aparecer persoas nas fotografías presentadas, 

presúmese que ditas persoas acceden a ser fotografadas e 

autorizan aos autores a publicación de devanditas fotografías, xa 

que logo, recae sobre o/a autor/a de a obra calquera 

responsabilidade relacionada co dereito á intimidade. 
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g) Poderase presentar un máximo de 2 fotografías por autor/a.  

h) As fotografías deberán ser inéditas, non publicadas e non 

premiadas noutros concursos.  

i) Os traballos deberán axustarse aos temas propostos no apartado 

“Temas” da presente Convocatoria.  

j) A técnica será libre, en cor ou branco e negro, sen filtros, nin 

efectos de software fotográfico ou marcas de auga. Non se 

aceptarán fotografías retocadas ou montaxes. 

k) O formato das imaxes debe ser JPEG, convertidas ao espazo de 

cor sRGB co perfil incrustado. O tamaño ha de ser de 1920 píxeles 

no seu lado maior. 

l) As fotos deberán enviarse ao seguinte correo electrónico a 

efectos do concurso (oficinadeturismo@concellodesada.com). As 

fotos deberán acompañarse cun pseudónimo e un nº de teléfono 

de contacto. Non se permiten outros datos persoais que permitan 

ao xurado identificar á persoa autora. 

As fotografías deben reflectir creativamente a esencia paisaxística e 

cultural dos dezasete municipios da Reserva de Biosfera, a través de 

calquera dos seguintes temas: 

• Paisaxe (Paisaxes, bosques, contorna rural, sendeirismo, praias, 

etc). 
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• Biodiversidade (Mamíferos, aves,outros animais, mundo vexetal e 

subacuático, arte na natureza etc.) 

O prazo de admisión de fotografías comezará desde o 3 de maio de 

2016 ás 10:00 horas ata o 23 de maio de 2016, ás 14:00 horas.  

O luns 6 de xuño de 2016, realizarase a entrega do premio á mellor 

fotografía deste Certame, que consistirá nunha tableta dixital e un 

diploma acreditativo. 

Bases do Concurso de Fotografía da Reserva de Biosfera 

 

13.- Itinerarios Xeolóxicos “Arteixo visto con outros ollos”. 

Este ano conmemóranse cen anos da Teoría da Deriva Continental que 

explicaría a configuración actual do territorio. 

Baixo esta premisa, o Departamento de Turismo e Normalización 

Lingüística do Concello de Arteixo desenvolveu a iniciativa de 

“Itinerarios Xeolóxicos. Arteixo visto con outros ollos”, o cal permitirá ós 

interesados visitar de forma guiada as xoias xeolóxicas deste Concello 

da Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesa e Terras do Mandeo”, tales 

como a falla de Valcobo ou os fósiles de Barrañán. 

Data do Itinerario: sábado 21 de maio.  

Ruta prevista: discorrerá pola ponte romana dos Brozos, río Bolaños, 

Praia de Sabón, Valcovo, Praia de Barrañán e Praia do Reiro en Chamín. 

https://biosferamarinasbetanzos.files.wordpress.com/2016/05/bases-concurso-de-fotografc3ada_aniversario-rb_firmado.pdf
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Número máximo de prazas: 25 prazas. 

Inscricións: no Departamento de Turismo e Normalización Lingüística do 

Concello de Arteixo. Aconsellan na organización levar calzado 

axeitado, sombreiro, protección solar e auga. 

 

A partires deste Itinerario, se ofrecerá unha visión privilexiada da historia 

xeolóxica do litoral galego. A grande variedade de formas e relevos, 

permiten ao visitante comprender a transformación do territorio nos 

últimos 600 millóns de anos, axudará a ver a paisaxe con outros ollos e a 

gozar a natureza con máis capacidade de análise. 

 

Máis información: www.turismoarteixo.com 

 

14.- Acto Institucional: “Conmemoración do III Aniversario dende a 

declaración da UNESCO da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo”. 

Data: venres 27 de maio de 2016. 

Horario: 12.00 horas. 

Lugar: Paseo Marítimo de Sada. 

 

 



 

 

 

III Aniversario da Declaración pola UNESCO da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 

 

Programación do Acto Institucional: 

 Plantación simbólica dunha árbore autóctona no Paseo Marítimo 

de Sada. 

 Apertura oficial polas autoridades (intervencións ante os medios 

de comunicación). 

 Inauguración dunha Placa Conmemorativa con motivo da 

celebración do III Aniversario deste recoñecemento pola 

UNESCO. 

 Cata comentada de viños da Indicación Xeográfica Protexida 

"IXP Viño da Terra de Betanzos", destacando a variedade "Branco 

Lexítimo". 

 Xantar institucional no edificio modernista da Terraza de Sada, a 

base de productos locais da Reserva de Biosfera "Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo". 
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