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MEMORIA DE ACTIVIDADES CES 2014 

 
 

CUSTODIA DO TERRITORIO:  

 
 

Programa Praias do Salnés- programa piloto de características 
similares ao proxecto Ríos pero vinculado a praias. Presentouse en 
Santiago no encontro da SGEA “novas miradas”.  
 

Proxecto Ríos. Dúas inspeccións ao Río Umia e unha limpeza. 
 

Charcas con Vida. Dúas inspeccións á lagoa Bodeira ( O Grove) e 
posta en marcha dun protocolo para rexistrar as charcas do Salnés 
na plataforma. 
 
 

 

EDUCACIÓN E DIVULGACIÓN AMBIENTAL: 

 
 

Curso de xardineria ecolóxica, que se celebrou no Pazo de Fefiñáns 
en Cambados. 

 

Observación de aves por Arnosa e Leiros en xaneiro. 
 

2 Rutas marítimas en embarcacións tradicionais, coa colaboración 
da Asoc A Dorna da Illa de Arousa.  

 

Excursión á illa de Ons onde realizamos a “Ruta dos Nomes” e a 
través da toponimia iamos coñecendo os valores da illa. 

 

 

 

 

 

DENUNCIAS:  

 
 

 

Contaminación lumínica en Noalla. 

Iniciouse unha colaboración para a denuncia e adecuación da 
iluminación do campo de fútbol de Noalla. Por agora non 
deu froito. 
 
 
Fábrica de Fundición enfronte do Hospital do Salnés. 

Esta fundición, próxima ao hospital do Salnés, despide fume 
negro case tódolos días pola súa chmenea. Solicitemos da 
Consellería de MA que midan as emisións. Carta a calidade 
ambiental preguntando se hai medicións feitas, se están 
dentro dos parámetros e con que periodicidade se fan 
medicións. Non respostan.  
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Contaminación da ría por metais pesados. 

Denuncia a contaminación por metais pesados na enseada do 
Umia en base a un estudio recente (Álvarez-Vázquez, M.A., 
Bendicho, C., Prego, R.,  investigadores da universidade de 
Vigo e do CSIC, avaliaron un novo método de análise 
químico de sedimentos costeiros, e os resultados foron 
publicados no presente ano na revista científica 
Microchemical Journal baixo o título de “Ultrasonic slurry 
sampling combined with total reflection X-ray spectrometry 
for multi-elemental analysis of coastal sediments in a ria 
system”).  O CES enviou escrito Consellería do MAR, 
Autoridade portuaria Vilagarcía, Concellos Cambados e 
Vilagarcía e o Parque Nacional das Illas Atlánticas, no que 
ademais de notificarllos de novo (pois xa foron denunciado 
por SGHN), solicitaba unha investigación das fontes así 
como preguntarlle polas medidas de xestión que a xuiízo do 
CES deberían poñer en marcha. 

          
 

Corta de árbores no pazo Sobrán (Vilanova) 

     Tras terse posto en contacto unha das copropietarias nunha 
casa do Pazo Sobrán para comentarnos que se estaba a 
cortar árbores na finca co permiso dos propietarios e 
denunciar que se ía urbanizar parte de ese terreo. 
Solicitounos axuda pois ela consideraba que non tiñan 
autorización para facelo. Contactamos con Medio Rural e 
CONA para pedir que actúen e paren a corta. MR non 
contestou e CONA dixo que non tiñan competencias, pois é 
finca privada e ningunha árbore era senlleira nin constituían 
formación de relevancia botánica, pero que reenviaría a 
Patrimonio a nosa solicitude. 
 

 
Proxecto Golf Siradella 

Vistos os insistentes movementos ao respecto por parte do 
promotor, mesmo tanteando á propia Dirección Xeral de 
Conservación,  presentouse un novo escrito ante a Xunta 
reclamando a aplicación da lexislación e posicionándose 
claramente en contra da posibilidade de dito proxecto. Non 
contesta nin se posicionou publicamente. 
 
 
Apoio á campaña antitouradas 2014. 

Organízase unha manifestación e unha lectura de manifesto 
en agosto polas rúas de Pontevedra.  
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Recheo do porto de Vilagarcía 

A PDRA queixase contra un novo recheo do porto por facelo  
sen presentar alternativas e sen unha serie de medidas 
preventivas. A Plataforma en defensa da Ría de Arousa van 
facer un escrito que pide que se fagan as cousas de mellor 
xeito; solicitan o envío en nome dos asociados. Aceptamos 
que se envíe no noso nome. 
Resposta de Ministerio dicindo que a competencia é de 
portos e Portos de Vilagarcía  tamén responde dicindo que 
non ten consideración de vertidos e que non precisa EIA. 
 
 
Obras fachada nun edificio en Carabuxeira (Sanxenxo) 

A remodelación da fachada do edificio que está na praia da 
Carabuxeira fixo que os veciños escribiran a Costas para 
protestar pola presenza temporal de maquinaria na praia e 
cascotes na area.  
Parece ser que a planta baixa debía ser diáfana e que o 
concello debería derrubar esas paredes. Nauta tamén se 
comprometera a rexenerar a praia por afectación tras as 
obras do porto deportivo. O CES apoia aos veciños enviando 
ao Concello un escrito solicitando unha maior vixilancia da 
obra para que non afecte á praia. 
 
 
Herbicidas no desbroce de estradas. 

      Seguen a empregarse en demasía para control de herbas. 
Enviamos escritos á administración (Deputación e 
Infraestruras), facendo fincapé na contaminación das augas, 
igual que se fixera no 2013.  

 
 

Seguimento do proxecto da ponte a Cortegada. 

     Tras a nota de prensa do Concello de Vilagarcía coa proposta 
dunha ponte a Cortegada, fixemos o seguimento do futuro 
podería ter esta idea, para o CES trabucada. Como non tivo 
apoio por parte da Confraría, nin de CONA nin do Parque 
Nacional parece que queda esquecido.  
 

 

PXOM do Grove 

Estudo e elaboración de alegacións. Tivo moita contestación 
social polo que o Concello finalmente resolveu non seguir cos 
trámites de aprobación. 
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MEMORIA ECONÓMICA no 2014 
 

Gastos 2014             3.422,05 € 

 

Ingresos 2014             4.054,00 € 

 

Balance:                                  + 631,95 € 

  

 

Saldo a 1 xaneiro de 2014                       8.212,73 

Saldo a 31 de decembro de 2014            8.844,68 

 
 
 
 
 
 

BALANCE SOCIOS do CES durante 2014 
 

- Socios en 2013 158 

 

Altas en 2014: 9 

Baixas en 2014: 15 

 

- O CES conta agora con 152 socios. 

 


