RECURSOS
Ramsés Pérez

LIBROS

EXPOSICIÓN

INFORMES
CONTOS Y
CUENTOS
DE LOBOS
Luis Del Riego Celada e
João Pedro Galhano
Alves
Exmo. Concello de Puebla de Sanabria
Castelán e portugués
(60) DL-ZA-133-2006

Da man dun dos seus autores, Luis Del
Riego, chéganos a edición bilingüe en castelán e portugués dun "Percorrido polos
relatos loberos de Sanabria e Tras os
Montes". Como nos di o naturalista no prólogo, a zona que abrangue a publicación
acolle na actualidade a maior poboación de
lobos da Península, un territorio sen divisións administrativas para esta especie
como o foi durante séculos tamén para os
poboadores humanos destas terras.
A obra pretende a recuperación deste
importante patrimonio para poder conservalo e divulgalo. Recolle diferentes historias
relacionadas co lobo, coa súa relación cos
mastíns e o gando, encontros, relatos, fábulas, lendas, contos e refráns.

SOSTENIBILIDAD
LOCAL: UNHA
APROXIMACIÓN
URBANA Y RURAL
Equipo OSE (Observatorio de la Sostenibilidad
en España) OSE
Español (192)

OSE é unha entidade que pretende avaliar os avances e os
retrocesos cara a sostibilidade a través da
análise de indicadores. Neste novo informe
analízase a sustentabilidade local, tanto
urbana como rural, intentando describir as
profundas interrelacións que existen entre
ambas as dúas. Pon en evidencia a necesidade de desenvolver un enfoque territorial
que integre os distintos espazos para identificar, recoñecer e xestionar os recursos
endóxenos de cada un deles, e propiciar a
súa revalorización como un modo de garantir un tratamento sustentábel da diversidade.
www.sostenibilidad-es.org

NA REDE

Anxo Moure,
Ilustracións de
Tino Varela
2teixos
Galego (26)

O libro conta cunha peculiaridade que o fai
máis especial se cabe. Os que merquen a publicación obterán un "libro plantabosques", xa
que, por cada un deles vendido, a editora "2teixos" plantará unha árbore autócnona: teixo,
acivro, cancereixo, faia ou freixo. Porén, aquelas persoas que o desexen poderán solicitar a
árbore para plantala por elas mesmas.

(Asociación de Amizade das Artes Galego Portuguesa)

A exposición, que pretende ser un alegato a prol da conservación do lobo e os seus
hábitats, reúne a obra pictórica, literaria e
audiovisual de máis de 60 artistas da plástica, escrita e fotografía de Galiza e Portugal,
solidarios e solidarias coa defensa da especie.
A mostra comezou a súa andaina no
CEIDA e continuou en Santiago de
Compostela promovida pola Concellaría de
Medio Ambiente, o Concello de Santiago e a
Concellaría de Cultura e Centros
Socioculturais. Estivo tamén en Sigüeiro e
Ordes e persiste a súa andaina polo país,
acompañada de visitas guiadas e diferentes
actividades de Educación Ambiental, contacontos, etc.
Coordinadores:
Xosé L. Salvadores, Xulio Villaverde,
Pedro Alonso

O CARBALLO
CON BOTAS

E seguindo cos contos... "O carballo con
botas", esa historia que seguramente todas lle
temos escoitado algunha vez ao noso compañeiro ecoloxista Anxo Moure e que leva percorrendo escolas de toda Galiza, O Bierzo e
Portugal, pásase agora ao papel acompañado
das ilustracións de Tino Varela. É este o primeiro libro da Colección de libros da ciclobiblioteca e tamén da nova editorial ecolóxica, de
nome "2teixos" que editará as suas publicacións en papel reciclado.

O LOBO, UNHA CARREIRA POLA
SUPERVIVENCIA. ADEGA, ERVA E AAAGP

adega@adega.info
expolobo@gmail.com

REVISTAS
LIGAZÓN:
www.consumer.es/medio-ambiente/
Galego, éuskaro, catalán e español

A páxina da revista Consumer da
Fundación do Grupo Eroski ofrece a posibilidade de consultar na rede a edición impresa
da sección de medio ambiente. Contén os
apartados de natureza, enerxía e ciencia, ou
outros como novas, investigacións, vídeos e
monográficos. Son especialmente interesantes as infografias que se poden descargar
para traballar con elas. Ofrece tamén a posibilidade de subscribirse ao boletín semanal
coas seccións específicas de natureza.
www.consumer.es

‘RECURSOS’ CERNA PIDE A TÚA COLABORACIÓN
Se estás interesad@ en que divulguemos na revista galega de ecoloxía e medio
ambiente Cerna algún libro, CD, revista, película, documental, etc, ponte en contacto con
nós no seguinte enderezo electrónico; ramses@adega.info, indicando ‘Recursos’ Cerna.

ENBÍCIATE
Plataforma Carril-bici
de Córdoba
Español (32)

Chegou
aos
andeis do local de
ADEGA un novo
número, o 37, da
revista sobre Mobilidade Sustentábel de Andalucía, editada pola
Plataforma Carril-bici de Córdoba. Entre os
seus contidos destaca a convocatoria dos premios "ring-ring", o artigo dedicado á família
de ciclousuarios Villar Fernández e o texto de
Gerardo Pedrós titulado "O Test do
Negacionista", no que pon en evidencia como,
por unha banda o goberno de Zapatero presume de ser un dos líderes europeos na loita
contra o cambio climático, cando pola outra,
continúa a exercer unha política de infraestruturas faraónicas e non é quen de aprobar
unha Lei de Mobilidade Sustentábel.
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