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XUNGUIDOS Á
TERRA

Xan G. Muras
Tribaldes edicións
Galego (76 páx.), 2011 
D.L: C-1187-2011
ISBN: 978-84-938917-0-1

RECURSOS
Ramsés Pérez

A Oficina de Medio Ambiente da UDC elabora
unha serie de propostas sectoriais para ambienta-
lizar a vida da universidade. Nos últimos anos, a
UDC veu impulsando diferentes actuacións cunha
marcada compoñente ambiental, entre as que
cabe destacar a restauración do Monte da Fraga, a
reforma de diversos espazos públicos, o control do
gasto enerxético en edificios,  actuacións encami-
ñadas á redución do consumo de auga e outras
relacionadas coa xestión dos residuos (composta-
xe), a mobilidade (programa de préstamos de bici-
cletas) e a obtención de indicadores ambientais
(pegada ecolóxica da UDC), etc. Na publicación
recóllense estas e outras iniciativas que contri-
búen ao reto ambiental, tamén desde a
Universidade.

O compañeiro e colaborador de CERNA, Xan
Muras, vén de editar o libro “Xunguidos á terra” no
que nos ofrece catro retrincos de poemas a modo
de presentacións das sazóns e un poema arredor
do que se fraguou a idea de compoñer esta publi-
cación. O poema é o cerne do carballo que terma
das imaxes, a correola que cingue o ramo que pro-
clama o amor. Fotografías do medio natural de
Galiza. As sazóns que marcan "os cuartos" do noso
reloxo anual. A luz que dimensiona as formas e
vivifica as cores.

Web da Asociación Monte Pindo Parque
Natural na que se poden ler os motivos polos que
se solicita a Declaración do Monte Pindo como
Parque Natural, así como as posibilidades de cola-
boración ou apoio, facéndonos  socias ou socios, a
través de doazóns ou divulgando información
sobre a asociación.

INFORME

LIGAZÓN

‘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.

GUÍA PARA A
SUSTENTABILI-
DADE
AMBIENTAL
NA UDC

X.L. Martínez e M. Soto (Coord.)
Oficina de Medio Ambiente. Vicerreitoría de
Infraestruturas e Xestión Ambiental. UDC. 
Galego (119 páx.), 2011
ISBN: 978-84-9749-484-7
D.L.: C 1891-2011

É posíbel empregar os recursos agrogandeiros,
forestais e pesqueiros sen que supoña un prexuízo
para a biodiversidade silvestre? É posíbel a harmo-
nía no medio rural entre aqueles que crean bens e
servizos e os que se encargan de protexer a natu-
reza? É posíbel falar de traballadores do campo
que son a un tempo produtores e conservacionis-
tas?

Quince experiencias relatadas neste libro son a
demostración de que si é posíbel. Son exemplo das
múltiples iniciativas que xa funcionan no Estado,
e que permiten ser optimistas sobre un futuro
máis sustentábel, onde a biodiversidade e a pro-
dución, lonxe de estar enfrontadas, benefícianse
mutuamente. Dedicada á conservación da nature-
za e cunha consolidada liña de traballo en mate-
ria agraria, SEO/BirdLife afronta nesta obra o reto
de facer visíbel esta realidade. O xornalista
ambiental Javier Rico entrevistou a máis dun
cento de persoas vinculadas ao medio rural, así
como aos responsábeis das áreas específicas den-
tro da organización.

CAMPOS DE
VIDA.
Biodiversidad y
produción
agraria en el
medio rural.

SEO/BIRDLIFE [coord.]
Javier Rico, Juan Varela [ilust.]
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino
Español (192 páx.), 2011
ISBN: 978-84-491-1135-8

A globalización da economía de mercado
abrangue todo o esencial e os alimentos que man-
temos para que nos manteñan son parte da estru-
tura que está a converter o noso planeta nun
supermercado. Esta mundialización que comemos
e nos come pódese analizar desde moitos enfoques
complementarios que van desde os pactos entre os
Estados e as transnacionais do comercio, pasando
polas súas consecuencias sociais e ambientais, até
a seguridade e a soberanía alimentaria. O informe
"Alimentos kilométricos" analiza o impacto climá-
tico dalgúns dos alimentos cotiáns que importa
anualmente o Estado español traducido a tonela-
das de CO2.

+ info: www.tierra.org e www.amigosdaterra.net

ALIMENTOS
KILOMÉTRICOS
Amigos de la Tierra,
Universidade de Vigo,
Universidad de Sevilla
Amigos de la Tierra
Español (48 páx.)

“A propiedade do vento galego” é resultado
dunha investigación realizada na USC que analiza
en profundidade a xénese e o desenvolvemento do
sector eólico en Galiza desde 1995 até a actuali-
dade. Nel, contrástanse as políticas de fomento da
enerxía eólica nos principais países produtores do
mundo (China, Alemaña, Estados Unidos e Espa-
ña), en países pioneiros (Dinamarca, Reino Unido,
Francia e Holanda) e en áreas potencialmente sig-
nificativas (Xapón, Lituania e América Latina),
tanto en enerxía eólica terrestre como en eólica
offshore. Tamén afonda no marco normativo
desenvolvido en Galiza, os concursos eólicos e a
potencia instalada en cada etapa político-admi-
nistrativa. Ademais, configura o actual atlas
empresarial eólico do país.

A PROPIEDADE DO
VENTO GALEGO
Rosa Mª Regueiro Ferreira
Laiovento Edicións
Galego (220 páx.)
ISBN: 978-84-8487-219-1
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