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Itziar Díaz Feijóo*

LIVING RIVER: COIDANDO E PROTEXENDO A VIDA E 
CULTURA AO REDOR DOS RÍOS E REGATOS

O Linving River1 é un proxecto internacional financiado polo programa europeo de Erasmus+ que pretende dar relevancia a nivel científico 
e pedagóxico ao coidado dos ríos e ao seu papel nos eidos social e cultural. Actualmente, os sistemas fluviais son dos ecosistemas máis 
degradados do planeta, carrexando consigo a perda de biodiversidade. Mais, tamén, a súa degradación leva asociada a perda dunha serie 
de estruturas, actividades culturais e sociais, e incluso xogos, que van esmorecendo. O estudo e a concienciación sobre os ríos e regatos 
e o intercambio cultural son as chaves para acadar os obxectivos do Living River, no que participa Galiza a través de ADEGA e do IES 
Ribeira de Louro.

Participan neste proxecto catro países da Unión Europea e sete enti-
dades socias: Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Coimbra, 
Universidade Balikesir, IES Ribeira de Louro, Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental (ASPEA), Asociación para a Defensa Ecolóxica de 
Galiza (ADEGA) e a Axencia Metropolitana Pentru Dezvoltare Durabila 
Brasov. O proxecto terá unha duración de tres anos, desde novembro 
de 2018 ata setembro de 2021.

Un dos seus obxectivos principais é o de favorecer a divulgación e a for-
mación nunha conciencia cidadá favorable cara os nosos ríos e regatos, 
advertir a sociedade sobre a inevitable necesidade de protexer e poñer 
en valor os  ríos e regatos, non só pola súa importancia medioambiental 
e ecolóxica, senón tamén pola gran perda cultural, histórica e social que 
suporía a súa degradación ou desaparición. A vida ao redor dos ríos é 
de suma importancia. Para conseguir este primeiro reto de conciencia-
ción, deberemos dotar primeiro a sociedade dos coñecementos nece-
sarios sobre a bioloxía, dinámica e influencia dos ríos e regatos noutros 
aspectos da vida. Para iso, haberá que crear as ferramentas que permi-
tan transmitir estes coñecementos e aptitudes dun xeito acertado.

FERRAMENTAS DE CONCIENCIACIÓN

A pesar de que o proxecto leva en funcionamento pouco tempo, xa se 
están a desenvolver algúns destes instrumentos. Neste curso 2019-
2020, Living River impartirá un curso dirixido ao profesorado co gallo de 
que este poda poñer en práctica os protocolos de investigación que se 
levarán a cabo nos seus centros de ensino. A implicación e formación 
do profesorado é fundamental, xa que será o persoal docente, xunto co 
alumnado dos centro educativos, os que experimenten as diferentes acti-
vidades científicas e de educación ambiental que se pretenden impulsar. 
Tamén está contemplada unha xornada de formación para o alumnado, 

na que rapazada de diferentes países intercambie as súas impresións 
arredor das actividades do proxecto.

Algúns dos instrumentos que xa se están a desenvolver son:

1. Un E-Book no que se recollen metodoloxías científicas creadas 
polos socios expertos do proxecto, estudos de caso e contidos 
pedagóxicos.

2. Unha plataforma web que reunirá a información do proxecto, re-
cursos, materiais producidos, un Ecomuseo Virtual, unha Plata-
forma de Xeorreferencia, un Manual para actividades de campo 
e unha Newsletter ou revista dixital.

Os días 15 e 16 de maio celebrouse a segunda reunión das entidades 
socias do Living River, por primeira vez, en Santiago de Compostela. Alí, 
establecéronse as bases para o bo funcionamento do proxecto e expú-
xose por vez primeira o deseño da páxina web oficial do proxecto, que en 
pouco tempo estará dispoñible para toda a cidadanía.

*Itziar Díaz é membro de ADEGA e coordinadora do proxecto Living River en Galiza.

REFERENCIAS

1. “Living River – Coidando e protexendo a vida e a cultura ao redor dos ríos e regatos 
(2018-I-PT01-KA201-047513)” é soportado polo programa Erasmus+, baixo a chave Action 
2, sector de Educación Secundaria (KA201), cunha subvención de 434.701,00€, para o pe-
ríodo entre 2018-2021.

Equipo do Living River na súa reunión de maio de 2019 en Santiago de Compostela.

www.adega.gal/revistacerna

