
Informe actuacións SGHN
2019

  

Sociedade Galega de Historia Natural



páxina  2/19

Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de 
Asociacións co nº 584.918. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da 
Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2009/0110. Nº AO/C-000/382 do Rexistro de 
Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
 Os cargos directivos da SGHN son estatutariamente non remunerados.



 O presente informe é a compilación de actuacións da SGHN durante o ano 2019, 
distribuídas segundo a súa organización en Seccións, Delegacións e Museo.
 Cuns recursos financieiros moi limitados (80.672,40 EUR, excluidos préstamos de socios, 
colaboradores e crédito bancario) SGHN mantivo aberto un museo de Historia Natural en 
Ferrol, con dúas empregadas a tempo completo, fai custodia do territorio na antiga lagoa de 
Antela (Ourense) chegando en 2019 a 59,98 ha, formamos parte de Fragas do Mandeo, entidade 
de custodia do territorio integrada por Rabo de Galo, G.N. Hábitat e SGHN no Mandeo (A 
Coruña), así como desenvolve unha intensa actividade concienciativa e de recuperación nas 
Gándaras de Budiño (Pontevedra). Participa en varias mesas sectoriais e forma parte do Consello 
Galego de Medio Ambiente.
 Mantén a publicación dixital e impresa das revistas BRAÑA e PASPALLÁS. Diversas 
fichas divulgativas, de libre e gratuíto acceso sobre fauna e flora están disponibles na web da 
entidade.
 Organizou as III Xornadas Galegas de Patrimonio Natural e Biodiversidade, desenvolvida 
o 23 e 25 de novembro de 2019 en Pontevedra.
 Toda esta labor é posible gracias ó traballo voluntario e gratuíto de directivos e socios, 
equivalendo a un mínimo de dedicación exclusiva de catro persoas a xornada completa durante 
todo o ano. Moitas gracias a todos aqueles que contribuides a que este proxecto siga adinte, 
socios que aportan a súa cota, colaboradores diversos censando aves, limpando o lixo nos 
espazos naturias, analizando e escribindo escritos, gracias.
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Correspondencia 
ordinaria

Escritos á 
Admón. Denuncias Notas de Prensa correos 

electrónicos TOTAL

30 334 2 38 7.214 7.618

74 3.158 84 2.702 7.929 7.414

Relatorios

RESUME CORRESPONDENCIA

RESUME ACTUACIÓNS
Xeiras 

monitorizadas nº asistentes Visitantes Museo Horas mínimas 
voluntariadonº asistentes
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ACTIVIDADES DIVERSAS (8)
1. Xuntanza na Fiscalía de Medio Ambiente sobre o 
vertedoiro e planta de tecnosolos de Grixoá-Miramontes 
(17-01-2019).
2.  Visita ás zonas de actuación de SGHN-Antela con 
alumnos da Universidade de Vigo-Campus de Ourense 
(27-02-2019).
3.  Regueifas de ciencia: debate sobre o eucalipto (150 
asistentes en directo + 996 visualizacións en Youtuve; 11-
03-2019).
4.  Conferencia sobre efectos ambientais e sanitarios da 
mineria na Semana da Ciencia de Ponteareas (34 asistentes; 
02-04-2019).
5.  Xuntanza con grupos da oposición no Parlamento 
Galego sobre a Lei de Patrimonio Natural de Galicia (16-
07-2019).
6.  Conferencia sobre incendios forestais nas “Xornadas A outra cara do monte”, Universidade de Vigo (40 asistentes, 
19-09-2019).
7.  Conferencia sobre os retos ambientais de Galicia no século XXI: CIFP A Graña, Ponteareas (45 asistentes, 10-12-
2019).
8.  Xuntanza con representantes do Grupo COREN sobre a planta de tratamento de puríns en Sarreaus, Ourense (11-
12-2019).
9.  Conferencia en Sandiás sobre causas e posibles solucións ao problema de contaminación das augas na Limia (55 
asistentes, 30-12-2019).

ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN (5)
1. Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (22-02-2019, 17-06-2019, 30-10-2019).
2. Green Campus, Pontevedra (23-10-2019).
3.  Mesa da Limia en Xinzo (20-09-2019).

ESCRITOS PRESENTADOS (218) No desglosado incluense 50 máis realizados por SGHN-Ourense.
1. Agricultura-Gandería-Silvicultura (205 escritos).
a. Alegacións a 21 peticións de cambio de uso de forestal a agrícola (5 A Coruña, 9 Lugo, 3 Ourense, 4 Pontevedra).
b. Alegacións a 164 granxas novas ou ampliacións (71 A Coruña, 66 Lugo, 24 Ourense, 3 Pontevedra).
c. Alegacións a 11 forestacións (2 Lugo, 6 Ourense, 3 Pontevedra).
d.  Alegacións a 4 captacións para regadío (4 Ourense).
e. Denuncia da Orden de axudas á forestación diante da Unión Europea (1).
f.  Petición GPS en vehículos transporte residuos para evitar “parcelas de sacrificio” na aplicación de puríns e estercos (1).
g.  Pregunta sobre xestións puríns na Reserva da Biosfera Área de Allariz (1).
h. Pregunta sobre eucaliptos e xestión hidrolóxica (2): Augas de Galicia (1), CHMS (1).
2.  Arborado (4 escritos)
a.  Protesta por descatalogación de árbores e formacións senlleiras (1).
b.  Queixas/denuncias por tallas de arborado en contorna de monumentos (2) e camiño de Santiago (1).
3.  Auga (5 escritos)
a. Alegacións ao “Anteproxecto de Lei de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións 
de risco sanitario” (1).
b.  Ampliación de denuncia diante da Fiscalía de Medio Ambiente de Ourense pola contaminación de nitratos no acuífero 
de A Limia (2).
c.  Petición de analíticas de augas subterráneas de A Limia (2): Consellería de Sanidade (1), Confederación Hidrográfica 
do Miño Sil (1).
4. Biodiversidade (9 escritos)
a. Caza (2): rula (1), campionatos raposo (1).
b. Especies ameazadas (3): alegacións a PXOM Ribeira (2), vertedura entullos en zona de Eryngium viviparum (1).
c. Outras especies (4): destrución niño cegoña (3), matanza de morcegos rabudos (1)
5. Enerxía (10 escritos)
a. Alegacións a 10 parques eólicos (2 A Coruña, 7 Lugo, 1 Pontevedra).
6. Espazos naturais (18 escritos)
a. ENIL Xunqueira de Alba (1): solicitude reversión a uso público.
b.  PN da Serra de Enciña da Lastra (3): alegacións a PRUX (1), solicitude seguimento obras A-76 (1), paralización 
traballos forestais (1).
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Estaca de Bares. Desbroce vexetación



c.  ZEC Costa Ártabra (1): medidas de protección ambiental durante Pantín Classic.
d.  ZEC Costa da Morte (1): denuncia obras non autorizadas Parador de Muxía. 
e.  ZEC Costa da Vela (1): pregunta sobre competición de orientación nos areais de Barra e Nerga.
f.  ZEC Estaca de Bares (4): denuncia obras a Consellería de Medio Ambiente (3), denuncia obras a Fiscalía de Medio 
Ambiente (1).
g.  ZEC Os Ancares-O Courel (1): alegacións modificación estrada.
h.  ZEC e MN Praia das Catedrais (1): solicitude retirada carteis de perigo nas rochas.
i. ZEPA de A Limia (5): Denuncia voos avioneta a baixa cota (3), denuncia danos arborado canle de Antela (1), 
solicitude modificación LAT e subestación na ZEPA de A Limia (1).
7. Incendios forestais (3 escritos)
a.  Advertencia dos riscos do emprego de compost de puríns en zonas queimadas (2).
b.  Solicitude de harmonización das faixas de protección de incendios (1).
8. Infraestruturas (4 escritos)
a.  Alegacións á variante de Alba, Pontevedra (1).
b.  Denuncia do trazado da Vía Ártabra diante da Fiscalía de Medio Ambiente (1).
c.  Preguntas sobre estradas OU-1114 (1) e OU-0803 (1).
9.  Minería (13 escritos)
a. Alegacións a 3 canteiras (2 A Coruña, 1 Ourense), 1 areeira (Ourense) e 2 louseiras (Ourense).
b.  Pregunta sobre mina de dunita Herbeira, A Coruña (1) 
c.  Pregunta sobre recheo na antiga barreira do Cerquido, nas Gándaras de Budiño (4).
d.  Reclamacións por omisión do informe de SGHN nas DIAs de areeiras na Limia (2).
10. Ordenación do Territorio (3 escritos)
a. Alegacións a PXOM de Ribeira (2).
b.  Solicitude das actas e acordos da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia (1).
11. Residuos (4 escritos)
a. Alegación a centro de xestión de vehículos (1): Lugo.
b.  Denuncia vertedura residuos en marxes areeira (1): Ourense.
c. Pregunta acúmulo de áridos asfálticos (1): Ourense.
d. Solicitude á Xunta de Galicia de xeolocalizadores-GPS nos vehículos que transporte residuos (1).

ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (27)
1.  Audiovisuais (1): colaboración no documental Vía Ártabra (estreno o 12-12-2019).
2.  Radio (8):
a. Cadena SER-Galicia (4): comercialización carne porco bravo (27-02-2019), Lei do Patrimonio Natural de Galicia 
(16-07-2019, 31-07-2019), barra libre contra o porco bravo (08-10-2019).
b.  RNE-Galicia (2): Lei do Patrimonio Natural de Galicia (16-07-2019), denuncia á Fiscalía de Medio Ambiente do 
trazado da Vía Ártabra (06-08-2019).
c. Radio Voz (2): instalación de carteis de perigo nos cantís da Praia das Catedrais (11-04-2019), temas ambientais 
diversos (02-10-2019).
3.  Roldas de prensa (1): Lei do Patrimonio Natural de Galicia, no Parlamento Galego.
4.  Televisión (9): 
a. TVG (1): Faladoiro sobre a COP25 cambio climático no programa “Bos días” (02-12-2019)
b. La Sexta (4): talla de carballos en Sto. Estevo de Ribas de Sil (02-04-2019), instalación de carteis de perigo nos 
cantís da Praia das Catedrais (10-04-2019), balsa mineira de augas ácedas en monte Neme (15-07-2019), tala de carballeira 
no Castelo de Maceda (20-08-2019).
c. Nós TV (4): Lei do Patrimonio Natural de Galicia (01-08-2019), caza da rula (14-08-2019), emerxencia climática (19-
09-2019), plan de seca da Xunta de Galicia (08-10-2019).
5. Xornais (7):
a. El País (1): alumeado navideño (01-12-2019, edición impresa nacional).
b.  Europa Press (1): especies ameazadas (13-05-2019).
c.  Faro de Vigo (1): invernada de aves acuáticas nas Rías Baixas (11-01-2019).
d.  Grupo Vocento (1): contaminación lumínica (10-12-2019).
e.  La Opinión (1): especies ameazadas (08-05-2019).
f.  La Voz (2): Incendios de inverno (09-01-2019), artigo de opinión sobre a instalación de carteis de perigo nos cantís da 
Praia das Catedrais (12-04-2019).
g.  The New York Times (1): alumeado navideño en Vigo.

OUTROS
Mantenimiento continuo páxina Web.
Publicación Revista Paspallás nº 55.
Publicación Revista BRAÑA en formato electrónico nº 17 e impresa os nº 15 e 16
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 Durante este ano a Delegación realizou diversas actividades de divulgación incluíndo saídas de coñecemento do 
medio. En canto a campañas participamos no grupo de entidades que nos opuxemos ao enlace da Vía Ártabra coa AP-9 
no lugar da Gándara no concello de Cambre. Tamén seguimos coa nosa oposición ás previsións de novos proxectos para 
reencher a praia de Sada. 

DIVULGACIÓN

· Charlas:  - Morcegos de Galicia en abril.
  - Técnicas de fototrampeo en xuño.

· Mini-cursiños: - 2 sesións de debuxo da natureza no mes de xuño. 
   - Xornada intermareal (A vida da nosa costa)  en xuño.
   

· Saídas monitorizadas:  - Serra do Careón en xuño
     - Monte Pindo en outubro
     - Xornada de cogomelos en novembro.
     - Xeorruta á Serra da Capelada.
     - Iniciación á ornitoloxía en decembro.
En total nas actividades de divulgación participaron 170 persoas.

OUTROS

ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
1.- Asistencia ás reunións da Xunta Directiva da Asociación de Desenvolvemento Rural As Mariñas-Betanzos como 
representante da Mesa Sectorial de Ambiente e e Mozos. ( 5 reunións ).

ACTIVIDADES DIVERSAS

1.- Asistencia á reunión sobre contaminación do medio mariño organizada polo Grupo de Acción Costeira  Grupo Sur 
do Golfo Ártabro.
2.- Xuntanza na sede da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para tratar dos proxectos 
de realización de roteiros ciclables no LIC Encoro de Abegondo-Cecebre onde participan G.N.Hábitat, EMALCSA, 
técnicos da reserva e a empresa redactora Terravanza (23-07-2019).
3.- Asistencia á Mesa Sectorial de Ambiente e Mozos do GDR As Mariñas-Betanzos ( 01-08-2019).
4.- Asistencia á reunión con diversas organizacións para analizar as accións a realizar para opoñerse ao trazado de enlace 
da Vía Ártabra coa AP-9 no lugar da Gándara. ( xullo de 2019).
5.- Asistencia ao debate público entre representantes políticos, asociacións ambientalistas e veciñais sobre o enlace da Vía 
Ártabra coa AP-9 no lugar da Gándara ( 19-07-2019).
6.- Asistencia á Xornada da PAC Verde celebrada no CIAM de Mabegondo (22-11-2019).
7.- Reunión co Xefe Territorial da Demarcación de Costas de Galicia e os técnicos dunha empresa  que iniciaba os estudos 
de alternativas ao proxecto antigo de rexeneración da praia de Sada (febreiro de 2019).
8.- Reunión cos técnicos da Demarcación de Costa de Galicia para que estes expoñan o novo proceso de redacción do 
proxecto de rexeneración da praia de Sada(outubro de 2019).
9.- Reunión na praia de Sada coas organizacións ambientalistas da comarca para analizar “in situ” o estado da praia e a 
afectación dos plans que avanzou a Demarcación de Costas de Galicia. (novembro de 2019).
10.- Participación na xornada de divulgación ornitolóxica na praia de Sada organizada polo Grupo Naturalista Hábitat 
para poñer en valor esta zona e recadar fondos para a Fundación Fragas do Mandeo (29-12-2019).

ESCRITOS PRESENTADOS

1.- Escrito presentado antes SEPRONA denunciando a localización dun azor cautivo en Taibo-Carnoedo (Sada) en xullo 
de 2019.
2.- Escrito de denuncia ante a Deputación da Coruña de recheos de terra xunto á escola de Carnoedo (Sada) (13-06-19).
3.- Escrito de denuncia ante o Concello de Sada de recheos de terra xunto á escola de Carnoedo (Sada) (13-06-19).
4.- Nota de prensa denunciando os recheos de entullos xunto á escola de Carnoedo (Sada).
5.- Carta de recomendación apoiando a petición para entrar como socio na Asociación de Desenvolvemento Rural As 
Mariñas-Betanzos da Asociación de Custodia do Territorio Brexa.

DELEGACIÓN DAS MARIÑAS



DELEGACIÓN DE FERROL
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6.- Presentación de escrito con preguntas ao xerente do GDR As Mariñas-Betanzos sobre diversos asuntos pendentes 
dentro da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (agosto de 2019).

7.- Escrito aceptando o novo proxecto de senda peonil Betanzos-Os Caneiros presentado polo concello de Betanzos ( 
16-05-2019).

OUTRAS ACTIVIDADES

- Realización das mostraxes trimestrais do seguimento de carnívoros medianos en colaboración co grupo GEAS nos 
concellos de Sada e Bergondo.
- Realización do censo de aves invernantes da ría do Burgo, ría de Ares-Betanzos e encoro de Cecebre no mes de xaneiro.
- Participación nas actividades organizadas e de voluntariado da Fundación Fragas do Mandeo dedicada á custodia do 
territorio.
- Colaboración coa IV Maratón Ornitolóxica organizada polo G.N. Hábitat dentro da Reserva da Biosfera “Terras do 
Mandeo e Mariñas Coruñesas” en maio.
- Celebración da Asemblea Xeral Ordinaria da Delegación (15-03-2019).

Informe de Situación 
 Este ano 2019 fixéronse diversas actuacións no eido da 
conservación medioambiental: Ademais da xornada de divulgación 
en concienciación a favor da píllara das dunas na Semana do Día 
Muncial do Medio Ambiente, houbo tamén xuntanzas co botánico 
Javier Silva Pando e coa Coordinadora de Botánica da SGHN 
para transmitirlle a preocupación sobre o estado de conservación 
das contadísimas poboacións de Corema album (Ericaceae) en 
Ferrolterra.  
Orde e catalogación na biblioteca da Delegación de Ferrol (unha 
voluntaria vén quincenalmente dende o 21/09/2019). Xestións 
definitivas para a inclusión na Rede de Bibliotecas da Xunta de 
Galicia e na Plataforma Meiga de xestión de bibliotecas.
 Con respecto ao número de socios, a partir da última 
Asemblea Xeral celebrada no ano 2019 e ata o día 29 de xaneiro 
de 2020, a Delegación de Ferrol viu incrementada a presenza de 
socios cun total de 9 altas fronte a 7 baixas. Pretendemos incentivar 
a participación activa na Delegación.

ACTIVIDADES CON PÚBLICO (61)
1. Xuntanza cun grupo de ornitólogos para a preparación dun censo de aves en Ortigueira (08/01/2019).
2. Organización e participación nos censos de aves invernantes (14, 15, 16, 17, 19, 26 e 27/01/2019).
3. Participación en 12 saídas RAM en Cabo Prior, cunha asistencia media de 3 observadores (1º sábado cada mes).
4. Xuntanza co grupo de coordinación para proxectos de actividades (17/01/2019).
5. Xuntanza para tratar asuntos das subvencións da Deputación (31/01/2019).
6. Xuntanza de Xan Silvar co botánico Javier Silva Pando e Coordinadora de Botánica da SGHN Saleta González, para 
ver estado das matas de Corema album en Cabo Prior e Pantín (07/02/2019).
7. Xuntanza coa Secretaria do Tte. Alcalde de Ferrol para proxecto de actividade na Semana Santa (13/02/2019).
8. Saída á Lagoa da Frouxeira para actividade de divulgación con escolares (17/02/2019).
9. Recollida de Premio Rampla 2019 da Vila de Cedeira (07/04/2019).
10. Saída xardíns históricos do Concello de Ferrol "A Biblioteca sae ao Medio 2019" (27/04/2019).
11. Xuntanza coa Técnica de Cultura da UDC para proxecto de actividade (29/04/20019).
12. Coordinación do grupo de participantes nas labores de baleirado da biblioteca (30/05/2019).
13. Saída á Lagoa da Frouxeira para actividade de divulgación sobre a píllara das dunas co motivo do Día Mundial do 
Medio Ambiente (09/06/2019).
14. Saída coa UDC polos muíños de Esmelle (22/06/2019).
15. Charla “A lagoa de Doniños: Unha historia de 10.000 anos de cambio ambiental” (19/07/2019).
16. Charla e debate naturalista sobre a lagoa de Doniños (XX/07/2019).
17. Saída ás Cabazas con Equiocio 2019 (03/08/2019).
18. Xuntanza co equipo da Concellería de Benestar Social e Patrimonio do Concello de Ferrol para proxecto de actividade 
(03/09/2019).
19. Charla sobre morcegos no local social de Esmelle, organizada conxuntamente con Drosera (13/09/2019).
20. Charla sobre bugallos a cargo do biólogo Francisco Alejandro López Núñez da Univ. de Coimbra (20/09/2019).

Actividades e adquisicións de biblioteca
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21. Desbroce da senda do observatorio de Doniños para as visitas de A Biblioteca da SGHN sae ao medio (20/09/2019).
22. Saída Doniños nocturno Concello de Ferrol "A Biblioteca sae ao Medio 2019" (21/09/2019).
23. Xuntanza co Prof. Rodríguez Calvo para proxecto sobre xeomorfoloxía costeira (25/09/2019).
24. Saída Doniños diurno Concello de Ferrol "A Biblioteca sae ao Medio 2019" (28/09/2019).
25. Saída xardíns históricos da Cidade de Ferrol “Día Internacional Persoas Maiores” (01/10/2019).
26. Xuntanza SGHN coa Asociación Veciñal de Canido polo Aniversario do Muro de Berlín (01/10/2019).
27. Xuntanza coa Concellería de Cultura (02/10/2019).
28. Xuntanza para coordinación da actividade de “Outono Naturalista” da Deputación da Coruña (07/10/2019).
29. 5 Saídas “Outono naturalista”: Cabo Prior, 19/10; Menáncaro, 26/10; Esmelle, 09/11; Covarradeiras, 23/11; San 
Xurxo, 07/12).
30. Saída pola xunqueira de Esmelle e San Xurxo (14/12/2019).
31. Xornadas de Esmelle. Xan Silvar imparte charla “A conca do río Roxedoiro” (16/11/2019).
32. Xuntanza coa Concellería de Educación do Concello de Cabanas (13/12/2019).

ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN (2)

1.  Xuntanza no Museo da SGHN na actividade organizada pola Delegación de Ferrol coa UDC e diferentes naturalistas, 
para tratar sobre a historia da lagoa de Doniños (02/08/2019).
2. Xuntanza no CEIDA da Fase I do Programa “Aves Ártabras. Bases participativas para a declaración dunha ZEPA no 
Golfo Ártabro” (21/11/2019).

ESCRITOS PRESENTADOS (8)

1.  Trámites relacionados co Convenio de Biblioteca asinado coa Concellería de Educación (4).
2. Trámites económicos coa Concellería de Benestar do Concello de Ferrol por mor da Actividade do Día do Maior 2019 
(1).
3. Comunicación ao Depto. De Cultura da UDC para retomar actividade “Cultura para ferrolanear”
4. Xuntanza co Concelleiro de Educación para clarificar situación do Convenio “A biblioteca sae ao medio”.
5. Xuntanza co Asesor da Alcaldía, para acordar financiación de evento divulgativo (Charla Humboldt e outras).

ENTREVISTAS E XESTIÓNS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN (10)

1. Entrevista na Coruña a Xan Silvar para o programa “Con Voz” de “Radio Voz”, polo 40 aniversario da Delegación de 
Ferrol da SGHN (14/01/2019).
2. Entrevista en COPE a Xan Silvar, polo 40 aniversario da Delegación de Ferrol da SGHN (15/01/2019).
3. Entrevista en RNE a Xan Silvar, polo 40 aniversario da Delegación de Ferrol da SGHN (15/01/2019).
4. Entrevista en Cadena SER a Xan Silvar, polo 40 aniversario da Delegación de Ferrol da SGHN (15/01/2019).
5. Entrevista da Voz de Galicia a Xan Silvar, polo 40 aniversario da Delegación de Ferrol da SGHN (16/01/2019).
6. Entrevista a Pablo Torrella sobre as Xornadas en Esmelle sobre morcegos (11/09/2019).
7. Entrevista da Voz de Galicia a Manuel Arzúa, sobre a actividade en Cabo Prior de “Outono Naturalista” (19/10/2019).
8. Entrevista da Voz de Galicia a Pablo Torrella sobre Cryptomeria japonica, especie presente nos xardíns históricos de 
Ferrol (31/10/2019).
9. Xestión de entrevista na edición de Santiago co socio de Ferrol Eliseo Zaera, por mor de reportaxe sobre cogomelos 
do casco urban (25/11/2019).
10. Xestión de entrevista na Radio Galega con Cesio como ex delegado de Ferrol, por mor de reportaxe sobre o buque 
quimiqueiro encaiado na costa de Ares (26/11/2019).

Informe de Situación
 Destaca en 2019 a participación activa de varios socios en distintos proxectos, e de novo a interacción con outras 
asociacións ambientalistas e non ambientalistas (Asoc. Estudos Sta. Mariña Augas Santas, Ateneo, Museo Arqueolóxico, 
Amigos da Terra, Amigas das Árbores, Móvete por Nogueira, Centro de Estudos da Limia, Museo de Vilar de Santos, 
Deparamento de Ciencias do Instituto Otero Pedrayo, aseguradora Allianz en Ourense, Universidade de Vigo). Así 
mesmo o traballo conxunto coa Delegación de Pontevedra, a Sección de Entomoloxía, a Sección de Ornitoloxía, e, sobre 
todo, a colaboración constante coa Sección Antela.
 O interese de socios e amigos por desenvolver actividades, propiciou o incremento das mesmas, ao tempo que 
as horas investidas, o intercambio de correos electrónicos ou os quilómetros de desprazamentos, pero tamén a presenza 
máis constante da SGHN-Ourense nos medios de comunicación, nas redes sociais e chegando a moitas máis persoas.   
 Agardamos poida consolidarse no ano 2020 e sucesivos e seguiremos a traballar nese aspecto.
 Entre outras, poderiamos nomear as seguintes actividades:
- O censo de Cegoña branca na provincia de Ourense (que tamén se extendeu a Pontevedra e A Coruña grazas á 
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colaboración da sección de Ornitoloxía e a Lugo có esforzo da socia Nancy Blanco que coordinou o censo), censo no que 
participaron unha boa cantidade de voluntarios tanto socios como amigos da SGHN.
- O Calendario solidario “A nosa veciña da rúa: A Árbore” proposta pola nosa consocia Soco Álvarez e que en base 
a un concurso fotográfico aberto e no que participaron socios e outras persoas, rematouse imprimindo 300 exemplares 
do calendario a gran formato e de boa calidade.
- Conmemoración do I Día Mundial do Cirrio, organizada pola nosa consocia Laura Iglesias xunto coa colaboradora 
Bárbara.
- Participación cun posto na Feira Etnográfica de Loña do Monte grazas aos socios Antonio Ferreirós e Laura 
Iglesias cunha mesa informativa sobre as aves insectivoras presentes no propio pobo.
- Curso de Iniciación á Ornitoloxía, organizado e impartido polos socios Antonio Ferreirós, Isabel Álvarez, Marcos 
Freán e Laura Iglesias. O curso desenvolveuse ao longo de catro xornadas teórico-prácticas e catro saídas polos arredores 
da cidade de Ourense para poñer en práctica o aprendido; ademáis, e grazas á colaboración de expertos ornitólogos 
amigos e consocios de SGHN puidemos organizar outras dúas magníficas saídas extra e aínda queda pendente unha pola 
costa de Pontevedra. Participaron 21 persoas, e varias delas xa mostraron a dispoñibilidade a participar nos censos de 
acuáticas invernantes para o ano 2020.
- Xornada e conferencia có egrexio naturalista D. Joaquín Araujo Ponciano; de novo grazas ao traballo de 
Antonio Ferreirós e Laura Iglesias; unha deliciosa xornada matutina pola Limia e unha magnífica conferencia pola tarde. 
Inesquencible.
- Excursión pola comarca Deza-Tabeirós, pensada, preparada e guiada polo socio Víctor Pérez coa colaboración 
de Encarna Balseiro e as asociacións Ateneo de Ourense e Asociación de Estudos de Santa Mariña de Augas Santas; 
unha densa e excepcional saída iniciada na fraga de Catasós e seguindo polo Museo Ramón María Aller en Lalín, Igrexa 
de Ventosa, Pendellos de Agolada, Museo da Minería de Fontao e rematando no Pazo de Liñares en Lalín: excelente 
compendio de natureza, etnografía, historia e ciencia. Quedaron ganas de repetir.
- Participación no grupo de emerxencia climática en Ourense, a través da nosa colaboradora Claudia de Sas.
Tamén é destacable o inicio dun proxecto ilusionante denominado #SonÁrbore, ideado e coordinado por unha persoa 
allea a SGHN que nolo propuxo e agora coorganizamos có Ateneo de Ourense baixo a coordinación de Claudia de Sas. 
Trata da exaltación do arboredo urbano, os seus valores e como debera ser tratado pola cidadanía e as administracións, 
desenvolvido a través dunha exposición fotográfica e de actividades e conferencias complementarias. 
Tras a constitución no 2017 do Grupo de Arboredo Urbano, durante 2019 seguíuse a traballar principalmente en saídas 
polos arredores da cidade e na defensa do arboredo da cidade como o Parque do Couto ou o Posío, aquí elevamos un 
informe ao Concello de Ourense en relación ao picudo das palmeiras, a súa afección e o posible tratamento.
Seguiuse participando no facebook da SGHN con diversas entradas e tamén no Instagram con varios envíos para publicar.
Como todos os anos, continuouse a revisión diaria dos boletíns oficiais e medios de comunicación e envío ao resto de 
Delegacións e Seccións, así como a colaboración na páxina electrónica de SGHN e a participación nos temas propostos 
pola Xunta Directiva Xeral de SGHN.
                                                                                                                                                                                                                                                           
ESPAZOS
 A Limia resultou o espacio máis atendido pola nosa Delegación con alegacións a novas granxas ou ampliación de 
outras, denuncias varias sobre contaminación, sondeos de gran profundidade, acumulación de áridos asfálticos, oposición 
a novos aproveitamentos de augas, denuncia de verteduras de fecais, etc. Solicituose e recibiuse da Consellería de Sanidade 
información de alto interese de analítica de augas de abastecemento. Ademáis de facer o seguemento de niñificación de 
V. vanellus e distintas actividades en colaboración coa Sección Antela, nas que pode destacar a axuda na segunda fase 
de subvención para a retirada de entullos e pedras na veiga de Gomareite e participar na organización das actuacións 
relacionadas coa retirada de lixo no proxecto Libera de SEO-Ecoembes.
Con relación a outros espacios, a maiores dun seguemento xeral, solicitouse ao Concello de A Rúa e á Consellería de Medio 
Ambiente que non se puxera en marcha un catamarán no encoro de San Martiño; e á Consellería de Medio Ambiente que 
estivera vixiante nas obras da autovía A76 para evitar afeccións ao Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra.

FLORA
 En canto ao arboredo, denunciáronse as tallas dunha carballeira en Santo Estevo de Ribas de Sil e outra no 
trazado do Camiño de Santiago ao seu paso polo concello de Sandiás. Neste apartado o Grupo de Arboredo Urbano 
coñeceu o proxecto do obradoiro no Posío, emitiu informe sobre o picudo e a súa afección ás palmeiras do Posío a 
petición do Concello de Ourense; por outra parte participouse en diversas reunións e actuacións para a defensa do Parque 
do Couto ante a posibilidade de afección por construcción dunhas instalacións para a práctica do skate; así mesmo o 
Grupo de Arboredo Urbano ultimou unha ficha de censo e estado das arbores da cidade para poñer en marcha durante 
o ano 2020.

FAUNA
 Durante o mes de xaneiro realizáronse os censos de acuáticas invernantes en vinte localidades coa participación 
de 16 persoas. Así memso organizouse o censo de Cegoña branca na provincia, coa participación de outras 16 persoas. 
Seguíuse exhautivamente o derrubo dun niño de cegoña en Allariz, coa colaboración de veciños da zona e socios de 
SGHN, solicitando a súa reposición; finalmente instalouse un novo niño nun poste colocado ex-profeso máis as cegoñas 
non criaron aínda que sí ocuparon o niño. Coñeceuse e denunciouse a matanza dunha colonia de morcego rabudo 
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(Tadarida taenitois) en Verín. Insistiuse na necesidade de controlar a afección á fauna na limpeza dos tanques de auga 
para incendios e solicitouse un protocolo de actuación que protexera á dita fauna. Fíxose, como cada ano, un seguemento 
xeral da caza e da pesca na provincia. Constatouse e seguíuse a colonia de niñificación de Ardea cinerea en Valdeorras e 
a crianza de Vanellus vanellus en A Limia.

FORESTAL. INCENDIOS E MONTES
 De novo fíxose durante 2019 un seguemento continuado dos incendios forestais, colaborouse preparando as 
bases das notas de prensa e escritos presentados desde a XDX de SGHN.
Neste ano alegouse a seis obras de repoboación forestal.

OUTROS TEMAS
 Seguemento de outros temas como, enerxía, ríos, demografía, política, urbanismo, estradas e ferrocarril, agricultura 
e gandeiría, cambio climático, contaminación incluso lumínica, etc.
En canto a contaminación alegouse a distintas explotacións industrias gandeiras en Montederramo, Monterrei, Castrelo 
do Val, A Veiga e Piñor. Tamén se trasladou ao Concello de Ourense e á Consellería de Medio Ambiente a problemática 
dos refugallos pirotécnicos e a afección aos ríos e ao medio, solicitando se tivera en conta e obligaran á súa retirada tras 
os fogos de artificio.
 En minería, alegouse á explotación de louseiras en Carballeda de Valdeorras ou a ampliación dunha explotación 
en San Cibrao das Viñas; tamén se denunciou a vertedura de resíduos nas explotacións areeiras da Limia e se alegou a 
unha nova explotación de áridos.
 En canto ás estradas denunciouse a afección ao arboredo polo ancheamento da OU0803 entre A Veiga e Prado 
e solicitouse a paralización cautelar das obras de ampliación da OU1114 en Rairiz de Veiga, que de momento non se 
iniciaron.
Finalmente alegouse ao arroteamento para viñedo no Castro (O Barco de Valdeorras)

TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN, XEIRAS NATURALISTAS E EXCURSIÓNS
Volvoretas nocturnas en A Limia.
Seguemento da niñificación de V. vanellus en A Limia e A. cinerea en Valdeorras.
Censo de acuáticas invernantes da provincia de Ourense.
Lixo pirotécnico nas beiras do río Miño.
Censo de Cegoña branca.
Visita guiada aos axardinamentos do Campus de Ourense, 2ª fase.
Saída polas ribeiras dos ríos Miño e Lonia.
Día do Medio Ambiente, de Pazos de Arenteiro a Pena Corneira.
Excursión pola comarca Deza-Tabeirós.
Percorrido pola Limia có naturalista Joaquín Araujo.
Saídas do curso de iniciación á ornitoloxía: Zonas axardinadas do campus de Ourense; beiras do Miño na cidade de 
Ourense; beiras do río Vilaescusa entre Ourense e Barbadás (guiados por Alberto Nieto Sierra); precenso no río Miño 
entre a ponte romana e o coiñal de Reza.
Saídas extraordinarias do curso de iniciación á ornitoloxía: A Limia (guiados por Serafín González); aves por Mende e 
Santomé. 
Colaboración coa Sección Antela: Día das zonas húmidas e VIII aniversario da Sección Antela; varias visitas pola Limia; 
Na procura do Abellaruco, IX edición por Trives e Parada de Sil.
Colaboración coa Asociación de Estudos de Santa Mariña de Augas Santas: excursión a Betanzos; 
Colaboración có Ateneo de Ourense: Saída para coñecer o megalitismo da Baixa Limia; visita guiada ás Burgas de Ourense.
Colaboración có Museo Arqueolóxico: Arqueoloxía e flora no castro de Santomé.
Colaboración con Móvete por Nogueira: Excursión por Nogueira de Ramuín.

CONFERENCIAS, CHARLAS E OUTRAS ACTIVIDADES
Conferencia de Joaquín Araujo sobre agrogandeiría e biodiversidade.
Che! De paxareo pola Arxentina.
Conferencia: “Vai de Aves” coa presentación do curso de ornitoloxía.
Avelaíñas na Limia, terceira edición, coa sección de entomoloxía da SGHN.
Charla sobre Acacia dealbata e Eucaliptus spp. para os alumnos do colexio Guillelme Brown.
Charla sobre aves dirixida a nenos, na Aula da Natureza do Concello de Ourense.
I Día Mundial do Cirrio.
Posto informativo sobre aves insectivoras na Feira Etnográfica de Loña do Monte.
Calendario solidario “A nosa veciña da rúa: A Árbore”, e presentación do mesmo.
Presentación de resultados do censo de Cegoña Branca, en Ourense e Maceda
Curso de Iniciación á Ornitoloxía.
Presentación do proxecto #SonÁrbore
Proposta de colaboración coa rectoral da Chaira no Concello de Riós, cara ao Xacobeo 2020.
Participación na celebración dos 50 anos do Ateneo de Ourense en representación das asociacións sen ánimo de lucro.
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DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA

Axudas na presentación do libro “Aves da Limia” en Vilar de Santos.
Coa Sección Antela: traballos de recuperación na veiga de Gomareite, recollida de lixo na veiga de Gomareite, limpeza 
de lixo en vario lugares de A Limia.
Coa Sección de Ornitoloxía: Charla “ Aves de Ourense” e charla “Aves de Costa Rica” no Instituto Otero Pedrayo coa 
colaboración do seu departamento de ciencias.
Coa Asociación de Estudos de Santa Mariña de Augas Santas: visita guiada á exposición sobre Marcelo Macías, IX 
xornadas de estudos sobre Santa Mariña de Augas Santas.
Có Ateneo de Ourense: Conferencia sobre megalitismo na Baixa Limia; Conferencia de D. Víctor Pérez sobre a Lagoa 
de Antela.
Có Museo Arqueolóxico: Inauguración de exposición sobre o castro de Santomé.
Invitación aos socios a participar nunha manifestación polo Patrimonio Arbóreo vivo convocada por Amigas das Árbores.

Informe de Situación 
 En 2019 mantívose a liña de actuación encetada 
o ano 2018 coa celebración das III Xornadas Galegas de 
Patrimonio Natural e Biodiversidade, cun notable éxito 
de participación.
Gándaras de Budiño mantense como un dos eixos 
principais de traballo, especialmente pola labor do vogal 
de Gándaras, con múltiples actividades e colaboracións 
con outras asociacións.
 Non se pode deixar de destacar un incremento 
de certa actitude obstrucionista por certas esfereas da 
administración, en concreto da Consellería de Industria 
mediante artimañas para evitar dar contestación ós 
escritos presentados.

ESPACIOS ZEC – RedeNatura2000
ES114004 Baixo Miño
Escrito Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente. 14/11/2019
Petición información e paralización de obras de urxencia para construír un dique

ZEC ES1140011 Gándaras de Budiño.
 Continuación do proxecto “ValoraNatura” para a posta en valor do patrimonio natural e etnográfico da ZEC 
Gándaras de Budiño e Ribeiras do río Louro (Salceda de Caselas, O Porriño e Tui). Este proxecto conta co apoio do 
programa VozNatura e as CMVMC e AAVV de San Xurxo e a CMVMC de San Estevo de Budiño. Realizáronse 18 
actividades organizadas nas que participaron 204 persoas.

Data Actividade mensual Data sinalada Contido Participantes
13/01/2019 Censo de Aves acuáticas Invernantes nas Gándaras de Budiño e Ribeiras do río Louro
03/02/2019 Roteiro interpretativo ambiental e etnográfico pola Ruta Orbenlle-Veigas do Louro
23/02/2019 Restauración ecolóxica nas Gándaras de Budiño 
09/03/2019 Saída Myxomycetes en Gándaras de Budiño 
13/04/2019 Restauración ecolóxica con CMVMC e AAVV San Xurxo  "Día Internacional dos Bosques" 
19/04/2019 Restauración ecolóxica con CMVMC e AAVV San Xurxo  
20/04/2019 Restauración ecolóxica con CMVMC San Estevo de Budiño 
19/05/2019 Proxecto Rios 5 xuño "Día Mundial del Medio Ambiente" 
30/06/2019 Restauración ecolóxica nas Gándaras de Budiño 
14/07/2019 V Testing fotográfico da biodiversidade das Gándaras de Budiño  
03/08/2019 Quirorios  Biodiversidade: Quirópteros
12/08/2019 Noite de estrelas en Faro Budiño Perseidas 
24/08/2019 Noite das avelaiñas
22/09/2019 Limpeza Louro Proxecto Ríos Limpeza Simultánea 
12/10/2019 Proxecto Ríos  Ecosistemas 5
26/10/2019 Saída micolóxica ás Gándaras de Budiño 
07/12/2019 Rota das Pontes, Poldras e Pontellas nas Gándaras de Budiño  "Día Int. del Patrimonio Mundial" 
31/12/2019 San Silvestre Botánica

Ruta das Poldras en  Gándasas de Budiño
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SECCIÓN ANTELA

 Complementariamente presentáronse varios escritos de denuncia así como alegacións diante de
Consellería de Economía. DX de Enerxía e Minas . 7/02/2019 Alegacións Canteira Benedicta nº 1.544
Consellería de Medio A. DX de Medio Ambiente. 7/02/2019 Alegacións Canteira Benedicta nº 1.544
Consellería de MA. DX de Patrimonio Natural. 26/8/2019
Recheo de Terra para restauración mineira en Gándaras Nº 1.298
Consellería de MA. DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático. 26/8/2019
Recheo de Terra para restauración mineira en Gándaras Nº 1298.
Consellería de Economía. DX de Enerxía e Minas . 26/8/2019.
Recheo de Terra para restauración mineira en Gándaras Nº 1298.

LIC ES114008 Costa da Vela
 Consellería de MA. DX de Patrimonio Natural. 11/06/2019 Petición control e afastar da zona dunar a 
competición de orientación atravesando os areais de Barra e Nerga

OUTRAS ZONAS DE INTERESE AMBIENTAL
Dirección General Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Medio Ambiente) 09/08/2019.
 Escrito solicitando non se cedan terreos públicos da costa para a  Cidade deportiva no ENIL Xunqueira de 
Alba. 
Concello de Vigo. 15/11/2019  Estado Centros interpretación e uso dos mesmos no espazo Xunqueira do Río 
Lagares (Vigo)

III  Xornada Galega de Patrimonio Natural e Biodiversidade
 Desenvolveuse o 23 e 24 de novembro de 2019 coa presencia de 9 ponentes sobre diversos temas(Contaminación 
lumínica, tres lugares de alta diversidade vexetal en Galicia: A Lanzada, Melide e Serra de Enciña da Lastra, Cen anos de 
mareas vermellas, Proxecto LIFE Oso Courel, Xestión do monte e paisaxe na Galicia contemporánea, Ecoloxía da quenlla 
peregrina (Cetorhinus maximus) nas costas de Galicia e Cantábrico, Custodia e restauración, As rapiñas indican a perda 
de biodiversidade no interior de Galicia, A píntega, unha xoia evolutiva con moi mala fama). Contou coa inscripción de 
195 persoas. Desenvolveuse en dúas partes,  a presentación dos relatores o día 23 e a proxección ó día 24 do documental 
“Proxección do audiovisual “El legado de las rías gallegas” cunha sesión de diálogo co autor, D. Jorge J. Candán Illán.

CENSOS DE AVES INVERNANTES
 Participación de 31 persoas. Realizados en sete xornadas de censo. Cubriuse a provincia de Pontevedra e a Ría 
de Arousa en ámbalas dúas marxes, incluíndo encoros interiores. Dividiuse a provincia en varias zonas: Baixo Miño, 
Gándaras de Budiño, Ría de Vigo, San Simón, Ría de Pontevedra, Complexo Intermareal Umia- O Grove, Ría de Arousa 
e Encoro de Baxe

OUTROS
- Mantemento do facebook de SGHN Pontevedra
- Atención a consultas ambientais de socios e non socios (6)
- 01/08/2019. Escrito á Consellería de MA. DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático coas alegacións sobre 
a conexión Conexión norte PO-531 a N-550 (Variante de Alba).

 

  Como ven sendo habitual as actividades da 
Sección Antela estrutúranse en tres grandes grupos:
1.- “Humidal Antonio Villarino”: Á vista da evolución 
arbustiva con rebrote de toxos e xestas realizouse a roza xeral 
do predio para fomentar a conservación do estrato herbáceo 
e o hábitat aberto típico das veigas da Limia e realizouse 
un seguimento da evolución de flora e fauna tanto na 
parcela como a veiga de Vilaseca con bo desenvolvemento 
das poboacións das especies diana: Eryngium viviparum e 
Vanellus vanellus.
2.- “Veiga de Gomareite”. Cumprindo os compromisos do 
acordo de custodia do territorio asinado có gandeiro para 
este espazo, avánzase na retirada de lixo e na recuperación 
da superficie orixinal da veiga. Unha vez máis con apoio 
económico do Proxecto Libera 2019 (SEO-Ecoembes) 
dentro da campaña de apadriñamiento 2019. Nas xornadas 
de traballo amoreáronse aproximadamente 1 m3 de restos 
de palés de madeira e algúns escombros para posterior 

Xornada de limpeza en  Antela
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retirada e retiráronse uns 143 kg de residuos variados, en especial, plásticos e cordas agrícolas (51 sacos) e 3 kg de vidro. 
Simultaneamente creáronse refuxios para fauna mediante agrupación de pedras pequenas e medianas en diferentes puntos.
Como conclusión e valoración dos traballos realizados hai que sinalar que hoxe a Veiga de Gomareite nos meses de 
inverno e primavera representa a masa de auga somera temporal máis extensa da comarca da Limia e estase a converter 
en foco de atención de numerosas especies de aves sobre todo en pasos pre e post-nupcial. Ademais ponse de manifesto 
o avance da poboación de Eryngium viviparum que comeza a colonizar as zonas nas que xa finalizaron os traballos de 
adecuación da superficie de veiga.
Unha nova fase do proxecto presentouse á convocatoria do proxecto Libera para o ano 2020 e foi seleccionada.

3.- “Alugar ao Banco de Terras de Galicia”: A fin de 2019 temos en aluguer 85 predios de diferentes tipoloxías ao longo 
da comarca ata alcanzar 37,94 Ha. Os predios posúen moi diversa tipoloxía e potencialidade e este ano traballouse na 
consolidación das propiedades fomentando e acadando, a data de hoxe, acordos de custodia do territorio para 11 parcelas 
coa seguinte distribución: 2 gandeiros de vacún en extensivo para conservación de herbeiras, 3 acordos con agricultores 
para aplicación de técnicas de rotación de cultivo e barbeito e con 1 empresario para restauración de antiga charca arieira.
Sobre estas parcelas realízase un seguimento continuado e elabórase a correspondente memoria anual esixida nas 
condicións do aluguer, o que contribúe a visibilizar as propiedades evitando ou previndo a súa ocupación cousa que está 
a ocorrer e no que se está a traballar. Mantense a campaña “apadriña unha parcela” coa que sufragar os gastos derivados 
do aluguer dos terreos.

Dentro desta liña xeral, especifícanse seguidamente as dúas intervencións máis significativas:
A.- Proxecto "Poza dos arieiros" avanzouse na execución do proxecto dentro das posibilidades e limitacións de 
intervención, con retirada de montoneira de terras, remodelación de bordos e niveis de encharcamiento. 
B.- Proxecto "Recuperación de Meandros do río Faramontaos" elaborouse o proxecto có obxectivo de tratar de recuperar 
antigas canles naturais do río Faramontaos nun tramo rectificado do mesmo. O proxecto é bastante ambicioso e require 
permisos e actuacións de gran calado polo que se presentou á CHMS propoñendo establecer acordo ou convenio entre 
SGHN e esta administración que facilite as intervencións e o financiamento coa supervisión continuada dos expertos de 
SGHN; a fin de 2019 queda pendente unha segunda reunión para concretar as posibilidades e termos do convenio.

Como complemento de todo elo, destácanse as seguintes actuacións:
- 15/06/2019: Colaboración na xornada nacional de recolleita de residuos, organizada por Seo-Ecoembes, dirixindo a un 
grupo de voluntarios patrocinados por unha compañía de seguros na retirada de residuos de varias parcelas alugadas ao 
Banco de Terras.
- 28/06/2019: Presentación de proxecto proxecto "Humidal Antonio Villarino" á convocatoria Premio Juana de Veiga de 
Intervención na paisaxe 2019.
- 02/12/2019: Presentación do proxecto “Veiga de Gomareite” á convocatoria proxectos de conservación de Biodiversidade 
en ecosistemas de auga doce promovidos pola Iniciativa Española Empresa e Biodiversidade no marco de colaboración 
entre entidades de custodia do territorio
- Ademais das actividades habituais de “celebración do día das zonas húmidas” e da saída "Na procura do abellaruco".

ACTIVIDADES
• Conferencia en IV Congreso de Fotografía de Longa 
Exposición no Mosteiro de Santa Catalina (Ares). 12/07/19, 
90 persoas
• Conferencia de Astrofotografía impartida polos 
astrofotógrafos Raul Villaverde, Leoncio Peiro e Domingo 
Pestana (13/07/2019) 35 persoas
• Observación das Perseidas, 12 de agosto de 2019, coa 
asociación de Veciños de Esmelle, 200 persoas
• Observación astronómica para Amigos do Monasterio de 
Santa Catalina no Mosteiro de Santa Catalina Ares, 09/08/19, 
150 persoas.
• Observación astronómica en Muras. Data 3 de agosto de 
2019, 45 nenos e pais.
• Observación astronómica en Muras. Data 28 de agosto de 
2019, 50 nenos e pais.
• Conferencia sobre Contaminación Lumínica nas III Xornadas Galegas de Patrimonio Natural e Biodiversidade 
(23/11/2019).

SECCIÓN DE ASTRONOMÍA E CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Xornada de observación astronómica en Murás
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ENTREVISTAS COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
22/01/2019  Cadena SER           Entrevista sobre premios obtidos no concurso “Céos Galegos”
22/01/2019  Progreso de Lugo Entrevista sobre premios obtidos no concurso “Céos Galegos”
22/01/2019  La Voz de Galicia  Entrevista sobre premios obtidos no concurso “Céos Galegos”
22/01/2019  Diario de Ferrol    Entrevista sobre premios obtidos no concurso “Céos Galegos”
17/02/2019  Radio Filispin        Entrevista sobre as actividades de Astronomía na SGHN
10/06/2019 Cadena SER            Entrevista sobre Astrofotografía
11/06/2019 Cadena SER            Entrevista sobre Actividades de Astronomía
17/06/2019 Radio Voz             Entrevista sobre Exposición de Astrofotografía
20/06/2019 La Voz de Galicia  Exposición de Astrofotografía
21/06/2019 Diario de Ferrol    Exposición de Astrofotografía
26/06/2019 TV Ferrol             Exposición de Astrofotografía 
13/07/2019 Radio Voz              Entrevista sobre o Congreso Fotografía de longa exposición
13/07/2019 Cadena SER           Entrevista sobre o Congreso Fotografía de longa exposición
14/07/2019 Diario de Ferrol    Entrevista sobre conferencia Astrofotógrafos 
14/07/2019 La Voz de Galicia  Entrevista sobre conferencia Astrofotógrafos
11/08/2019 Diario de Ferrol    Entrevista sobre Perseidas
12/08/2019 COPE             Entrevista sobre Perseidas
12/08/2019 Cadena Ser             Entrevista sobre Perseidas
15/10/2019 Radio Voz               Entrevista sobre Auroras Boreales

CONFERENCIAS E CHARLAS
12/01/2019 IES Ferrol Vello 62 alumnos de 4º ESO “Unha Viaxe espacial” 
29/01/2019 CEIP O Feal 80 alumnos de Preescolar “Iniciación á astronomía” 
08/02/2019 Colexio Tirso de Molina 40 alumnos de primaria “Iniciación á astronomía” 
07/03/2019 CEIP Recimil 50 alumnos de Educación Infantil “Sistema Solar”
12/03/2019 CEIP de Esteiro 75 alumnos de Infantil e 1º e 2º de Primaria “Sistema Solar”
12/03/2019 CEIP de Esteiro 80 alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria “Sistema Solar”
21/03/2019 CIFP Ferrolterra 45 alumnos de Ciclos Superiores “Sistema Solar”
21/03/2019 IES Catabois 50 alumnos de 2º, 3º e 4º de ESO “Sistema Solar”
26/03/2019 CEIP Couceiro Freijomil 157 alumnos de 4º, 5º e 6º de Primaria “Sistema Solar”
28/03/2019 IES de Canido 60 alumnos de 1º de ESO “Sistema Solar”
02/04/2019 IES Sofía Casanova 55 alumnos bacharelato de Ciencias “Sistema Solar”
09/04/2019 IES Fernando Esquío 105 alumnos de ESO e Bacharelato “Sistema Solar”
11/04/2019 IES As Telleiras 100 alumnos de ESO e Bacharelato “Sistema Solar”
23/04/2019  CEIP O Feal 60 alumnos de 4º, 5º e 6º de Primaria “Unha Viaxe Espacial” 
07/05/2019 Colexio Manuel Masdías 320 alumnos Todos os cursos “Iniciación á Astronomía”
22/05/2019 IES As Telleiras 20 alumnos de 4º de ESO “Navegando polo Espacio”
10/09/2019 CPI San Sadurniño con profesoes, manexo de telescopios
01/10/2019 IES Concepción Arenal 100 alumnos de ESO (5 Charlas) “Iniciación á Astronomía”
08/10/2019 Colexio Cia de Maria 75 alumnos de 1º e 2º da ESO “Iniciación á Astronomía”
22/11/2019 CEIP de Atios 100 alumnos de primaria “Telescopios e Iniciación á Astronomía”

EXPOSICIÓNS
15 de xuño 2019. Inauguración da exposición de Astrofotografía “Mes da Astronomía” con presentación no Salón de 
actos do Museo da SGHN a cargo de Paulino Gasalla ( responsable da Sección de Astronomía e Contaminación Lumínica 
da SGHN) e de Marcos López Alonso, membro da SGHN e da Asociación Fotografía Ferrolterra.

PUBLICACIONS
 Despois de quince anos ininterrompidos, seguimos publicando en Diario de Ferrol unha páxina mensual 
dedicada á Astronomía, coas Efemérides Astronómicas de cada mes e comentarios sobre os obxectos de ceo profundo 
fotografados por membros e colaboradores da Sección de Astronomía da  SGHN.
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SECCIÓN BOTÁNICA

SECCIÓN ENTOMOLOXÍA

INFORME DE SITUACIÓN
 A sección mantivo o mesmo enfoque que en anos 
anteriores, orientado á compilación de rexistros de campo 
de diversas especies de flora autóctona e exótica invasora. 
Continuación coa divulgación e realización do atlas de Flora 
Exótica Invasora e as fichas informativas.
DIVULGACIÓN
 Realizáronse 5 fichas de flora exótica invasora, e na 
actualidade hai un total de 50 fichas. Éstas remítense aos 
colaboradores da sección, aos socios e publícanse na web 
cara a súa maior divulgación.
Colaborouse coa Delegación de Ourense nun proxecto de 
divulgación sobre Flora Exótica Invasora.
Colaborouse coa entidade de custodia Fragas do Mandeo 
nunha presentación sobre especies exóticas invasoras.
ORGANIZACIÓN/XESTIÓN
 Colaborouse coa a Universidade de Vigo co 
Campus de Pontevedra na formulación do proxecto  Camiño verde: Medio ambiente, actividade física e sostibilidade que 
executarase no 2020.
Colaborouse coa Delegación de Pontevedra na organización das III Xornadas Galegas de Patrimonio Natural e 
Biodiversidade.
 Tamén se atenden as persoas que fan consultas botánicas, tanto vía correo electrónico como whatsapp. 

Informe de Situación
 A sección mantivo a liña de anos anteriores, focalizado na 
compilación de rexistros de campo de diversas ordes de insectos así como 
fomentar a divulgación de entomoloxía entre asociados e non asociados á 
SGHN. Completouse o desenvolvemento dun modelo de rexistro de datos 
para facilitar a unificación dos rexistros e facela compatible cos requisitos de 
Gbif  e a representación baixo software libre tipo QGis.

XEIRAS NATURALISTAS
 Noites de identificación de avelaiñas, abertas ó público e contando con 
sistemas de xeración de luz baixo lonxitudes de onda controlada. Realizadas 
na lagoa de Antela e Gándaras de Budiño, a primeira en colaboración coa 
Sección de Antela e a segunda coa vogalía de Gándaras da delegación de 
Pontevedra.

DIVULGACIÓN
 Atendéronse diversas consultas (8) sobre  identificación de artrópodos 
e coñecemento dos mesmos.
 Publicación no Paspallás de varias reseñas divultivas sobre o declive 
dos insectos e a bioloxia e distribución coñecida do saltón Anacridium aegyptium..

OUTROS
 Na liña de manter as autorizacións legais preceptivas, elaboráronse e presentáronse os informes de capturas de 
insectos de 2018 e solicitáronse os permisos para 2019, que foron obtidos.
 Actualización na páxina web da SGHN dos arquivos e explicacións sobre os arquivos de xestión de datos e 
enlaces a software libre de apoio.
 Presentación á administración de sendos escritos sobre Vespa velutina, o seu impacto, solicitude de información 
de actuacións e propostas á administración de enfoque ó problema desta especie exótica invasora.
 Envío á área encargada das Red List da UICN do atlas de Carabini e Lucanidae pola súa situación local en Galicia 
e o clasificación dada a estas especies baixo os criterios da UICN, para que tiveran constancia do traballo e distribución 
para calquera actualización que fagan do estado das especies contempladas.

Lámina fotográfica xornada de avelaiñas
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SECCIÓN ORNITOLOXÍA

SECCIÓN HERPETOLOXÍA
 
  O día 2 de xaneiro de 2019 enviáronse os datos á Asociación Herpetológica Española (AHE) segundo 
o convenio asinado entre ambas entidades para o intercambio de datos.
 O día 26 de xaneiro de 2019 enviáronse, aos colaboradores que así o solicitaron, os permisos para a captura e 
posterior de anfibios e réptiles, que tramitou a SGHN ante a Dirección Xeral de Conservación da Natureza no mes de 
decembro de 2018.
 Os días 31 de marzo e 2 de xuño de 2019 realizáronse as dúas prospeccións do Programa de Seguimiento de los 
Anfibios y Reptiles de España (SARE) no que colabora a SGHN coa AHE dende o ano 2009.
 Os días 29 e 30 de xuño participouse nunhas Xornadas para a avaliación do estado de conservación dos herpetos 
galegos, celebrada en Lobios.
 O día 24 de xullo enviouse a 8ª actualización do Atlas dos Anfibios e Réptiles de Galicia, cos datos a 31 de 
decembro de 2018 para a súa publicación na páxina web da SGHN.
 Durante todo o ano realizáronse diversas saídas por toda Galicia cara a obtención de datos para o Atlas de 
Anfibios e Réptiles de Galicia, especialmente centradas nas cuadrículas peor prospectadas nos anteriores anos e tamén 
nalgunhas especies de distribución máis restrinxida.

Atlas dos anfibios e réptiles de Galicia. Situación dos datos incorporados e dispoñibles.

    Anfibios Réptiles  Totais
Datos ano 2019   973  599  1.572
Datos acumulados 2005/2018 14.356  9.161  23.517

 CENSOS DE AVES 
ACUÁTICAS INVERNANTES
 Coordinación  e organización 
dos Censos de aves acuáticas e mariñas 
invernantes, en colaboración con todalas 
delegacións. Publicación deste censos 
na revista Braña

 OUTROS
 Colaboración e apoio do Censo 
de Cegoña común nidificante nas 
provincias de Ourense e Pontevedra.

 Colaboración co Instituto Otero 
Pedrayo de Ourente. Catalogación da colección de aves tropicales (Costa Rica) disecadas. 2 conferencias sobre – Aves de 
Ourense. – Aves de Costa Rica 

 Actividades de divulgación e información a socios e público en xeral a través de Correo electrónico ornitoloxia@
sghn. Participación nas redes sociais da SGHN

 Participación  e asesoramento na presentación de documentos e denuncias por feitos, proxectos ou normativas 
que afecten á conservación das especies de aves en Galicia

Grupo de conícoras (Vanellus vanellus)
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Informe de Situación 
 Continuación na labor pedagóxica por parte do Museo. Incremento de solicitudes de participación en actividades 
de divulgación en centros educativos e outros, así como a demanda de obradoiros e visitas guiadas con carácter 
monográfico.
 Como previsións para o ano seguinte, mantivemos xuntanzas cos responsables de Negociado e Contratacións 
do Concello de Ferrol, para ver de incrementar a contía de Convenio coa Concellería de Medio Ambiente do Concello de 
Ferrol de cara ao ano 2020 (adaptada así ao incremento salarial) así como a cobertura de gastos non contemplados ata o 
momento no Convenio e a adaptación a un horario acorde co resto de museos e salas expositivas.
 A pesar de ter comunicado esta situación o ano 2018 ao Concello de Ferrol e considerar este a súa viabilidade 
sen matices das formas, este ano 2019 dito Convenio non contemplou incremento algún da súa contía nin de cobertura 
de novos conceptos e modificacións de horario, o que mantivo a mesma liña de actuación que en exercicios anteriores.
Entre os obxectivos acadados, no segundo semestre de 2019 se comezaron a arranxar diferentes dependencias no soto 
para un almacenamento correcto do material biolóxico, así como de depósito bibliográfico. Un dos propósitos destas 
actuacións é intentar que este ano 2020 poidamos librar o lado Norte do Museo, co fin de dispor así de novas salas 
expositivas onde poder acoller temas monográficos e contribuír deste xeito no lecer das visitas. Pensamos que esta medida 
contribuirá a garantir o noso cumprimento co Concello de Ferrol, aumentando así a nosa oferta expositiva dentro do 
convenio anual que se vén asinando coa Concellería de Medio Ambiente.
 Reclamamos obras de mantemento e posta en funcionamento do elevador por medio de dilixencia e solicitude 
oficial, así como instando a grupos con problemas de mobilidade, a elevar a queixa na Concellería de Benestar Social do 
Concello de Ferrol.
 En materia de seguridade, estase a xestionar a inclusión de novos medios de extinción para o 
Museo no equipamento municipal, de forma que este exima á SGHN do seu posterior mantemento e custe.
Con respecto ao mantemento do xardín do Museo, o socio Salvador Sánchez continuou coas labores de mantemento, que 
no último trimestre do ano 2019 víronse moi incrementadas por mor dos numerosos temporais que sufrimos na comarca 
ferrolá.

ACTIVIDADES CON REPRESENTACIÓN DO MUSEO DA SGHN (41)
1. Xuntanza co grupo de participantes do Museo (04/01/2019).
2. Xuntanza e entrega de moldes de candorca e tartaruga á Escola Pablo Picassso de A Coruña (08/01/2019).
3. Xuntanza co grupo de participantes do Museo (18/01/2019).
4. Coordinación de equipo de traballo para a catalogación da colección mineralóxica doada por Amador Pereira (20 e 
21/01/2019).
5. Xuntanza co Concelleiro de Medio Ambiente para modificacións no Convenio (30/01/2019).
6. Xuntanza co Enxeñeiro Municipal, para tratar estado do elevador do Museo (31/01/2019).
7. Xuntanza co grupo de participantes do Museo (01/02/2019).
8. Xuntanza da Directiva do Museo para estruturar exposicións e clarificar grupo participante no Museo (04/02/2019).
9. Mesa redonda entre Xan Silvar, Andrés Bermejo, Antonio Sandoval e o Alcalde de Malpica para presentación de libro 
“F. Bernis: las Islas Sisargas en 1948” (08/02/2019). 40 asistentes.
10. Xuntanza co candidato á alcaldía Ángel Mato, no Museo (12/02/2019).
11. Xuntanza co grupo de participantes do Museo (13/02/2019).
12. Xuntanza co Alcalde de Ferrol Jorge Suárez, no Concello de Ferrol (12/03/2019).
13. Contacto coa Rede REMA, para tratar asuntos lingüísticos en carteis (28/03/2019).
14. Charla de Pablo Torrella no CEIP Cruceiro de Canido sobre as formigas (29/03/2019). Alumnado de 4 e 5 anos. 48 
participantes.
15. Xuntanza co grupo de participantes do Museo (30/03/2019).
16. Xuntanza coa museóloga Patricia Cóssimo para Máster sobre xestións internas de Museos (09/04/2019).
17. Xuntanza con familia dun futuro doante dunha colección conquiliolóxica ao Museo (10/04/2019).
18. Xuntanza con alumno para prácticas extracurriculares (11/04/2019).
19. Xuntanza e visita guiada con candidato político ao Concello de Ferrol Bernardo Cuétara (Marea de Ferrol) (30/04/2019).
20. Mesa redonda coa entidade Paferr: “Tesouros naturais de Ferrol” (10/05/2019). 68 asistentes.
21. Xuntanza co Vicerreitorado da UDC para prácticas de alumnado (20/05/2019).
22. Xuntanza coa Xefa de Negociado da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol  (28/05/2019).
23. Xuntanza da Directiva do Museo para tratar estrutura da exposición (05/06/2019).
24. Xuntanza con alumna da Escola de Turismo para coordinar prácticas (11/06/2019).
25. Retirada de colección conquiliolóxica, doada ao Museo, da vivenda do doante Daniel Rodríguez García (04/07/2019).
26. Xuntanza coa Xefa de Negociado e Contratación do Concello de Ferrol (17/07/2019).
27. Xuntanza coa técnica comercial da empresa R, para manifestar insatisfacción co servizo (18/07/2019).
28. Xuntanza co neto de Daniel Rodríguez García, para coñecer aspectos da vida deste doante (20/08/2019).
29. Participación no acto “Equiocio Sostible” no salón de actos do Museo (12/09/2019). 24 asistentes.
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30. Xuntanza para colaboración e préstamo de material para proxecto pedagóxico sobre paleontoloxía de quenllas, co IES 
Sofía Casanova (Ferrol) e a UDC (16/09/2019).
31. Contacto co equipo de Traballo Social do SERGAS “Alcólicos de Ferrolterra” (18/09/2019).
32. Xuntanza e rexistro na “Plataforma Gohu” (19/09/2019).
33. Contacto coa Directora de Afundación para estudar a acollida no seu auditorio da Conferencia do Dr. Fraga sobre 
Alexander von Humboldt (20/09/2019).
34. Xuntanza co CIS de Prisións para revisión de penado en Traballos Beneficio da Comunidade (01/10/2019).
35. Participación na última edición da “Ruta dos Faros” (Cabo Prior) (22/10/2019).
36. Xuntanza co Comandante do Museo Naval (22/10/2019).
37. Conferencia do Dr. Fraga sobre Alexander Von Humboldt no Museo (25/10/2019). 59 asistentes.
38. Contacto con Drogodependencias de Asfedro, para abrir vía de colaboración (03/12/2019).
39. Participación no Mercado Solidario do CEIP Jorge Juan de Fene (14/12/2019).
40. Xuntanza co Enxeñeiro Municipal en asuntos de elevador (18/12/2019).
41. Xuntanza co Xefe de Emerxencias do Concello de Ferrol (30/12/2019).

ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN (8)
1. Xuntanza Rede REMA en Muros (20/06/2019).
2. Xuntanza e visita guiada á artista Iria do Castelo no Museo, para ver de acoller a súa obra escultórica polas “Meninas 
de Canido” (17/07/2019).
3. Participacións (3) e acollida na Ed. 2019 das “Meninas de Canido” (29, 30 e 31/08/2019).
4. Xuntanza Rede REMA en Mugardos (26/09/2019).
5. Xuntanza asemblea Rede REMA no CEIDA-Oleiros (08/11/2019).
6. Xuntanza en Valdoviño para acto de clausura do proxecto de cooperación “Morada Atlántica + Espazo Atlántico” da 
Rede REMA (19/11/2019).

ESCRITOS PRESENTADOS (21)
1. Solicitude de renovación do Convenio anual do Museo coa Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol 
(06/02/2019). 
2. Solicitude de inclusión na Rede REMA de Museos de Galicia (11/02/2019).
3. Convenio con London Institute para prácticas de Turismo (03/05/2019).
4. Comunicado ao Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) para a inclusión no Museo dun 
colaborador temporal en Traballos polo Ben da Comunidade (21/05/2019).
5. Escrito por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, conforme recibimos subvención 
da Deputación da Coruña (23/06/2019). 
6. Escritos e solicitude para admisión a trámite da 1ª xustificación do Convenio de Museo coa Concellería de Medio 
Ambiente do Concello de Ferrol (23/06/2019).
7. Escrito (addenda) por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, para a 1ª xustificación 
entregada do Convenio de Museo (09/09/2019).
8. Solicitude de inclusión do Museo da SGHN na Plataforma de Destinos Científicos Observer (16/09/2019).
9. Escrito de recollida de acordo co IES Sofía Casanova, para o préstamo de material paleontolóxico para datación na 
UDC con C14 (17/09/2019).
10. Escrito de recollida de acordo (Acta de doazón) con herdeiros dun particular para doazón conquiliolóxica ao Museo 
(19/09/2019).
11. Escrito (addenda) por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, para a 1ª xustificación 
entregada do Convenio de Museo (11/10/2019).
12. Escrito (addenda) por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, para a segregación dos 
ingresos da Deputación na 1ª xustificación entregada do Convenio de Museo (14/10/2019).
13. Escrito (addenda) por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, con declaración xurada 
do Museo de non ter recibido máis ingresos que os da Deputación na 1ª xustificación entregada do Convenio de Museo 
(15/10/2019).
14. Comunicado ao Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) con informe de finalización de plan 
de Traballos polo Ben da Comunidade por parte do penado acollido no Museo (20/11/2019).
15. Escritos e solicitude para admisión a trámite da 2ª xustificación do Convenio de Museo coa Concellería de Medio 
Ambiente do Concello de Ferrol (26/11/2019).
16. Escrito (addenda) por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, para a 2ª xustificación 
entregada do Convenio de Museo (04/12/2019).
17. Escrito (addenda) por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, para a 2ª xustificación 
entregada do Convenio de Museo (10/12/2019).
18. Escrito (addenda) por requirimento da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol, para declarar gastos e 
ingresos ao longo do ano 2019 na 1ª e 2ª xustificación entregada do Convenio de Museo (10/12/2019).
19. Solicitude ao Servizo de Emerxencias do Concello de Ferrol, de revisión de condicións de seguridade en materia de 
equipamentos de extinción de incendios nas dependencias do Museo (26/12/2019).
20. Informe para o Enxeñeiro Municipal do Concello de Ferrol, onde se recollen os desperfectos nas dependencias do 
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Museo así como o estado técnico do elevador (30/12/2019).
21. Informe para o Coordinador de Emerxencias do Concello de Ferrol, que recolle os equipamentos de extinción de 
incendios presentes na actualidade nas dependencias do Museo (31/12/2019).

ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (6)

1. Gravación e entrevista a Pablo Torrella no Museo, coa TVG, para o programa "Ribeiras de salitre" (27/02/2019).
2. Entrevista de Raúl Salgado (Radio SER) a Xan Silvar, polo Museo (12/04/2019).
3. Entrevista da SER a Xan Silvar, sobre as visitas ao Museo na Semana Santa (17/04/2019).
4. Entrevista a Xan Silvar na COPE, sobre a Conferencia da SGHN con Paferr titulada: "Tesoros naturales de Ferrol" 
(07/05/2019).
5. Gravación e entrevista de Radio Voz a Xan Silvar, con percorrido polo Museo (23/05/2019).
6. Gravación e entrevista a Xan Silvar no Museo, coa TVG, sobre o Barrio de Canido ao ser considerado o “Mellor Barrio 
de Galicia” e ser o Museo un dos seus edificios emblemáticos (12/06/2019).

RESUMO DOS GASTOS EN INGRESOS 2019

 Presentamos o balance de gastos e ingresos do 
ano 2019. Durante este ano o capítulo de ingresos é algo 
máis alto (97.469,78 EUR) do que corresponde 80.672,40 
EUR debido a que o concello de Ferrol ingreso en 2019 o 
importe do convenio de 2018 e parte de 2019.
 O 28% dos ingresos proveñen das cotas sociais, 
doazóns, venda de material, etc, sendo o restante ingresos 
por subvencións/convenios, do que destaca o do Museo en 
Ferrol con 32.500 EUR e que permite o contrato de dúas 
persoas e a adquisición dun mínimo de material para o seu 
funcionamento básico.
 Compre destacar o alto importe das doazóns, 
tanto económica como de horas de traballo, sen as cales 
sería imposible levar a cabo as actividades da sociedade.
 No tocante a gastos, a meirande parte vai no 
pago dos salarios dos dous empregados do museo, o 
pago de préstamos, bancarios ou persoais (socios que 
adiantan cartos se contraprestación algunha) que son 
necesarios adiantar cando non se dispón de cartos para 
afrontar actividades. Outros puntos importantes sos pago 
de servizos varios, que incluén o pago de autobuses de 
xeiras, xestoría, notaría, maquinaria para algunhas obras de 
limpeza e arranxo, etc. No arrendamentos está incluido o 
local de Santiago e os terreos do Bantegal alugados para 
pretexer predios na Limia.
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Ingresos € %
Convenios 49.297,38 50,6
cotas 15.280,00 15,7
Subvencións admón. 14.938,17 15,3
Doazóns 8.426,85 8,6
Préstamos varios 6.000,00 6,2
Actividades 2.657,63 2,7
Venda material 869,75 0,9

97.469,78 100,0

Gastos € %
Soldos e salarios 32.747,45 32,3
Pago de débedas 27.778,14 27,4
Servizos de Profesionais 8.514,10 8,4
Prestacións de Servicios 7.681,64 7,6
Arrendamentos 5.223,63 5,2
Inventariable varios 3.287,54 3,2
Impostos 2.667,78 2,6
Publicacións 2.218,77 2,2
Material administración 1.977,83 2,0
Seguros 1.685,88 1,7
Desprazamentos 1.604,37 1,6
Tfno/fax 1.425,98 1,4
Correos 910,21 0,9
gastos bancarios 879,94 0,9
Biblioteca 834,18 0,8
Suministros varios 681,76 0,7
Utillaxes 557,09 0,5
Outros 507,80 0,5
Suscripcións 209,95 0,2

101.394,04 100,0


