
 

Financia: 

Organiza: 

Executa: 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 

E PROMOCIÓN DA RESERVA DA 

BIOSFERA Terras do Miño 

       Celebración de Xornadas de Promoción e Desenrolo 

da Reserva da Biosfera (Casa da cultura do Concello) 

Días 12, 13 e 17 de Setembro 

Máis info: 982 39 61 43 ou nas oficinas do Concello 

As actividades se realizarán seguindo todas as medidas de seguridade e prevención do 

COVID-19. 



 

 
 

As Reservas de Biosfera son espazos do planeta recoñecidos 

internacionalmente, seleccionados polo interese científico tanto no 

ecolóxico, biolóxico como cultural, e onde se desenvolven 

actividades socioeconómicas, científicas, e de conservación, 

procurando a sustentabilidade.  

A Provincia de Lugo conta con tres reservas da Biosfera que son:  

-  Reserva da Biosfera Terras do Miño.  

- Reserva da Biosfera Ancares Lucenses e montes de Navia, 

Cervantes e Becerreá.  

- Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón. 

No Concello da Begonte temos a fortuna de atoparnos nunha das 

reservas da Biosfera concretamente na de Terras do Miño, polo 

tanto é moi importante coñecer os valores ambientais, culturais, 

etnográficos, gastronómicos que nos rodean para poder valoralos 

como se merecen e coñecer as oportunidades que nos regala un 

entorno situado nunha Reserva da Biosfera. 

Por outra banda cremos de vital importancia o feito de conservar o 

noso planeta. Todos somos conscientes do momento de fraxilidade 

que está a atravesar a Terra e polo tanto é preciso trocar os nosos 

hábitos de vida, cómpre adoptar novas formas de actuar baseadas 

nunha economía circular, encamiñada ao obxetivo de 0 residuos 

empregando a diario a regla das 3R (Reducir, Reutilizar e Reciclar). 

O residuo debe de ser considerado como un recurso, unha materia 

prima que podemos aproveitar para producir abono orgánico 

(compost)  de excelente calidade para cultivar os nosos propios 

hortos. 

 

 

PROGRAMA 

- Sesión 1. Sábado 12/10/2020 (10:00-14:00): Promoción e 

desenrolo da Reserva da Biosfera Terras do Miño 

o Xornada de Promoción da Reserva da Biosfera Terras do 

Miño (Patrimonio Natural, cultural, arquitectónico, 

etnográfico, etc.). 

o Novas actividades respetuosas co Medio Ambiente, o 

emprendemento sostible nas Reservas da Biosfera, 

oportunidades que ofrece a Reserva da Biosfera. 

- Sesión 2. Domingo 13/10/2020 (10:00-20:00): Realización de 

unha ruta guiada por un roteiro da Reserva da Biosfera Terras 

do Miño. 

- Sesión 3.  Jueves 17/10/2020 (10:00-14:00): Concienciación e 

formación ambiental (Colexios de Baamonde e Begonte).  

o Xornada de concienciación ambiental (Problemática 

ambiental actual: Xestión de residuos, contaminación de 

augas e contaminacióna atmosférica). Novos modelos 

de Xestión baseados no residuo 0 e economía circular, 

cómo contribuís á conservación da Reserva da Biosfera 

dende as nosas casas. 

- Sesión 4. Xoves 17/10/2020 (16:00-20:00): Taller teórico-

práctico de compostaxe, reparto de composteiros individuais 

entre os asistentes á mesma. 

 

 


