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Nota de prensa 

RESULTADOS do proxecto “II Rede para a Recuperación dos Ecosistemas Mariños no 

Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia” 

Vigo-Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2020. A II Rede para a Recuperación 

dos Ecosistemas Mariños no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de 

Galicia puxo o broche de ouro ás súas actividades coa celebración este pasado 

martes na sede do parque nacional dun interesantísimo foro de debate sobre o 

“Enfoque feminino na loita contra os lixos mariños”, no que destacadas expertas nos 

eidos da pesca, da acuicultura e da investigación compartiron as súas experiencias e 

inquietudes no ámbito deste gran problema medioambiental. 

Esta II Rede, cuxo obxectivo principal foi o de recuperar a biodiversidade e os 

ecosistemas mariños do Parque Nacional desde a sustentabilidade, contou coa 

implicación e participación activa da poboación e do sector pesqueiro,así como de 

diversos grupos de investigadores de diferentes organismos e universidades galegas, 

entidades do terceiro sector, centros de ensino, voluntarios, administracións, etc. 

En total foron case 600 persoas pertencentes a máis de 40 entidades as que 

colaboraron coa II Rede no transcurso do proxecto, entre as que destacan dous 

centros de investigación, Intecmar e Cetmar; as universidades de Vigo e de Santiago 

de Compostela; oito entidades do sector pesqueiro como AMARCARRIL, ANMUPESCA, 

Asociación de Rañeiros de Arousa, a Confraría de Pescadores de Carreira eAguiño, os 

GALP Ría de Arousa e Ría de Pontevedra, a Federación Provincial de Confrarías de 

Pescadores de Pontevedra e o Consello Regulador do Mexillón de Galicia; varias 

ONG´s como a Asociación Española de Basuras Marinas, WWF e a CEMMA; entidades 

do terceiro sector como a Asociación Amicos, a Asociación Con Eles, a Asociación 

Bata e Alento; unha ducia de entidades deportivas entre as que figuran a Federación 

Galega de Actividades Subacuáticas, ASNAUGA, o Club Subacuático Sotavento, a 

Asociación de Kayak de Mar Bueu, a Asociación Rompetimóns, o Espeleo Club 

Aradelas, o Club Náutico de Portonovo, o Club de Mergullo CROA Foto-Sub, o Club 

Subacuático Pérez-Sub, o Club Subacuático Sotavento, PortoSub Centro de Buceo e 

SpainKayak; catro entidades educativas entre as que é preciso destacar o CIFP 

Lourizán, o IGAFA, o ICEMAR-UVIGO e o Colexio Montesol de Vigo, ademais do 

Concello de Vilagarcía de Arousa, o Porto de Marín, a Xefatura Comarcal de Ribeira 

da Consellería do Mar, a empresa de reciclaxe Reciclanoil e a Unión de 

Radioaficionados Españoles, Estación Especial AN1WHC. 
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Entre as actividades levadas a cabo ao longo de todo o proxecto destacan as máis 

de 20 mesas de traballo e xornadas formativas na procura de solucións á 

contaminación marítima por mor dos lixos ou as 8 limpezas de praias, fondos e furnas 

nas que participaron preto de 300 voluntarias e voluntarios e nas que se recolleron 

case 700 kg de lixo, entre os que cabe mencionar por exemplo un dron, varios 

xoguetes, unha lata de aceite procedente de Turquía ou os máis de 1.700 palillos de 

batea. 

No ámbito divulgativo é preciso destacar a realización dunha serie de infografías 

centradas nas boas prácticas para evitar a xeración de lixos mariños así como o “Top 

ten” dos lixos mariños atopados nas praias do parque nacional, entre os que figuran 

restos de cabos e cabiños, obxectos plásticos, cabichas, espumas sintéticas, 

bastonciños de limpar os oídos, envoltorios, envases de comida, tapas e tapóns, é 

útiles de cultivo, como os palillos empregados nas bateas para suxeitar os mexillóns.  

“Escoita ó mar” e “Ponlle remedio” son os títulos das dúas curtametraxes realizadas no 

seo deste proxecto, traballos que contaron coa participación activa na parte 

interpretativa dos voluntarios e voluntarias do CíesWorkCamp e das mariscadoras de 

Carril respectivamente, e que a día de hoxe contan xa con máis de 35.000 

reproducións en redes sociais. 

A II Rede para a Recuperación dos Ecosistemas Mariños no Parque Nacional Marítimo-

Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia foi un proxecto capitaneado polo Colexio 

Oficial de Biólogos de Galicia que contou co Parque Nacional Marítimo-Terrestre das 

Illas Atlánticas de Galicia e o Centro Oceanográfico de Vigo (IEO) como socios, e que 

desenvolveuse coa colaboración da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través do Programa pleamar, 

cofinanciado polo FEMP, e que é complementario ao proxecto LIFE-IP INTEMARES. 

Colexio Oficial de Biólogos de Galicia 

Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 

Centro Oceanográfico de Vigo (IEO)  
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restos de cabos e cabiños, obxectos plásticos, cabichas, espumas sintéticas, 

bastonciños de limpar os oídos, envoltorios, envases de comida, tapas e tapóns, é 

útiles de cultivo, como os palillos empregados nas bateas para suxeitar os mexillóns.  

“Escoita ó mar” e “Ponlle remedio” son os títulos das dúas curtametraxes realizadas no 

seo deste proxecto, traballos que contaron coa participación activa na parte 

interpretativa dos voluntarios e voluntarias do CíesWorkCamp e das mariscadoras de 

Carril respectivamente, e que a día de hoxe contan xa con máis de 35.000 

reproducións en redes sociais. 

A II Rede para a Recuperación dos Ecosistemas Mariños no Parque Nacional Marítimo-

Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia foi un proxecto capitaneado polo Colexio 

Oficial de Biólogos de Galicia que contou co Parque Nacional Marítimo-Terrestre das 

Illas Atlánticas de Galicia e o Centro Oceanográfico de Vigo (IEO) como socios, e que 

desenvolveuse coa colaboración da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través do Programa pleamar, 

cofinanciado polo FEMP, e que é complementario ao proxecto LIFE-IP INTEMARES. 

Colexio Oficial de Biólogos de Galicia 

Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 

Centro Oceanográfico de Vigo (IEO)  

 


