II XORNADAS AMBIENTAIS E DE TURISMO SOSTIBLE NO CAMIÑO PORTUGUÉS
LX CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL

Caldas de Reis, 24-25 outubro 2018
---------------------------------------------------------------- Programa

-----------------------------------------------------------

MÉRCORES, 24 DE OUTUBRO
10.00 h | Benvida aos congresistas: acreditación e entrega de documentación.
10.30 h | Acto inaugural das xornadas/curso.
11.00 h | I Mesa redonda: “Transición enerxética e loita contra o cambio climático cara a saúde ambiental do planeta”
Moderador: Prof. Dr. D. Francisco José Peña Castiñeira
Relatores:
“Estratexia Galega do Cambio Climático e Transición Enerxética 2050”
D.ª María Cruz Ferreira Costa
Directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da
Xunta de Galicia.
“Cambio climático e saúde en España: situación actual e perspectivas de futuro”
Prof. Dr. D. José Vicente Martí Boscà
Coordinador de Sanidade Ambiental da Dirección Xeral de Saúde Pública da Generalitat Valenciana. Profesor asociado de
Saúde Pública da Universitat de Valencia. Presidente honorario da Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Director do
libro: “Cambio Global España 2020/50. Cambio Climático y Salud”.
“Actuacións de saúde pública na adaptación ao cambio climático en Galicia”
D. Ángel Gómez Amorín
Subdirector xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde da Dirección Xeral de Saúde Pública da
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
“Os concellos galegos ante o cambio climático: pulo ao pacto dos alcaldes para o Clima e a Enerxía”
D. Alfonso Villares Bermúdez
Vicepresidente Primeiro da FEGAMP, alcalde de Cervo e presidente da Comisión de Medio Ambiente da FEMP.
“Transición enerxética e cambio climático: enerxías renovables + vehículo eléctrico”
Prof. Dr. D. Francisco Silva Castaño
Delegado de Iberdrola en Galicia. Doutor Enxeñeiro de Minas pola UPM. Máster of Science (Massachusetts Institute of
Technology, MIT). Profesor de Enxeñaría Ambiental na UDC durante 14 anos.
“Actuacións e inversións en materia de mellora da eficiencia enerxética na mitigación do cambio climático”
D. David Alejandro Pérez Rodríguez
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos. Adxunto á Delegación de Vendas e Operacións de Naturgy en Galicia e Asturias.
13.30 h | Coloquio.
14.00 h | Fin de sesión.
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16.30 h | II Mesa redonda: “Pulo a un modelo de economía circular que garantice o futuro do planeta”
Moderador:
Prof. Dr. D. Felipe Macías Vázquez
Catedrático de Edafología e Química Agrícola e coordinador do Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental do Instituto de
Investigacións Tecnolóxicas da Universidade de Santiago de Compostela. Director xeral da Axencia de Calidade Ambiental
da Consellería de Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia (1988-1989). Membro do Consello de Administración de
Sogama en representación da Xunta de Galicia (1990-1999).
Relatores:
“Actuacións da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia en materia de
economía circular”
Subdirección xeral de Residuos da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia
“Plan Revitaliza: xestión de proximidade para a reciclaxe do lixo orgánico nos concellos da provincia de Pontevedra”
D.ª María Martínez Abraldes
Técnico de Medio Ambiente do Servizo de Cooperación da Deputación de Pontevedra.
“Reciclar é aforrar: experiencia da Planta de reciclaxe e compostaxe do Barbanza”
Dra. D.ª Marta Domínguez Domínguez
Técnica de Procesos no Complexo Medioambiental do Barbanza. FCC-Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
“A economía circular na xestión biolóxica de residuos”
D. Sergio Horacio Quiroga Rivero
Enxeñeiro Agrónomo pola Universidad de Morón-Argentina. Director de I + D e Produción de Ecocelta.
“A economía circular na xestión do textil”
D. Gustavo Pampín Cabral
Responsable de Humana – Fundación Pueblo para Pueblo en Galicia e Asturias.
“Desenvolvendo a química verde”
Departamento de I+D+i de Foresa – Caldas.
19.30 h | Coloquio.
20.00 h | Fin de xornada.
XOVES, 25 DE OUTUBRO
10.00 h | Roteiro verde polo Camiño Portugués de Caldas de Reis a Padrón (Balneario Dávila: catedral de bambú; ParqueXardín e Carballeira: paraxe pintoresco e xardín histórico; Casa de Rosalía: horta da paz e xardín da galeguidade), a cargo do
Prof. Dr. D. Carlos Rodríguez Dacal, doutor en Bioloxía, catedrático de Ciencias Naturais, botánico especialista en xardinería e
flora ornamental.
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16.30 h | III Mesa redonda: “Patrimonio natural e turismo sostible no Camiño de Santiago, co especial referencia ao
Camiño Portugués: a súa contribución á marca Galicia e á sostibilidade do planeta”
Moderador: D. José Luis González Paz
Responsable do Departamento de Medio Ambiente do Concello de Caldas de Reis.
Relatores:
“Valores naturais e paisaxísticos das Illas Cíes: de paraíso natural a Patrimonio Mundial da Humanidade”
Prof. Dr. D. Roxelio Pérez Moreira
Profesor de Territorio e Paisaxe da Universidade de Santiago de Compostela. Experto naturalista.
Prof. Dr. Francisco Peña
“A xestión das augas nos albergues do Camiño de Santiago”
Dra. D.ª Priscila Artiga Acuña
Técnica de Augas de Espina & Delfín, S.L.
“Pasado, presente e futuro do Camiño Portugués”
D. Celestino Lores Rosal
Presidente da Fundación Camino Portugués de Santiago – Amigas y Amigos del Camino Portugués a Santiago.
“Contribución do Camiño de Santiago ao turismo sostible e á marca Galicia: novos retos cara ao Xacobeo 2021”
Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.
19.00 h | Coloquio.
19.30 h | Acto de clausura das xornadas/curso e entrega de certificados de asistencia, a cargo da Consellería de Cultura e
Turismo da Xunta de Galicia.
20.00 h | Fin das xornadas.
-------------------------------------------------- Información xeral -------------------------------------------------OBXECTIVOS
Integración da dimensión dos aspectos ambientais da saúde na formación e reciclaxe de técnicos en medio ambiente e saúde,
coa finalidade de actualizar a súa formación e adecuar as esixencias que demanda a sociedade actual, para que contribúa a
mellorar a xestión e as condicións de vida urbana da cidadanía.
Establecer un foro de debate que contribúa a avanzar na loita contra o cambio climático cara á saúde ambiental do planeta,
fomentar a economía circular na xestión sostible dos residuos e impulsar o turismo sostible no camiño portugués, ademais de
permitir a cooperación e o diálogo entre todos os axentes sociais implicados no tema.
DESTINATARIOS/AS
Técnicos/as, funcionarios/as e responsables políticos da Administración local, provincial e autonómica que desenvolvan a súa
actividade ou estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.
Profesorado da universidade, de ensino secundario e formación profesional que desenvolva a súa actividade ou estea
relacionado/interesado nas áreas obxecto de estudo.
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Técnicos/as e xestores de empresas que desenvolvan a súa actividade nos departamentos de calidade, medio ambiente e
prevención de riscos laborais. Técnicos/as de turismo, promotores de negocio, axencias de viaxes, operadores turísticos.
Profesionais libres, titulados superiores e diplomados, técnicos superiores e de grao medio que desenvolvan a súa actividade ou
estean relacionados/interesados nas áreas obxecto de estudo.
Axentes da conservación da natureza e medio ambiente, dos recursos hidráulicos, da riqueza cinexética, piscícola e forestal
(axentes do Seprona-Garda Civil, axentes de policía autonómica, axentes de policía local, axentes forestais, axentes de
gardacostas, voluntarios de protección civil, etc.).
Representantes de asociacións ecoloxistas, asociacións de montes, asociacións de consumidores, asociacións veciñais.
Estudantes universitarios e dos ciclos formativos de formación profesional relacionados/interesados nas áreas obxecto de
estudo (saúde ambiental, química ambiental, xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, traballos forestais e
de conservación do medio natural, explotacións agrarias extensivas).
METODOLOXÍA
Tres mesas redondas e roteiro verde configuran a estrutura das xornadas/curso, nas que os relatores farán unha exposición
sintética de carácter técnico acompañada de casos prácticos e co apoio de medios audiovisuais (PowerPoint), cun debate ao
remate de cada sesión, no que tamén intervirán activamente os participantes amosando as súas experiencias.
NÚMERO DE PRAZAS E DEREITOS DE INSCRICIÓN
Número de prazas: limitadas a 60, que se cubrirán por rigorosa orde de inscrición.
Cota de inscrición: gratuita.
Forma de inscrición: cubrir o boletín de inscrición, que se enviará por correo electrónico á Secretaría Técnica
(info@medioambienteysalud.com). O prazo para formalizar a inscrición abrirase o luns 1 de outubro, fixándose a data límite
de formalizala o martes día 23 de outubro as 14.00 horas.
DOCUMENTACIÓN
Entregarase un maletín e material didáctico diverso.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
O alumnado que participe con regularidade nas sesións programadas das xornadas/curso, que consta de 15 horas lectivas,
recibirá un certificado de asistencia.
LUGAR DE CELEBRACIÓN, DATAS E HORARIO
Lugar de celebración: Auditorio municipal do Concello de Caldas de Reis (Caldas de Reis - Pontevedra).
Datas: 24 e 25 de outubro de 2018.
Horario: de 10.00 a 14.00 horas (mércores) e de 16.30 a 20.00 horas (mércores e xoves). O xoves de 10.00 a 14.00 horas terá
lugar un roteiro verde (50 prazas).
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