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O Grove, punto de encontro de 40 expertos, 127 ambentalistas sanitarios, alcaldes
e autoridades de máis de 40 concellos de Galicia

VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde
LV Curso de Saúde Ambiental
A

vila de O Grove, acubillou do 23 ao 27 de febreiro a celebración do
VI Congreso Galego de Medio
Ambiente & Saúde - LV Curso de
Saúde Ambiental, que tivo
como sede anfitriona e organizativa ao Concello do Grove, e
contou coa presenza de 40 expertos de recoñecido prestixo e
profesores do máis alto nivel, o
que convertiu á vila de O Grove
durante esa semana na capital
do medio ambiente de Galicia
ao ser punto de encontro de
200 persoas procedentes de
máis de 40 concellos de Galicia.
O devandito congreso forma
parte do Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2015, iniciativa itinerante pioneira en Europa e referente da formación ambiental
en Galicia.Arrincou no ano
2000 cos parabens de la OMS e
baixo a dirección do profesor
Francisco Peña (ponteareano de
pro), fundador responsable do
Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles e director
dos Cursos de Saúde Ambiental,
tras 15 anos de periplo itinerante pola xeografía galega e
55 edicións de Cursos de Saúde
Ambiental realizados en Galicia
desde a súa posta en marcha no
ano 2000, está contribuindo a
sentalos alicerces do desenrolo
sostible futuro de Galicia, coa
participación de 260 concellos
e 5.451 ambientalistas ata o
momento.
O congreso, artellado p la Sociedad Española de Sanidad
Ambiental e a Consellería de
Sanidade, baixo o mecenazgo
de Gas Natural Fenosa e Viaqua,
e como sede anfitriona cabe salientar o papel do Concello do
Grove que se volcou coa iniciativa, que tivo un gran poder de
convocatoria, e que se celebrou
no Centro de Convenciones Isla
de la Toja, que brindou todo o
seu apoio e profesionalidade
para que esta edición de especial relevancia e significación,
constituira un éxito apoteósico
sen precedentes, tal e como indican as enquisas, que salientan o alto nivel de satisfacción
dos congresistas. Tamén cabe

máis información en www.medioambienteysalud.com

n Dra. María Neira (OMS) e Francisco Peña, nun reciente encontro no Hotel

Palace – Madrid a favor da causa da saúde ambiental do planeta.

destacar a colaboración de institucións (Axencia Turismo de
Galicia, Deputación de Pontevedra, Consellería de Medio Ambiente, Augas de Galicia,
Mancomunidade do Salnés, Academia Galega de Seguridade
Pública, Intecmar), entidades e
empresas relevantes a nivel nacional e de Galicia (Iberdrola,
Hijos de Rivera, S.L., FCC Servizos Cidadáns, Espina Obras Hidráulicas, S.A., AENOR, Applus,
Novotec, Jael) e do Salnés
(CRDO Rías Baixas, Conservas
Selectas de Galicia: Cuca e Isabel, Mares do Grove Neptuno
Sub, SEO BirdLife Grupo Local
Pontevedra), así como a participación dos concellos da Comarca dol Salnés (Cambados,

“O Concello do Grove en recoñecemento ao admirable profesor Francisco
Peña Castiñeira polo seu altruista e impagable traballo a favor da mellora
do medio ambiente”. Miguel Ángel Pérez García, alcalde de O Grove,
entregoulle unha réplica en bronce da Familia Mariñeira

n Francisco Peña e Miguel Ángel Pérez García

Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía
de Arousa e Vilanova de
Arousa) asemade do Concello
de Ponteareas, representado
por Andrés Sampedro Fernández, concelleiro de Ensino, Cultura e Turismo.
O congreso tivo como obxectivo
establecer un foro de debate i
estudo da situación ambiental
do Salnés e de Galicia, dos seus
problemas e carenzas que se
consideran máis importantes,
así como as propostas de mellora que se deberán adoptar
para intentar correxir e/ou minimizar as deficiencias detectadas, ademáis de dar pe a un
maior nivel de compromiso, a
cooperación e o diálogo de
todos os axentes sociales implicados na protección e conservación do patrimonio natural
do Salnés e de Galicia, mellor
legado para xeraciónss vindeiras; apoiar la formación de técnicos ambientalistas e de todos
os axentes sociais implicados
na tarefa de protexer e conservar o medio ambiente e promover entornos saudables, por en
valor o patrimonio natural do
Salnés e contribuir a sentar as
bases do seu desenrolo sostible
futuro, mellorar a xestión nos
aspectos ambientais da saúde
dos concellos, e con elo as condicións da vida urbana dos cidadáns, tendo sempre moi
presente o peso específico que
ten o medio ambente como xerador de actividades capaces de
producir emprego, renda, saúde
e benestar á poboación.
A calidade do programa do congreso e o prestixio dos ponentes que participaron (cabe
salientar a mensaxe inaugural
desde a propia sede en Xenebra
de la OMS a cargo da Dra. María
Neira que lidera a Saúde Pública e o Medio Ambiente a
nivel mundial; así como a participación de primeiros espadas
de recoñecido prestixio a nivel
nacional e internacional, como
Domingo Gómez Orea (emprendimiento verde), Aurelio Hernández Muñoz (aguas), Rosalía
Fernández Patier (calidade do
aire), José Vicente Martí Boscà

