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6 xornadas de limpeza da XIII campaña, coa colaboración da Asociación Juan XXIII
de Pontevedra
3 xornadas de mantemento do sendeiro
Xornada de retirada árbores caidas / plantación de novos exemplares
Campaña por 8 CEIP de Pontevedra “Tesouros biolóxicos do río Gafos I"
10 paseos didácticos polo río dos Gafos con alumnos de Moaña, Cangas, Bueu,
Marín, Vigo, Vilaboa, Pontevedra, Italia e Chipre.
Gravación do documental "Centeo", dentro da triloxía “Construccións efémeras no
río Gafos”.
Presentación do documental “O muíño de cabanas”
Xornada de identificación teórico-práctica dos anfibios e réptiles do río Gafos
Programa Noites Abertas 2013 do Concello de Pontevedra coa actividade
“Morcegos”
Participación no programa Maio mes da Língua do Concello de Pontevedra
San Xoán - herbas e rituais Saída para o recoñecemento dos macroinvertebrados do río Gafos
Participación na Manifestación antitaurina na cidade de Pontevedra
Saída para inspeccionar puntos vertidos o río Gafos
Programa Voz Natura “erradicación da planta exótica e invasora tradescantia
fluminensis”
Participación na Xornada de limpeza simultánea de ríos, coordinada por ADEGA
21 denuncias de agresións ao río e ao seu entorno (vandalismo, asentamentos
xitanos, verquidos, PXOM de Vilaboa, biodepuradoras…)
Celebración do Día mundial dos humidais, visitando as Brañas da Fonteiriña, na
parroquia de Bértola, Vilaboa
Xornada de colocación de caixas niño no tramo urbano
Xornada de identificación de aves
Proposta ao Concello de Pontevedra para a inclusión como uso público da zona
axardinada do edificio de Sanidade
Presentación do documental “Palleiro de Herba”
Presentación do estudo Edafolóxico do río Gafos
Inicio do estudo Mamíferos do río Gafos, con Juán Ramón López Dominguez e
Tania Ballesteros, alumna da Universidade de Vigo.
Creación dunha nova páxina Web
Creación dunha páxina en Facebook
Participación como ponentes na II Xornada de Patrimonio do Concello de
Pontevedra cun relatorio sobre Custodia do Territorio.
Participación como ponentes na II Xornada de Custodia do territorio nas Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo, celebrada no Concello de Betanzos
Participación no Proxecto ríos, coordinado por ADEGA
Colaboración na organización de 2 xornadas de Tai Chi
Todos os sábados realizáronse actividades varias coa colaboración do CIS (Centro
de Inserción Social) de Vigo

