2014
5 xornadas de limpeza da XIV campaña, coa colaboración da Asociación Juan XXIII
de Pontevedra
Presentación de alegacións ao proxecto da A-57 Vilaboa - A Hermida
2 xornadas de retirada de árbores caídas sobre o sendeiro do río no tramo rural
Campaña de divulgación por 7 CEIP de Pontevedra dos “Tesouros biolóxicos do río
Gafos I"
Presentación de alegacións á proposta da Xunta de Galicia de instalar 7 mini
depuradoras nas beiras do río Tomeza.
4 paseos didácticos polo río dos Gafos con alumnos CEE Principe Felipe, co Colexio
de Avogados de Pontevedra, co IES F. Martín Sarmiento e co CEIP Froebel
Remate e edición do documental "Centeeira", dentro da triloxía “Construccións
efémeras no río Gafos”.
Programa Noites Abertas 2014 do Concello de Pontevedra coa actividade
“Anelamento científico de aves”
Participación no programa Maio mes da Língua do Concello de Pontevedra, coa
presentación do libro de Calros Solla "O demo asubiador"
San Xoán - herbas e rituais Participación no Programa Voz Natura “Os viveiros de hoxe, os árbores de mañá”
Participación na Xornada de limpeza simultánea de ríos, coordinada por ADEGA
11 denuncias de agresións ao río e ao seu entorno (vandalismo, asentamentos
xitanos, vertidos de colectores e de entullos, herbicidas, agresións ao patrimonio,
excrementos de cans,...)
Celebración do Día mundial dos humidais, visitando as Brañas, no río Tomeza
Participación no Proxecto ríos, coordinado por ADEGA
Publicación e presentación do libro "O río da memoria" de Calros Solla
Colaboración na organización de 1 xornada de Tai Chi e Chi Kung
Reunión sobre saneamento do río co Director de Augas de Galicia, co Alcalde de
Pontevedra e co Alcalde de Vilaboa
Colocación de placa de recoñecemento aos veciños que recuperaron pra o uso
público o espazo ao carón da Rúa Alcalde Hevia

Solicitude do adecentamento -retirada da cancela e levantamento do camiño de
formigón- da "Carballeira do Menexo", ante a Consellería de Benestar Social
9 xornadas de mantemento e limpeza do río co programa "Voluntariado Europeo
Erasmus+"

Todos os sábados realizáronse actividades varias coa colaboración do
CIS (Centro de Inserción Social) de Vigo e ARELA (Asociación de Axuda
á Infancia)

