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Os humidais  
conéctannos a todos

Organizan:

Patrocina:

Unión Internacional para a 
Conservación da Natureza



En tempos pasados as vidas do home e do río 
discorrían xuntas, enriquecendo unha cultura propia 
presente nas lendas, nas construccións tradicionais, 
na toponimia e na riqueza etnográfica das terras polas 
que pasa a auga.
A xornada “Os humidais conéctannos a todos” xurde 
para dar a coñecer un exemplo de xestión de humidais 
empregando unha ferramenta de conservación 
como é a Reserva da Biosfera, que fomenta o 
aproveitamento sostible dos recursos para que estes 
poidan seguir utilizándose polas xeracións futuras.

Destinatarios/as
Persoal investigador da universidade e estudiantes 
universitarios, persoal responsable da xestión de 
Humidais Protexidos, técnicos e concelleiros de medio 
ambiente, membros de asociacións ecoloxistas, 
educadores ambientais, e público en xeral. 

Programa
10 .00 Inauguración e presentación das xornadas. 

CEIDA e Consellería de Medio Ambiente

10:30 Conferencia: A tipoloxía dos humidais galegos 
e o seu valor de conservación. Pablo Ramil 
Rego, Director do Instituto de Biodiversidade 
Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER‑USC)

11:15 Inauguración da exposición Terras do Miño. 
Reservas da Biosfera. Carlos Vales, director 
do CEIDA e Ricardo Parada Deputado de 
Medio Ambiente do Instituto Lucense de 
Desenvolvemento Económico e Social (INLUDES)

11:30 Pausa- café

12:00 Mesa redonda: Os humidais da Reserva da 
Biosfera Terras do Miño. Como xestionar a 
súa conservación. Regina Polín Rodríguez, 
Alcaldesa de Guitiriz e presidenta da Rede 
Galega de Concellos pola Sostibilidade; Laura 
Vázquez Janeiro, bióloga da Unidade de Medio 
Ambiente do INLUDES e responsable do centro 
de interpretación Reservas da Biosfera Terras 
do Miño e Oscar Rivas, representante do grupo 
ecoloxista Numenios.

13: 00 Conferencia de Clausura: Actuacións 
da Consellería de Medio Ambiente na 
conservación dos humidais galegos. Xosé 
Benito Reza. Director Xeral de Conservación 
da Natureza
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