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Vista panorámica nocturna do Porto do Grove

Vista aérea da Illa da Toxa

Gavión atlántico Pio O Grove

Paseo de madeira de San Vicente do Mar (O Grove) 

Mariscadoras collendo ameixas e berberechos na ría Embarques hacia o mar do Grove para observar aves e mamíferos Mariscos

Panoramica da praia da Lanzada

Balneario Gran Hotel de La Toja



“Pensar globalmente, actuar localmente. O medio ambiente como xerador de actividades capaces de producir emprego, 
saúde e benestar á poboación”.

Cada día ten maior importancia o coñecemento do medio ambiente dunha comunidade, xa que é un condicionante do seu be-
nestar social, sanitario e económico. A industrialización e a urbanización modificaron o medio ambiente e orixinaron problemas 
ambientais de primeira orde (o efecto invernadoiro e o cambio climático, a destrución da capa de ozono estratosférica, o trans-
porte de contaminantes, a desertización etc.) que é preciso corrixir, así como evitar que as actividades futuras orixinen máis 
deterioracións no noso contorno a través dunha política preventiva que permita un desenvolvemento sostido e equilibrado e teña 
como obxectivos a protección da saúde do home e a conservación de todos os recursos (aire, auga, solo, clima, especies de flora 
e fauna, alimentos, materias primas, hábitat, patrimonio natural e cultural) que condicionan e sustentan a vida. As interrelacións 
entre os diversos recursos e a súa xestión fan cada vez máis necesaria a posta en marcha de estratexias globais, entre as que ocupa 
un papel fundamental o principio de prevención, xa que máis vale previr que curar. 

A forte conexión entre medio ambiente e saúde recoñeceuse expresamente na 3.ª Conferencia Ministerial do Medio Ambiente e 
a Saúde (Londres, 1999). O Cume da Terra de Río de Xaneiro (1992), a Conferencia de NNUU sobre Medio Ambiente e Dese-
senvolvemento de Johannesburgo (2002) e Río+20 (2012), acuñaron a idea de desenvolvemento sostible, que expresa a imposi-
bilidade dun desenvolvemento sen contar co medio ambiente (a protección do medio ambiente e o desenvolvemento económico 
e social son tres piares inseparables do desenvolvemento sostible). Para acadar os obxectivos do VI Programa Comunitario de 
Acción en materia de medio ambiente para 2001-2010, ademais da consideración das disposicións lexislativas vixentes e de 
aspectos tecnolóxicos, inclúense actuacións tales como o aumento de diálogo coa empresa, fomento de acordos voluntarios, 
participación da opinión pública, acceso á información ambiental, etc. A empresa ten unha especial responsabilidade diante do 
medio ambiente ao ser consumidora de recursos, ademais de fonte de emisións e residuos; pero tamén é orixe de coñecementos 
científicos e tecnolóxicos, así como de positivos impactos socioeconómicos; o cal levou a moitas empresas a integrar a política 
ambiental nas estratexias corporativas adoptando criterios de protección do contorno na planificación de actividades e toma de 
decisións, o que implica tamén ás asociacións empresariais, xa que a protección do medio ambiente na empresa constitúe unha 
responsabilidade corporativa. 

A Oficina Rexional para Europa da OMS, baseándose nas iniciativas de Cidades Saudables, e tendo en conta as experiencias dos 
plans de sanidade ambiental locais e os programas da Axenda 21 existentes nalgúns países europeos, decidiu apoiar as entidades 
locais e rexionais para acadar os obxectivos do desenvolvemento sostible, para o cal é necesario impulsar a posta en marcha de 
medidas de planificación e control do medio ambiente relacionadas cos aspectos sanitarios, xa que para resolver os problemas do 
medio ambiente, a saúde e o desenvolvemento sostible, é preciso chegar a un acordo e emprender accións non só a nivel nacional 
e internacional senón tamén a nivel subnacional e local. 

Na liña das políticas da OMS de propoñer ambientes saudables, e coa esperanza de concienciar os concellos galegos de asumiren 
esta filosofía na xestión dos aspectos ambientais da saúde e así poder contribuír ao desenvolvemento sostible de Galicia e mello-
rar as condicións de vida da cidadanía, púxose en marcha en Galicia no ano 2000, o PROGRAMA GALEGO MUNICIPIOS 
SAUDABLES E SOSTIBLES 2000-2015, que contou cos parabéns do Dr. Agis Tsouros, coordinador no seu momento do 
proxecto “Healthy Cities” da Oficina Rexional para Europa da OMS, e desde o ano 2008 vén contando co valioso apoio e a par-
ticipación activa da Dra. María Neira, directora do Departamento de Saúde Publica e Medio Ambiente da OMS. Esta iniciativa 
itinerante pioneira na Unión Europea, ten como obxectivos prioritarios a formación e reciclaxe de técnicos en medio ambiente 
e saúde, ademais de foro de debate de todos os axentes sociais implicados na tarefa de protexer e conservar o medio ambiente 
e promover contornos saudables. A posta en marcha en Galicia deste Programa, no seu periplo itinerante por toda a xeografía 
galega o longo destes 15 anos, contou coa participación de 260 concellos (254 galegos, 2 leoneses, 1 asturiano e 3 portugueses), 
5 entidades locais e rexionais portuguesas e 5.324 asistentes nas 54 edicións de Cursos de Saúde Ambiental realizados. 

Precisamente, co fin de abordar e debater algúns dos problemas ambientais prioritarios e máis importantes que ten a civilización 
actual, co especial referencia a Galicia e á Comarca do Salnés, organízase o VI CONGRESO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE 
& SAÚDE – LV CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL que, deseñado de acordo cos principios da Carta Europea sobre Medio 
Ambiente e Saúde e a Carta de Aalborg cara á sostibilidade, e dirixido a todos aqueles que traballan ou están interesados no 
medio ambiente e na saúde, pretende converterse en foro de debate e estudo da situación ambiental, ademais de referencia 
ambiental durante esa semana e punto de encontro de ambientalistas e sanitarios da Comarca do Salnés e de Galicia, co obxectivo 
de contribuír a sentar as bases do desenvolvemento sostible cara á saúde ambiental futura do planeta e, moi especialmente, da 
Comarca do Salnés. Finalmente, cómpre destacar a necesidade de unir esforzos por parte de responsables políticos, empresarios, 
científicos, educadores, profesionais, ecoloxistas, comunicadores, así como a participación activa dos cidadáns e cidadás en prol 
de conseguirmos un medio ambiente máis saudable e sostible para todas e todos os galegos/as, o mellor legado para xeracións 
vindeiras.

  Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira
Fundador responsable Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2015

Director Cursos de Saúde Ambiental
www.medioambienteysalud.com

Presentación



16.00 h | Benvida aos congresistas: acreditación e entrega de documentos

16.30 h | Acto inaugural do congreso/curso e entrega do Medallón de Prata e Esmalte conmemorativo do Programa Galego 
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2015 a personalidades relevantes do ámbito político, científico e empresarial a cargo de: 

 D. Miguel Ángel Pérez Garcia
 Alcalde do Concello do Grove

 D. José Alfredo Bea García
  Segundo tenente de alcalde, concelleiro de Seguridade e Emerxencias, Medio Ambiente e Limpeza, Deportes e 

Xuventude do Concello do Grove

 D. Ángel Gómez Amorín
 Vicepresidente da Sociedad Española de Sanidad Ambiental

 D. Manuel Fernández Pellicer
 Delegado xeral Galicia de Gas Natural Fenosa

 D. Francisco José Peña Castiñeira
 Director do VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LV Curso de Saúde Ambiental

 Representante da Xunta de Galicia

 Representante da Deputación de Pontevedra

 Representante da Mancomunidade do Salnés

 Alcaldes dos concellos da comarca do Salnés

17.15 h | Mensaxe inaugural por videoconferencia: “A saúde ambiental do planeta: un desafío global para a humanidade no 
século XXI”, a cargo da Dra. D.ª María Neira, directora Department of Public Health and Environment – World Health Organi-
zation (WHO), desde a sede da OMS en Xenebra

17.30 h | I Sesión plenaria: “Municipios saudables e sostibles como obxectivo: aire limpo, loita contra a contaminación e o 
cambio climático. Cal será o transporte ecolóxico nas cidades no futuro?”

Presidente: D. Manuel Fernández Pellicer 
 Delegado xeral Galicia de Gas Natural Fenosa

Relatores:

 “A saúde ambiental en Galicia” 
 D. Ángel Gómez Amorín
  Subdirector xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde da Dirección Xeral de Innovación e 

Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Vicepresidente da Sociedad Española de 
Sanidad Ambiental

 “A calidade do aire en España” 
 Dra. D.ª Rosalía Fernández Patier
  Doutora en Farmacia. Ex directora do Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Xefa do Área de Contaminación 

Atmosférica do Centro Nacional de Sanidad Ambiental do Instituto de Salud Carlos III do Ministerio de Economía y 
Competitividad. Experta en calidade do aire. Representante español nas Directivas Comunitarias de Calidade do Aire

 “Vehículo de gas natural + eficiencia enerxética à menos contaminación (CO2)”
  Gas Natural Fenosa

 “Mobilidade verde: vehículo eléctrico + enerxías renovables”
 D. Francisco Silva Castaño
 Delegado de Iberdrola en Galicia

Programa

LUNS, 23 DE FEBREIRO



10.00 h | Conferencia monográfica: “Evolución da cría dunha especie vulnerable na Comarca do Salnés: píllara das dunas 
(Charadrius alexandrinus). Resultados da campaña 2014”
D. Gustavo Ferreiro Martínez
D.ª Encarnación González Rodiño
Ornitólogos. Coordinadores de SEO BirdLife - Pontevedra 

11.00 h | II Sesión plenaria: “A ría de Arousa como factor de desenvolvemento socioeconómico da comarca do Salnés e de 
Galicia: estado actual e propostas de mellora”

Presidente: D. José Alfredo Bea García
 Concelleiro de Medio Ambiente do Concello do Grove

Relatores:

 “Programa de seguimento da contaminación química na ría de Arousa” 
 Dra. D.ª Victoria Besada Montenegro
	 	Investigadora	do	 Instituto	Español	de	Oceanografía-Centro	Oceanográfico	de	Vigo	do	Ministerio	de	Economía	y	

Competitividad

 “Programa de control das zonas de produción de moluscos bivalvos na ría de Arousa” 
 Dra. D.ª Covadonga Salgado Blanco
  Doutora en Ciencias Químicas e licenciada en Farmacia. Directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio 

Mariño da Consellería de Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia

 “A problemática do sector pesqueiro, marisqueiro e da acuicultura vinculado á ría de Arousa”
 D. Antonio Otero Aguín
 Patrón maior da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove

 “Contribución da Mancomunidade do Salnés ao desenvolvemento sostible da ría de Arousa”
 D. Xosé Ramón García Guinarte 
 Xerente da Mancomunidade do Salnés

16.30 h | III Sesión plenaria: “A calidade das augas e a súa xestión na comarca do Salnés: elemento crítico para a saúde e 
o desenvolvemento sostible”

Presidente: Prof. Dra. D.ª María Julia Melgar Riol
  Catedrática de Toxicoloxía da Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo). 

Académica correspondente da Academia de Farmacia de Galicia

Relatores:

 “Novas tendencias na sostibilidade das augas”
  Prof. Dr. D. Aurelio Hernández Muñoz
  Catedrático emérito de Enxeñería Sanitaria e Ambiental da Universidad Politécnica de Madrid. Catro sexenios de investi-

gación acreditados e máis de corenta teses de doutoramento dirixidas. Tras cincuenta anos de experiencia profesional no 
sector das augas, ten un recoñecido prestixio a nivel internacional, con 25 estancias no estranxeiro. É autor de nove libros 
e de sete patentes e tres modelos de utilidade. Elaborou diversos plans de abastecemento e saneamento ademais de intervir 
en máis de douscentos proxectos de depuradoras. Ten no seu haber a Medalla da UPM e diversos premios recibidos

 “Estado actual dos plans de saneamento integral dos concellos da ría de Arousa”  
 D. Gonzalo Mosqueira Martínez
 Director de Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia

 “Diagnóstico do sistema de abastecemento de auga do Salnés: propostas de mellora” 
  D. José Antonio del Rey Martín
  Xerente de Operacións de Viaqua

 “Nova EDAR municipal do Concello do Grove” 
 Prof. D. Francisco Alonso Fernández
  Director do proxecto de obra da EDAR do Concello do Grove. Xefe do Servizo Territorial de Zona Galicia Sur de Augas de 

Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. Profesor da Universidade de 
Vigo

 “Nova tecnoloxía de depuración de contaminantes emerxentes en augas residuais”
 D.ª Lucía Señoráns Rivas
 Responsable do Departamento de I+D+i de Espina Obras Hidráulicas, S.A.

 MARTES, 24 DE FEBREIRO 



10.00-14.00 h | Ruta de turismo verde polos xardíns históricos e árbores monumentais da comarca do Salnés, a cargo do Prof. 
Dr. D. Carlos Rodríguez Dacal, doutor	en	Bioloxía,	catedrático	de	Ciencias	Naturais,	botánico	especialista	en	xardinería	e	flora	
ornamental, que inclúe as seguintes visitas:

 Xardíns do Balneario da Illa da Toxa (O Grove)
 Figueira do Meco e Centro de Interpretación da Natureza no Monte da Siradella (O Grove)
 Ciprés de California no Pazo de Quintáns (Meis)
 Magnolia de Valle-Inclán e Casa Museo no Pazo do Cuadrante (Vilanova de Arousa)
 Xardíns e árbores monumentais no Pazo de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa)

16.30 h | IV Sesión plenaria: “A xestión dos residuos en Galicia, na provincia de Pontevedra e no Salnés”

Presidente: Prof. Dr. D. Felipe Macías Vázquez
 Catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola da Universidade de Santiago de Compostela

Relatores: 

 “Estado actual da xestión dos residuos en Galicia”
 D. Miguel Ángel Veiga Campo
  Subdirector xeral de Residuos e Solos Contaminados da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

da Xunta de Galicia

 “Residuos urbanos: aproveitamento de materias reciclables”
 D. Jacobo Patiño López
 Director do Complexo Medioambiental do Barbanza – FCC Servizos Cidadáns

 “Xestión supramunicipal dos residuos domésticos na provincia de Pontevedra”
 D.ª María Martínez Abraldes
 Técnica de Medio Ambiente do Servizo de Cooperación da Deputación de Pontevedra

 “A reciclaxe no Concello do Grove: un modelo para seguir”
 D. Francisco Meis Durán 
 Técnico de Medio Ambiente do Concello do Grove

 “A solución ambiental á xestión dos residuos de alta actividade: o almacén temporal centralizado”
 D.ª Silvia Rueda Sánchez
 Técnica do Departamento de Enxeñería de Solos e I+D de ENRESA

MÉRCORES, 25 DE FEBREIRO 

A Lanzada desde o Monte da Siradella (O Grove)



09.45-14.00 h | Visitas prácticas: 

 09.45 h |  Balneario Gran Hotel de La Toja, a cargo do Dr. D. Julio Cascallar, director médico.

 10.00 h | Hotel Balneario Isla de la Toja, a cargo da Dra. Dª Marta Arriba, directora médico.

 10.45 h |  EDAR municipal do Grove, executada por Espina Obras Hidráulicas, S.A., a cargo de D. Francisco Javier 
López Sánchez, director xeral adxunto de Espina Obras Hidráulicas, S.A.

 12.00 h | Depuradora de moluscos de Amegrove, S.C. Galega (O Grove).

 12.30 h | Viaxe en catamarán pola ría de Arousa, a cargo de Mares do Grove Neptuno Sub.

Piscina interior do Hotel Balneario Isla de La Toja  

16.30 h | Conferencia maxistral: “O emprendemento verde como xerador de emprego, saúde e benestar á poboación” 
Prof. Dr. D. Domingo Gómez Orea
Catedrático	de	Medio	Ambiente,	Ordenación	Territorial	e	Planificación	do	Desenvolvemento	Sostible	da	Universidade	Politéc-
nica de Madrid. Ten máis de 40 anos de experiencia profesional repartidos entre a empresa privada, a Administración pública, o 
exercicio libre da profesión e a universidade, e practicada en Europa, África e América. É autor de 25 libros. Deseñou os modelos 
informáticos/software: MAUSAR, para ordenación territorial; e IMPRO, para avaliación de impacto ambiental. Libros e software 
que son un clásico de referencia obrigada na materia e de grande utilización en España e Iberoamérica. É responsable do des-
envolvemento de conceptos, métodos e técnicas que na actualidade se consideran plenamente incorporadas á ciencia. Entre elas, 
destacan	a	xeneralización	do	concepto	de	“impacto	ambiental”;	os	criterios	para	determinar	a	significación	do	impacto	ambien-
tal;	ou	a	metodoloxía	para	a	ordenación	territorial	e	para	a	planificación	do	desenvolvemento	sostible.	Premio	Augusto	González	
Linares a unha traxectoria en medio ambiente e territorio, promovido polo Goberno de Cantabria e a Universidade de Cantabria.

18.00 h | V Sesión plenaria: “Algunhas experiencias de emprendemento empresarial: a súa contribución ao desenvolve-
mento sostible de Galicia e do Salnés”

Presidente: D. José Antonio Sánchez Loureda
 Delegado Galicia de Vendas e Operacións de Gas Natural Fenosa

Relatores:

 “A xestión ambiental como xeradora de rendibilidade empresarial”
 D. José Enrique Rodríguez Coello
 Xefe do Servizo Comercial de AENOR en Galicia 

 “Código de boas prácticas para a normalización da xestión ambiental nas empresas, centros educativos e concellos”
 D.ª María Victoria Escuredo Merino 
 Xefa do Departamento de Consultoría e Medio Ambiente de Novotec Galicia

 “A excelencia ambiental como obxectivo”
 D. Rogelio Méndez Pereira 
 Responsable do Centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën

XOVES, 26 DE FEBREIRO

Viaxe en Catamarán pola ría de Arousa



10.00 h | VI Sesión plenaria: “Xestión sostible dos recursos naturais como factor de desenvolvemento socioeconómico de 
Galicia e da comarca do Salnés”

Presidente: D. Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez
  Naturalista e investigador. Presidente da Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía. Medalla de prata de Gali-

cia concedida pola Xunta de Galicia

Relatores:

  “Posta en valor do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, con especial referencia 
ás illas de Cortegada, Ons e Sálvora”

 D. José Antonio Fernández Bouzas
  Director do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia da Dirección Xeral de Conservación 

da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia

 “Como influíu o descubrimento das augas minero-medicinais na comarca do Salnés?”
 Dr. D. Enrique Piedras García 
 Director médico do Talaso Hotel Louxo La Toja (Illa da Toxa-O Grove)

 “A industria enolóxica e o medio ambiente”
 D. Ramón Huidobro Vega 
 Secretario-xerente do Consello Regulador de D. O. Rías Baixas

 “O Seprona: a súa contribución á protección da natureza no Salnés”
 D. Héctor Mariano García Coello
 Cabo primeiro xefe da Patrulla do Seprona de Vilagarcía de Arousa

  “O turismo sostible en Galicia, con especial referencia ao Salnés: posta en valor do contorno natural como me-
dio de recreo e rendibilidade económica”

 D.ª María Nava Castro Domínguez
 Directora de Turismo de Galicia

13.30 h | Acto de clausura do congreso/curso e entrega de diplomas acreditativos, a cargo de:

 D. Miguel Ángel Pérez García
 Alcalde do Concello do Grove

 D.ª María Nava Castro Domínguez
 Directora xeral de Turismo de Galicia da Xunta de Galicia

 D. Julio Masid Bande
 Director Concesiones de Viaqua 

 D. Francisco José Peña Castiñeira
 Director do VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LV Curso de Saúde Ambiental

 Representantes da USC e da UVIGO

 Representante da Mancomunidade do Salnés

 Alcaldes dos concellos da comarca do Salnés

VENRES, 27 DE FEBREIRO 



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 e estudo da situación ambiental de Galicia, co especial referencia á comarca do Salnés, dos seus 
problemas e carencias que se consideran máis importantes, así como das posibles solucións que se deberán adoptar; 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 relaciona-
do/interesado nas áreas obxecto de estudo.

Técnicos/as e xestores de empresas que desenvolvan a súa actividade nos departamentos de calidade, medio ambiente e preven-
ción de riscos laborais.

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 gardacos-
tas, voluntarios de protección civil, etc.).

Representantes de asociacións ecoloxistas, asociacións de montes, asociacións de consumidores, asociacións veciñais etc. 

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 conser-
vación do medio natural, explotacións agrarias extensivas etc.).

METODOLOXíA

Mensaxe inaugural da OMS, conferencia maxistral, conferencia monográfica, seis sesións plenarias e visitas prácticas configuran 
a estrutura do 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: 100

Cota de inscrición:

A) Cota xeral de inscrición (profesionais con actividade): 30 €.

B) Trinta bolsas con cota reducida de inscrición (destinadas a desempregados e estudantes universitarios e dos ciclos educati-
vos de formación profesional de carácter ambiental, se cubrirán por rigorosa orde de inscrición): 10 €.

Forma de pagamento: o aboamento efectuarase mediante transferencia bancaria a ABANCA (oficina 372 Santiago – Frai Ro-
sendo Salvado), núm. de conta: ES38 – 2080 – 0372 – 88 – 3040011862, a favor dos Cursos de Saúde Ambiental 2015, especi-
ficando o nome e apelidos da persoa inscrita.

Forma de inscrición: cubrir o boletín de inscrición, que deberá achegar co xustificante do pagamento e coa acreditación que correspon-
da da súa condición (B), e presentarase/enviarase por correo electrónico á Secretaría Técnica (medioambiente@concellodogrove.com). 

O prazo para formalizar a inscrición abrirase o luns día 2 de febreiro, fixándose a data límite de formalizala o venres día 20 de 
febreiro as 14.00 horas.

 Información xeral



DOCUMENTACIóN

Entregarase un maletín e material didáctico diverso.

DIPLOMA ACREDITATIvO, RECOñECEMENTOS E CRéDITOS DE LIBRE ELECCIóN 

  O alumnado que participe con regularidade nas sesións programadas do curso, que consta de 32 horas lectivas, recibirá un di-
ploma acreditativo de asistencia.

  A Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia outorga o recoñecemento de interese 
sanitario para o desenvolvemento do LV Curso de Saúde Ambiental. 

  O LV Curso de Saúde Ambiental está recoñecido como curso de relevancia administrativa pola Asociación Española de 
Ciencias Administrativas - Instituto Internacional de Ciencias Administrativas-Sección Española. 

A Universidade de Santiago de Compostela concederalle 1 crédito de libre configuración ao alumnado matriculado nesa uni-
versidade, sempre que se acredite unha asistencia, como mínimo, ao 85% das sesións do LV Curso de Saúde Ambiental.

A Universidade de Vigo concederalle 2 créditos de libre configuración ao alumnado matriculado nesa universidade, sempre que 
se acredite unha asistencia, como mínimo, ao 85% das sesións do LV Curso de Saúde Ambiental.

LUGAR DE CELEBRACIóN, DATAS E hORARIO

Lugar de celebración: Aula Magna Centro de Convenciones Hotel Balneario Isla de La Toja (Illa da Toxa-O Grove)

Datas: do 23 ao 27 de febreiro de 2015

horario: de 10.00 a 14.00 horas (martes, mércores, xoves e venres) e de 16.30 a 20.30 horas (luns, martes, mércores e xoves)

Aula Magna Centro de Convenciones

Hotel Balneario Isla de La Toja



SECRETARÍA TÉCNICA

COORDINADOR: D. José Alfredo Bea García (concelleiro de Medio Ambiente do Concello do Grove)

SECRETARIO: D. Francisco Meis Durán (técnico de Medio Ambiente do Concello do Grove)

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS 

Concello do Grove
(Edificio Administrativo municipal, planta baixa)

R/ Cándido Acuña Blanco, 3
36980 O Grove (Pontevedra)

Tel.: 986 730 227
www.concellodogrove.com

E-mail: medioambiente@concellodogrove.com
www.medioambienteysalud.com

AXENCIA DE VIAXES

INFORMACIóN
D.ª Emma González Vázquez

R/ General Pardiñas, 10-16 (Local 15)
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Tel.: 981 577 577 
E-mail: emma@viajestrotta.com



Concellos participantes

Entidades e empresas colaboradoras

Recoñecementos e acreditacións

Impreso en papel recIclado

Declarado de  
interese sanitario pola

Recoñecido como Curso de  
Relevancia Administrativa pola

Asociación Española de Ciencias Administrativas  
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas  

Sección Española

Recoñecido con créditos 
de libre elección polas 

Consellería de Sanidade
Xefatura Territorial de Pontevedra

Organismos colaboradores

(1)

(2)

Empresas patrocinadoras

concello da
Illa de arousa


