Presentación das Xornadas
D. José Manuel Álvarez-Campana Gallo
Presidente de Portos de Galicia.
Dona Mª Carmen Pardo López
Secretaria Xeral para o Turismo
D. José Palacios Aguilar
Vicepresidente de ADEAC

HORARIO:
Mañana - 9:00 h. a 14:00 h.

Esta “Xornada Informativa
de Bandeira Azul en
instalacións náutico
recreativas de Galicia”
abordará os principais
temas de interese en
canto aos criterios de
concesión do Galardón,
e as estratexias básicas
de mellora e adaptación
das instalacións mantendo
criterios de respecto
medio ambiental no medio
mariño.

Bandeira Azul nas instalacións
náutico recreativas
de Galicia
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XORNADA TÉCNICO-INFORMATIVA BANDEIRA AZUL
PARA PORTOS DE GALICIA

Despois do éxito da Xornada Bandeira Azul celebrada no 2009 para
portos galegos que deron como resultado o aumento de galardóns nesta
Comunidade, ADEAC e Portos de Galicia, organizan en 2010 a Xornada
Formativa Bandeira Azul para portos, en execución da acción transnacional
4.3.2 “Bandeiras Azuis” do eixo “Náutica-Medio Ambiente” do proxecto
NEA2 (Programa INTERREG IV B Espacio-Atlántico, co-financiado polo
FEDER), co obxectivo de mellorar a confluencia dos nosos esforzos en favor
da sostibilidade do litoral e a participación no sistema de xestión ambiental
proposto por Bandeira Azul. Como o resto das actividades, materiais e
asesoramento de Bandeira Azul, esta xornada non implica gastos de
matrícula para os participantes.
Son mais de vinte anos de traballo con municipios e instalacións náutico
recreativas, nos que o programa desenvolveuse cun notable éxito a nivel
social e a diferenza doutros sistemas de certificación ambiental, cun alto
grao de participación social.
En síntese, o obxectivo é o de apoiar aos técnicos, xestores de instalacións
náutico recreativas e responsables políticos municipais, no desempeño
do seu traballo en relación coa xestión sostible das praias e instalacións
náutico recreativas, de forma que estes á súa vez, transmitan a mensaxe
de sostibilidade aos cidadáns e usuarios das praias e portos dos seus
concellos, así como facilitar a presentación de candidaturas á Bandeira
Azul e cumprimento dos seus requisitos.

Lugar de Celebración:
Salón de Actos do Instituto
Galego da Vivenda e Solo
Área Central. Fontiñas - 15707
Santiago de Compostela

Data: Mércores, 24 de novembro de 2010
Hora: 9.00h.

PROGRAMA
9:00 - 9:15 h

Recepción de asistentes

9:15 - 9:45 h

Presentación e introdución á xornada
D. José Manuel Álvarez-Campana Gallo

12:15 - 13:00 h

Presidente de Portos de Galicia

Dona Mª Carmen Pardo López

Vicepresidente de ADEAC

Secretaria Xeral para o Turismo

David Pérez Vázquez

D. José Palacios Aguilar

Equipo de investigación de actividades náuticas da
Universidade de A Coruña.

Vicepresidente de ADEAC

9:45 - 10:15 h

Participación de Portos de Galicia no proxecto
europeo NEA 2
D. José Ignacio Villar García

13:00 - 13:45 h

Director de Portos de Galicia

10:15 -11.15 h

Criterios Bandeira Azul para instalacións náutico
recreativas e clubs náuticos. Problemas e
solucións detectadas durante as inspeccións
Dona Virginia Yuste Abad
Secretaria Xeneral de ADEAC

11:15 - 11:30 h

Pausa café

11:30 - 12:15 h

Proposta de actividades de Información e
Educación Ambiental en instalacións náutico
recreativas
D. Francisco García Quinteiro
Biólogo Ambiental. Novocontorno

Proposta de actividades de seguridade e
socorrismo en instalacións náutico recreativas
D. José Palacios Aguilar

Experiencias significativas en portos galegos
galardoados con Bandeira Azul
Dona. Alexandra Fernández Rogers
RCN de A Coruña

D. Jesús Estébanez
RCN de Ribadeo (Lugo)

13:45 - 14:00 h

Clausura de la Xornada

