
MARIÑAS CORUÑESAS E 
TERRAS DO MANDEO

Candidatura a Reserva da Biosfera

A participación cidadá é un elemento básico e fundamental no funcionamento das 
Reservas da Biosfera, polo que se farán os esforzos necesarios para incentivar e 
facilitar a implicación activa de todas as persoas interesadas, así como das entidades 
e institucións .

Gustaríanos que nos fixeras as túas propostas, comentarios ou suxestións! 
Tamén podes descargar toda a información referente á candidatura en:

AS APORTACIÓNS E SUXESTIÓNS DOS CIDADÁNS 
SON FUNDAMENTAIS

18 concellos  - 114.000 ha -  14,33% da provincia

As reservas da biosfera teñen por finalidade harmonizar 

a conservación do patrimonio natural e cultural, e o 

desenvolvemento sostible da súa poboación.

 xuño 2012

Presentación da Candidatura

As reservas da biosfera son declaradas pola UNESCO 
no marco do Programa MaB (Home e Biosfera). 
A finais de 2010 había 563 reservas en 110 países. 
Nelas podemos encontrar todos os ecosistemas e 
todas as culturas do planeta. 
En España existen 40 das que 5 están en Galicia. 

...POR TODO O MUNDO

www.biosferamarinasmandeo.com 

info@marinasbetanzos.org 

Terras do Miño

Ancares Lucenses

Río Eo, Oscos 
e Terras de Burón

Área de Allariz

Gerês- Xurés



As reservas son:
LUGARES onde se traballa polo mantemento da biodiversidade e da diversidade cultural.
ÁREAS que buscan un desenvolvemento social e económico respectuoso co medio.
ZONAS que experimentan para conseguir un bo uso dos recursos naturais, culturais e 
sociais.
SITIOS onde se fomenta a participación dos cidadáns, a formación e a educación.

AS RESERVAS DA BIOSFERA, 
ESPAZOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

O GDR Mariñas Betanzos nace coa finalidade de ser o núcleo de integración e 
representación dos principais axentes sociais, públicos e privados, interesados 
en promover un desenvolvemento sostible neste territorio.

Conta co apoio e colaboración de todos os concellos da área, así como da 
Deputación da Coruña, a través do Proxecto Mandeo, e da Xunta de Galicia.

O GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
 “MARIÑAS - BETANZOS”  DINAMIZA ESTE PROXECTO

Estes espazos naturais protexidos conformarán as zonas núcleo 

Probablemente, os espazos protexidos da Costa da Morte e 
Betanzos- Mandeo verán ampliada a súa extensión 

As Brañas do Deo, Serra da Cova da Serpe, e o Esteiro do Río 
Baxoi constitúen a proposta de ampliación dos espazos naturais 
incluidos na Rede Natura 2000 neste territorio.

As contornas naturais máis singulares conformarán a zona núcleo da 

Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

-Situar ao territorio no mapa mundial.
-Dar prestixio ao territorio, ás súas empresas e aos seus produtos.
-Ampliación dos mercados para os produtos, a través das marcas de calidade.
-Recuperación das actividades económicas tradicionais.
-Incentivar e fortalecer as iniciativas ligadas ao turismo sostible.
-Xerar oportunidades de capacitación e formación.
-Acadar apoio internacional, estatal e rexional para iniciativas e  proxectos ligados ao 
desenvolvemento sostible e á conservación ambiental.
-Mellorar a conservación ambiental e a información sobre os recursos naturais.

OPORTUNIDADES QUE OFRECE 
A RESERVA DA BIOSFERA

www.marinasbetanzos.org


