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O lago das Pontes vístese de azul
Recibe por primeira vez a bandeira azul, que recoñece a calidade das súas augas así como o proxecto de desenvolvemento realizado
A praia do Lago das Pontes contará
por primeira vez, desde a súa inauguración no ano 2012, cunha bandeira
azul, galardón que concede cada ano
a Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) e que
recoñece a calidade ambiental do
areal pontés.
Este recoñecemento vén a significar
un respaldo ao traballo realizado
polo Goberno local por impulsar esta
contorna.
Elena López, concelleira de Turismo,
amosa a súa satisfacción pola obtención deste recoñecemento, que
“nos sitúa no mapa internacional do
turismo, marca un punto de inflexión
para o noso municipio e implica converte a praia do lago das Pontes, a
primeira praia interior da provincia
da Coruña e a segunda de Galicia en
recibir este galardón, nun símbolo de
eco-calidade turística recoñecido en
máis de sesenta países de todos os
continentes”
“Este galardón compromete ao Concello das Pontes a manter uns estándares de calidade baseados nun
estritos criterios ambientais, educativos, de seguridade e accesibilidade que supoñen unha garantía para

toda a veciñanza e para as persoas
visitantes que se achegan ata a praia
do lago” engade a concelleira de Turismo.
Para acadar estar bandeira azul o
Concello das Pontes tras amosar o
seu interese nesta acreditación e recibir a visita unha inspectora da Aso-

ciación de Educación Ambiental y del
Consumidor (Adeac), quen subliñou
as posibilidades do areal pontés para
recibir este recoñecemento, a concellería de Turismo presentou, no mes
de novembro de 2020 a candidatura
oficial acompañada dun dossier xustificativo da súa proposta así como

unha completa memoria de actividades e información sobre a praia
do lago.
Elena López, avanzou que “a partir
deste concesión, a praia do lago de
As Pontes deberá someterse a un
esixente protocolo de seguimento
e avaliación. Desde o Concello das

Pontes levaremos a cabo todas as
actuacións necesaria para cumprir
con todos os requisitos que esixe a
Adeac para manter este distintivo
que avala a importancia de potenciar o noso lago como recurso turístico e os valores medio ambientais do
noso municipio”.

esa planificación de turismo sostible con estruturas que sexan compatibles co desenvolvemento de
actividades na contorna do lago.
Fáltanos por construír un edificio
para os clubs deportivos, que de
momento están nunhas edificacións provisionais onde poden
gardar as embarcacións, pero queremos melloralas e tamén apostamos por facer aloxamentos e outro
tipo de servizos. É unha prioridade,
dotar de infraestuturas aos clubs
de vela e piragüismo e pouco a
pouco seguir traballando noutras
ideas que poidan xurdir, pero sobre
todo respectando a idea de sostenibilidade. É pódese ver tamén
como unha boa vía para o emprendemento.
Para o deporte foi importante a

adecuación do lago?
Os clubs deportivos locais están moi
implicados no plan de turismo, son
como os asesores que nos propoñen
actividades e rutas a seguir, non só
no lago senón en todo o territorio
porque son os mellores coñecedores das Pontes no senso de turismo
de natureza. De feito, por exemplo,
o North West Triman, un referente
en toda a provincia, supón que veña
durante todo o ano xente a adestrar
a estes circuítos tanto en bici como
a nado ou carreira. Nós apoíamonos
en todos estes eventos deportivos
porque a boa organización destas
actividades deportivas é un reclamo
para a propia vila, para desestacionalizar o turismo. Non é raro ir a fin de
semana ao lago e ver xente coa bici
ou correndo.

“O lago é a porta de entrada á
vila e á comarca do Eume”
Elena López, concelleira de Turismo no Concello das Pontes
Fai tres anos, Endesa cedeu os terreos que necesitaba o Concello para
comezar un completo proxecto de
desenvolvemento da contorna do
lago das Pontes. Aínda que a praia levaba sendo utilizada dende hai máis
tempo, as dotacións tardaron algo
en chegar porque era necesario esperar a ese cambio de titularidade.
Agora é cando realmente estase a
notar un gran cambio no lugar, con
novas dotacións e infraestruturas
que permitan gozar do lugar a toda
a poboación.
O obxectivo é poñer en marcha o
plan de turismo sostible, traballando coa comarca do Eume para que
o lago sexa o portal turístico para
toda a zona e seguir dotándoo de
servizos.
Con que infraestruturas conta o
lago?
Agora mesmo hai xa dous quioscos
en proceso de licitación para dar
bebida e alimentación, e hai dous
aseos, un deles adaptado para a
mobilidade reducida. Isto era o máis
urxente para as visitas. Coa bandeira
azul que recibimos recoñécense ta-

mén os servizos que ofrecemos, con
persoal socorrista en cada quenda
e tamén coa praia accesible. Neste
punto, temos unha zona de sombra
para as persoas con mobilidade reducida e unha pasarela para acceder
á auga dende o areal, para uso da
cadeira anfibia. Estas eran as medidas máis imprescindibles para acometer ata o de agora, coa máxima de
que a praia fora accesible e segura.
Ademais, hai que sumar que a calidade da auga é excelente.
Foi a primeira vez que se solicitou a
bandeira?
Si, a primeira vez que a solicitamos
e que a recibimos. Estamos moi felices porque é un recoñecemento
ao traballo ben feito e un respaldo
importante polo traballo destes anos
que visibiliza a excelente calidade da
auga e os servizos que ofrecemos.
Foi un traballo de moitos anos entón, que supuxo para As Pontes?
Sempre fumos conscientes de que
non eramos unha vila turística sen
embargo con este espazo ampliáronse as posibilidades coa practica deportiva, de ocio, familiar... Por unha

parte temos o lago e os deportes
acuáticos, pero tamén temos os
sendeiros que percorren a contorna,
a observación ornitolóxica coa cal
estamos poñendo en valor a biodiversidade da flora e da fauna, etc.
Aquí se conxugan todos os tipos de
turismo, de natureza, deportivo, familiar, é un espazo que ofrece moitas
posiblidades.
É case como a carta de presentación
das Pontes?
Si, podemos dicir que é a principal
porta de entrada á vila e permítenos
conxugar varios tipos de turismo.
Ademais sérvenos de guía para ofertar o resto de atributos que ten As
Pontes, como as Fragas do Eume, os
recursos culturais que temos aquí e
en toda a comarca.
Cales son os plans de futuro?
Pois de momento seguir dotándoo
de infraestruturas que nos permitan
afondar neste proxecto de turismo
sostible e orientalo cara o turismo
activo e deportivo.
Que necesitades ten?
No tema de infraestruturas está
todo por facer e estamos facendo
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Un pasado exemplar
2012
16 de maio: Inauguración do espazo coa visita de Borja Prado, daquela presidente de Endesa; Alberto
Núñez Feijóo, presidente da Xunta,
e representantes políticos e sociais.
20 de maio: Inauguración da zona de
baño. Tren turístico desde o concello
ata o lago, rutas en globo aeroestático, inchables no areal e concertos.
13 de decembro: Mostra fotográfica
no Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Azul y verde sobre negro é un traballo que amosa o cambio do entorno
da mina até converterse en lago.

2013
18 de maio: Campionato galego de
Vaurien e XIV Regata Vila das Pontes.

18 de xuño: O autor galego Pepe
Carreiro publica unha nova aventura dos Bolechas ambientada no
lago.
16 de agosto: Copa de España de
vaurien.

2016
9 de abril: Profesores e estudantes
de Portugal, Italia, Grecia, Alemaña,
México e India visitan o entorno do
lago co programa europeo Landcare.

29 de decembro: Buzos de Viveiro
despiden o ano comendo as uvas no
lago.

25 de xuño: O ironman Northwest
Triman conta con 600 inscritos.

2015

1 de xullo: Roteiro guiado polo concello das Pontes con inicio no lago.

15 de abril: Autorizada a navegación
a vela sen motor no lago.

2 de xullo: XVII Regata Vila das Pontes.

21 de abril: O Camiño de Inverno,
cunha ruta Vilalba-As Pontes, remata no lago.

Agosto: Mundoxogo no lago con actividades para a rapazada.

Maio: Firma do convenio con Endesa
para a cesión dos terreos do lago ó
concello.

8-12 de agosto: Cursos de paddleboard no Lago.
16 de agosto: Comeza o campamento náutico para rapazada.

7 de agosto: Comezo do campamento Divírtete nas Pontes.

27 de xuño: Pegadas Solidarias organiza unha camiñata de socialización
con mascotas na Senda da Memoria.

6 de setembro: Visita da Asociación
Portuguesa de Patrimonio Industrial.
16 de decembro: Desmantélase cunha voadura controlada unha máquina apiladora de tres mil toneladas.

Agosto: Ludolago, unha ludoteca de
verán na que se promulga a afección
polo exercicio.

2017

10 de agosto: Campionato de España de selecciones autonómicas sub21 de volei praia.

17 de xuño: XVIII Regata Vila de As
Pontes e Campionato Galego de Clase Vaurien 2017.
6 de xuño: XXIII Memorial Carlos
Fornos de piragüismo.

17 de xuño: V edición do Nortwest
Triman

7 de xullo: Terceira edición da Samurai Xtreme Race con máis de 1.400
deportistas.

3 de xuño: XXV Memorial Carlos Fornos de piragüismo.

26 de xuño: Festa de fin de curso con
atraccións acuáticas para escolares.

3 de xuño: 300 palistas compiten no
Trofeo José Ramón Corral e XXVI Memorial Carlos Fornos.

18 de agosto: Seis actuacións do
Mago Antón no lago.
1 de setembro: V Regata Lago das
Pontes.

25 de xuño: O NorthWest Triman
bate outro récord de participación.

2019

15 de xuño: Firma dun acordo entre
o Concello, Endesa e os clubes de
vela e piragüismo para a navegabilidade do lago.

1 de xullo: Primeira edición da
Samurai Xtreme Race con máis de
1.500 participantes.

3 de febreiro: LXXXIV Campionato
de Galicia Absoluto de Campo a Través.

15 de xuño: Regata Vila de As Pontes
de clase vaurien.

21 de xullo: Apertura da Senda da
Memoria.

17 de setembro: Presentación do
documental Azul y verde sobre negro.

28 de xuño: Inauguración dos novos
accesos e celebración do NorthWest
Triman.

Agosto: Instalación dunha tirolina no
lago das Pontes cunha lonxitude 200
metros e unha altura de 10.

Abril: O Concello dotará de servizos
o lago coa instalación de módulos
para aseos e hostalería.

30 de outubro: As Pontes adhírese á
Rede Nacional de Turismo Industrial.

18 de xullo: O circuíto galego de volei praia chega ao lago.

19 de agosto: III Torneo internacional de voleibol Lago das Pontes.

2014

23 de xullo: Clases gratuítas de spinning e zumba.

2-3 de setembro: IV Regata de Windsurf.

23 de marzo: XIX Xantar Gaiteiro con
visita guiada ao lago.

17 de agosto: Clases de zumba e
spinning no entorno do lago.

5 de novembro: Primeira proba oficia de mushing.

11 de maio: Primeiro censo de aves
invernantes de Endesa que certifica
que acolleu 32 especies.

9 de setembro de: Aprobación en
pleno da firma do convenio con
Endesa que certifica a cesión.

13 de decembro: O Concello compra
a Endesa unha rotopala para incorporala no seu patrimonio industrial.

31 de maio: Campionato de Windsurf.

22 de setembro: Adestramento do
Tercio de Ferrol no lago.

2018

15 de xuño: Primeiro Northwest Triman.

6 de outubro: Blogueiros de viaxes
visitan As Pontes e o seu lago.

24 de agosto: Primeiro aniversario da praia do lago con concerto
de Brothers in Band (tributo a Dire
Straits) e DJ Pimp entre outros.

12 de maio: Ruta a cabalo polo
lago das Pontes con 70 persoas
inscritas.

7 de xuño: Alumnado vallisoletano
visita As Pontes.
9 de xuño: XXVII Memorial Carlos
Fornos e XI Trofeo José Ramón Corral
de piragüismo.

16 de xuño: VI edición do Northwest
Triman.
21 de xuño: Celebración do Día Internacional do Ioga cunha clase de
balde no Lago.
7 de xullo: IV edición da Samurai
Xtreme Race
10 de agosto: Bandeira de calidade
Aenor para o lago.
15 de agosto: Competición da Bandeira de Traíñas da Deputación da
Coruña.
31 de agosto: Xornada de Crossfit e
Sup Padel no lago.

2020
19 de maio: Estréase a serie La Unidad, que conta con escenas no Lago.
19 de xuño: As Pontes parcela a
praia do lago para controlar o aforo
no contexto da covid-19.
22 de xuño: Sinalización intelixente
tamén no lago de As Pontes.
30 de agosto: Campionato galego de
Vaurien.
4 de outubro: Mellora na dotación
de mellora de servizos do lago.

2021
3 de abril: Copa de España de vaurien.
8 de abril: Control da biodiversidade
de especies.

