
O 37% do territorio español está en perigo de 
desertización
Luns, 20 de xuño 2011 ( Axencia Efe )
 
Un 37 por cento do territorio español está sometido a diversos graos de erosión que superan o límite tolerable, apunta o 
Observatorio de Sustentabilidade (OSE) na véspera do Día Mundial de Loita contra a Desertización e a Sequía. 

 
Andalucía, Castela-A Mancha, a zona de Levante e Murcia son os 
territorios que sofren un maior risco de que os seus 
ecosistemas se convertan en sistemas áridos, explica o OSE no 
documento “Biodiversidade en España. Base da sustentabilidade ante o 
cambio global”.
 
No conxunto de España pérdense todos os anos máis de mil toneladas de 
solo fértil e a taxa de formación do solo é de entre 2 e 12 toneladas por 
hectárea e ano, apunta o Observatorio, que cita datos de 
Ecoloxistas en Acción. A ONU establece que a desertización é un 
problema global, xa que provoca a perda de seis millóns de 
hectáreas de terra produtiva cada ano en todo o mundo. Este 
fenómeno afecta a 110 países, a máis de mil millóns de persoas e 
representa unha perda de ingresos anual de 42.000 millóns de dólares, 
lembra o OSE nun comunicado.

 
A aplicación dunha xestión sostible do territorio que permita rehabilitar o solo, a auga e a vexetación son algunhas das medidas que 
propón o OSE para frear o avance da desertización. De acordo coa definición de Nacións Unidas, a desertización é a degradación 
das terras áridas, semiáridas e zonas subhúmidas secas. A explotación insostible dos recursos hídricos, a agricultura de regadío, os 
incendios ou a construción son algunhas das causas que provocan este fenómeno.
 
En 1990, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas designou o 17 de xuño como Día Mundial da Loita contra a Desertización e a Sequía, 
que este ano se celebra baixo o lema “os bosques manteñen activas as terras secas”.
 

 

 

Preguntas Atención a Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

QUE o feito acontecido  Construción dunha central 
hidroeléctrica

QUEN o que protagoniza o feito  Gas Natural-Unión Fenosa

ONDE o lugar no que pasou iso  Na ribeira do Sil, entre os encoros 
de Santo Estevo e Edrada. Zona 
sobreexplotada e proposta para a 
Rede Natura

CANDO o momento/data do feito  (Nun futuro próximo. Está en 
proxecto)

COMO a maneira en que pasou  Esfuracando unha parte 
importante dunha beira dos 
Canóns do Sil



POR QUE a causa que provoca o feito  Búscase producir enerxía con 
menos custo para a empresa

 

Elementos Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre 
Fenosa

TITULAR. De que tipo é?
En canto á estrutura
- Suxeito + Predicado con complementos. Por exemplo: A 
neve e o xeo dificultan o tránsito
- Estilo nominal (sen verbo). Exemplo: Retencións na AP9 
por causa da neve
- Declaracións en estilo directo, como Vázquez: "As 
institucións non están a cumprir co seu papel"

En canto á perspectiva
Informativos (por exemplo, todos os anteriores)
Rechamantes: con recursos retóricos (ex. No último 
suspiro, Chega o redentor do partido)

 Nova presa de Fenosa 
no Sil ameaza catro 
especies en perigo

Ten estrutura Suxeito 
+ Predicado e é 
informativo.

Hai ANTETÍTULOS e/ou SUBTÍTULOS? 

Hai ENTRADA ou lead?

Como se recoñecen eses elementos?

Que información achegan na noticia?

 O titular só está 
acompañado por unha 
pequena entrada, que 
aparece con outra tinta 
e en cursiva. É unha 
especie de resumo, pero 
neste caso destacando 
aspectos críticos.

Hai imaxe e/ou corondel? Que información transmite(n)?  Ten unha imaxe que 
recolle un mapa da zona 
coas dimensións da obra 
proxectada.

Advírtese unha linguaxe obxectiva, clara e sen repeticións 
innecesarias?

Recollede algún exemplo de uso na noticia de sinónimos 
ou termos equivalentes.

 En xeral, si.

Sinónimos e termos 
equivalente: presa, 
central, encoro, 
aproveitamento 
hidroeléctrico.

 

Modalización (postura do emisor) Datos da noticia do grupo Datos da noticia sobre Fenosa

Apréciase algún recurso de modalización?

Lembra: imaxe suxestiva, léxico valorativo...
 Apréciase a postura do emisor 

nalgunhas explicacións 
complementarias, sobre todo 
nas expresións “tentar furar” 
e “proceso de explotación cos 
quilovatios”

 


