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OS RÍOS: EXPLORAR PARA CONSERVAR



Carballo
biometanización

PlanTa de bioGás de residuos indusTriais

· Participada polo Grupo Calvo.

· Pioneira en Galicia.

· Valorización de residuos industriais.

· Tratamento de 11.000 toneladas
ao ano.

· Produción eléctrica equivalente ao
consumo de 400 fogares.

Estrada A Coruña-Fisterra s/n

15106 Carballo, A Coruña

carbio.info@gmail.com
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UNHA APOSTA SEGURA

Tras as páxinas de actualidade nas que se refiren os novos plans da
Xunta para coa Rede Natura, a acuicultura, os montes ou a caza, na
presente edición atoparemos un amplo abano de artigos que fan
apostas concretas de cambio en diversas áreas de xestión ambiental.
Entre eles, dous interesantes textos sobre a enerxía eólica que versan,
dunha banda, sobre o reparto histórico de megavatios no país e, da
doutra, sobre como enfrontarse á nova enxurrada de proxectos eólicos
que se anuncian por parte dos propietarios das concesións eólicas.

Os ríos tamén ocupan un lugar especial en CERNA 65 e,
nomeadamente, algúns dos proxectos de conservación que as
administracións autonómica e estatal están a desenvolver nas bacías
do Ulla e do Tamuxe, respectivamente. O primeiro aborda a
conservación de especies como a toupa de río e o mexillón de río, ao
cal se lle dedica ademais un artigo específico de catro páxinas da
autoría da investigadora Sabela Lois Lugilde. 

Na área de ordenación territorial inclúense as crónicas dos actos
promovidos por ADEGA dentro da Campaña “Ponte no medio. Móvete
polo territorio” ou da xornada de montes que reuniu en Melide ás
comunidade de montes veciñais para falar do seu futuro baseado na
sostibilidade. Neste apartado, facemos unha referencia especial ao
artigo do Secretario Xeral de ADEGA, Froilán Pallín, quen avalía as
consecuencias do desbloqueo do urbanismo de Barreiros para outros
concellos galegos que están baixo a sospeita da prevaricación. 

O protagonista da entrevista deste número é Alberto de Coo, un
dos biólogos mariños que estudou o impacto ambiental das gaiolas de
cultivo de salmón na ría de Muros e Noia. E outro investigador, Felipe
Gutiérrez, preséntanos os contidos do primeiro estudo científico sobre
o sector mineiro da lousa en Galiza. Artigos sobre as especies
bioindicadoras, o gando caprino e equino como xestores da biomasa
do monte, o fungo dos piñeiros ou o consumo de roupa completan
esta edición. 

BARREIROS, MAL REFERENTE
PARA OUTROS CONCELLOS 32
Froilán Pallín
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ACTUALIDADE

“COAS NOSAS RÍAS NON SE XOGA”

Ante a aprobación da candidatura
do Camiño Primitivo a Patrimonio Mun-
dial en 2012, o Foro do Camiño Primiti-
vo, no que participa ADEGA e outras
vinte organizacións, demanda da Xunta
que efectivice a protección da vía histó-
rica a través da axilización da delimita-
ción oficial da súa traza. O Foro agarda
que esta candidatura sirva para deter as
agresións que o camiño vén sufrindo nas
últimas dúas décadas, mesmo por parte
das administracións públicas. 

E un ben xa declarado como Patri-
monio da Humanidade, a Muralla de
Lugo, adoece dunha planificación espe-
cífica de conservación.  Así se puxo de
manifesto esta primavera cando se dis-
puxeron labores de limpeza en plena
época de nidificación. ADEGA e outras
15 organizacións alertaron dos impactos
que poderían sufrir diferentes especies

de aves, algunhas protexidas, que
empregan este ben patrimonial como
refuxio. A Dirección Xeral de Patrimonio
anunciou a próxima elaboración dun
Plano de Conservación para a Muralla
de Lugo, malia que podería tardar varios
anos en executarse.

O PATRIMONIO MUNDIAL ESQUECIDO

PARVO, O ÚLTIMO

O pasado 5 de xuño, Día Mundial do
Medio Ambiente, a Coordinadora en
defensa da ría de Muros e Noia contra o
cultivo intensivo de salmón, da que fai
parte ADEGA e outros 40 colectivos,
convocou unha manifestación en Muros
baixo o lema “Coas nosas rías non se
xoga”, na que participaron unhas 800
persoas. A marcha quixo dar conta do
rexeitamento social á instalación de
gaiolas de cultivo de salmón no interior
da ría de Muros e Noia e demandar un
modelo de acuicultura sustentábel en

Galiza e compatíbel coa pesca e o
marisqueo tradicional e coa protección
ambiental. Arestora, a piscicultura
industrial, tanto en terra como en mar,
busca a produción de peixe barato
mediante a intensivización, a alimenta-
ción forzada e o uso masivo de antibió-
ticos e produtos químicos, provoca
importantes desequilibrios ambientais e
sociais, xera pouco emprego e pon en
perigo o futuro das rías. A partires de
agora, tamén podería ocupar espazos de
elevado valor ecolóxico.
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A Xunta declara a acuicultura como
actividade de “utilidade pública de pri-
meira orde” para poder situar as granxas
acuícolas das multinacionais do sector
nos espazos de litoral protexidos como
Rede Natura e que teñan hábitats prio-
ritarios. Como xa fixera no seu día o
goberno portugués, a Xunta elimina así
calquera obstáculo legal para poder ins-
talar a planta de Pescanova en Cabo
Touriñán e todas aquelas que sexan
requiridas en áreas protexidas. ADEGA
considera que este decreto, non só non
beneficia ao interese xeral, senón que o
prexudica, afectando nomeadamente á
pesca e ao marisqueo tradicional.

ADEGA tamén presentou achegas ao
documento de inicio do Plano Director
da Acuicultura en Galiza, o cal non con-
templa zonas de exclusión no litoral
para acoller piscifactorías. 

Tras a resolución do concurso eólico,
unha enxurrada de solicitudes para
novos parques eólicos están sendo
admitidos a trámite pola Xunta a pesar
de que unha ampla maioría afectan a
espazos de alto valor ambiental e patri-
monial de Galiza. As industrias eólicas
apresúranse a “coller sitio” antes de que
a Xunta propoña a nova ampliación de
espazos de Rede Natura, nos que xa está
prohibida a implantación de novos muí-
ños. A Comisión Europea advertiu á
Xunta de que a proposta de ampliación
das novas áreas a protexer tiña que ser
presentada antes do remate de ano. Até
o momento, ADEGA pídelle á Xunta que
non tramite un total de 40 solicitudes
de proxectos que afectan á proposta de
ampliación Rede Natura, a hábitats
prioritarios, humidais inventariados,
paisaxes costeiras de interese, zonas
importantes para aves, xacementos
arqueolóxicos e, mesmo, ao Camiño de
Santiago. 

VÍA LIBRE PARA A
ACUICULTURA EN
REDE NATURA
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Canteira de ERIMSA en Begonte. A
Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística (APLU) recoñece que a
actividade extractiva de ERIMSA en
Begonte é ilegal por executarse en
solo protexido e por carecer de auto-
rización urbanística e de licenza
municipal, como mantiña ADEGA. Así,
a APLU dispuxo a suspensión da acti-
vidade, pero deixou a porta aberta á
súa legalización condicionada á
autorización da Xunta. ADEGA rexei-
ta que a actividade poida ser legali-
zábel.

Plano Hidrolóxico Miño-Sil. ADEGA
asegura que o documento camiña
cara a sostibilidade da xestión fluvial,
aínda que adoece de eivas importan-
tes como a de poñer punto e final aos
novos aproveitamentos hidroeléctri-
cos e aqueles procedentes da época
franquista como Belesar III, Os Peares
III no Miño, ou Santa Cristina de
Iberdrola no Sil.

Tala da Fraga de Cecebre. É o “bos-
que animado” no que inspirou a súa
obra Wenceslao Fernández Flórez.
ADEGA denunciou a súa tala, executa-
da co beneplácito da Consellaría de
Medio Rural, a pesar do seu elevado
valor patrimonial e histórico, e pediu
que o que quede se protexa como ENIL
(Espazo Natural de Interese Local).

Liberdade para o Xallas. Perante a
denuncia penal de AEMS-Ríos con
Vida, apoiada por ADEGA, a Xunta
non tivo máis remedio que obrigar a
Ferroatlántica a devolver o caudal
ecolóxico do Xallas durante todos os
días do ano, algo que veu incumprin-
do nos últimos 25 anos.

Cárcere por entullar un río. A
Audiencia de Lugo condenou a penas
de  cárcere, multa e inhabilitación
profesional aos donos da canteira
“Cruz da Cancela” en Riotorto por
entullar a canle do río Turia, tras a
denuncia de ADEGA.

PROXECTO RÍOS. O VII Encontro de
voluntarios e voluntarias de Proxecto
Ríos contou coa presenza do
Catedrático en Ecoloxía Adolfo
Cordero, quen versou sobre as libeli-
ñas como bioindicadoras do estado
de saúde dos ríos.

EN BREVE

A nova Lei de Montes, próxima a
entrar no Parlamento para ser avaliada,
retrotrae a xestión forestal de Galiza á
época de Fraga, desprotexe o monte
comunal, introduce ferramentas espe-
culativas a prol da industria forestal e
enerxética e rebaixa a capacidade de
intervención da Administración fronte a
lóxica dos mercados. Esta é a valoración
que fan do borrador da nova normativa
a Organización Galega de Comunidades
de Montes Veciñais en Man Común
(ORGACCMM) e ADEGA, que presenta-
ron alegacións conxuntas. Estas organi-
zacións coinciden en que se trata dunha
lei predominantemente forestal, que

esquece a importancia do monte como
vertebrador social e territorial e os seus
aspectos agrarios, sociais, patrimoniais,
paisaxísticos e ambientais. Critican que
non se estableza ningunha solución á
estrutura minifundista da propiedade e
que non faga mención sobre os aprovei-
tamentos enerxéticos, mineiros ou as
cortas a feito de carballeiras e masas de
frondosas autóctonas. Destacan a modi-
ficación que este borrador fai de máis de
50 artigos da lei do bipartito de Preven-
ción contra os Incendios Forestais, dei-
xándoa practicamente baleira de conti-
do, e o feito de que se abran novas vías
para forestar terreos de cultivo.

OS MONTES,
AOS TEMPOS DE FRAGA

EUCALIPTOS, RECHEOS E OBRAS NOS
CASTROS DA MARIÑA

En só dúas semanas, ADEGA e Mari-
ñaPatrimonio denunciaron varias agre-
sións a catro xacementos castrexos na
Mariña Luguesa e presentaron unha
denuncia penal ante a Fiscalía contra o
Conselleiro de Cultura e Turismo, Rober-
to Varela, por non velar pola conserva-
ción do Castro de Atalaia, en San Cibrao
(Cervo). Criticaron a plantación de euca-
liptos con maquinaria pesada no castro
do Castelo de Celeiro (Viveiro) e nos cas-
tros de Coto da Vela e Pereiraboa (Xove);
e o soterramento do Castro de Sumoas
(Xove) baixo unha morea de toneladas

de terra depositada polo concello. En
canto ao Castro de Atalaia, en Cervo,
actualmente escavado e á intemperie,
conta cunha resolución da Consellaría de
Cultura que obriga a Promociones San
Ciprián a tapar as parcelas  escavadas
para protexer o asentamento galaico-
romano. Malia que a resolución xa foi
disposta hai un ano, a Consellaría aínda
non obrigou á empresa a acatala, o que
permitiu que os restos arqueolóxicos xa
sufrisen varias agresións.  MariñaPatri-
monio e ADEGA demandan responsabili-
dades ao conselleiro Roberto Varela.

Castro de Atalaia.

M
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ACTUALIDADE

CAZA PREVENTIVA DE XABARIL,
RAPOSO, CORZO E LOBO

ADEGA presenta unha denuncia
penal ante a Fiscalía contra o Consel-
leiro de Medio Ambiente, Agustín Her-
nánez, por presuntos delitos contra a
facenda pública, prevaricación, malver-
sación de fondos públicos e abuso de
poder no caso Barreiros. O colectivo
asegura que a aprobación por parte do
Consello da Xunta dun Plano Sectorial
para a legalización de todas as licenzas
de obras impugnadas nos tribunais, e
ademais con cargo ao erario público, é
un feito manifestamente delitivo. Para-
lelamente, a Xunta aproba a retirada
dos contenciosos - administrativos
interpostos polo anterior Executivo
contra o concello de Barreiros polo
outorgamento de licenzas presunta-
mente ilegais. ADEGA alerta de que a
legalización destas obras podería con-
verterse no modus operandi doutros
concellos corruptos en Galiza, e pide á
Xustiza que actúe e á sociedade que se
rebele. Así mesmo, o colectivo ecolo-
xista galego solicitou aos grupos parla-
mentarios da oposición que fagan todo
o posíbel para frear os desmáns urba-
nísticos da Xunta. Ver páx. 32-33.

DENUNCIA PENAL
CONTRA O
CONSELLEIRO
HERNÁNDEZ 

Finsa-Foresa pretende agora cum-
prir o requirimento da tramitación da
Avaliación de Impacto Ambiental para
os depósitos de hidrocarburos do
Ferrazo, tras máis de dez anos de fun-
cionamento ilegal na ría de Arousa. O
propósito intenta esquivar unha sen-
tenza do TSXG, ratificada polo Supremo

en 2009, que obriga á Xunta a emitir
unha declaración ambiental negativa e
a desmantelar a instalación. A
Plataforma en defensa da ría de
Arousa, xunto con outras organizacións
ambientalistas, como ADEGA, piden á
Xunta que acate as resolucións xudi-
ciais, paralice a actividade e ordene o
inmediato baleirado dos depósitos do
Ferrazo, ao entender que o trámite
ambiental debera terse realizado antes
da posta en marcha da actividade.

Doutra banda, unha sentenza da
Audiencia Nacional obriga á
Administración a paralizar a actividade
do complexo Ence-Elnosa e abrir o
expediente de caducidade da conce-
sión. O fallo resulta dun contencioso-
administrativo interposto polo colecti-
vo Salvemos Pontevedra. Ence anuncia
que recorrerá a resolución e advirte que
o proceso de incoación do expediente
de caducidade pode tardar varios anos
en resolverse.

FINSA-FORESA E ENCE-ELNOSA
ANTE OS TRIBUNAIS

Sen necesidade de ter que demos-
trar os danos da fauna silvestre na
agricultura e con carácter preventivo, a
Xunta aproba unha orde de vedas que
permite cazar practicamente todo o
ano con permisos case automáticos e
reducindo ao mínimo a súa interven-
ción. Os grupos ecoloxistas ERVA e
ADEGA cren que isto supón unha regre-
sión máis en materia de política de
xestión e conservación da fauna silves-
tre. A orde de vedas 2011-2012 inclúe
por primeira vez o raposo entre as
especies a bater de xeito extraordinario
por danos e vulnera a propia Lei de
Caza ao permitir batidas en zonas de
reserva e adestramento de cans. En
canto aos xabarís, os ecoloxistas criti-
can, por unha banda, a negativa da
Xunta de compensar os danos nos cul-
tivos, e por outra, por facilitar a cele-
bración sistemática de batidas para

controlar as súas poboacións, mesmo
en época de cría, de alto risco de lume
e en zonas protexidas. Elimínase a pro-
hibición de cazar femias de corzo
(rematado o seu período fértil) e, para-
lelamente, autorízanse batidas de lobo
en plena época de cría. ADEGA lembra
á Administración que a caza desta
especie emblemática debe ser o último
recurso, tal e como reza o Plano de xes-
tión do lobo en Galiza.

Ra
m

sé
s 

Pé
re

z

Ra
m

sé
s 

Pé
re

z

B.
 R

gu
ez

.  

Membros de ADEGA e do colectivo “Máis talen-
to, menos cemento” na rolda de prensa na que
se anunciou a denuncia contra o conselleiro
Hernández.
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ENDESA presenta un proxecto diante
da Xunta para poder limpar da forma
máis económica os lodos do fondo do
encoro da Capela no río Eume, coa inten-
ción de eliminar os sedimentos (millóns
de metros cúbicos de augas ácidas cunha
elevada carga de metais pesados) río
abaixo. Ante este despropósito, ADEGA
insta á Xunta a que obrigue a empresa a
depositar as lamas do encoro nun verte-
doiro controlado para o seu tratamento
e, ao mesmo tempo, a que abra un expe-
diente de caducidade da concesión na
Baxe por incumprimento da lexislación
ambiental nos últimos 50 anos.

O BARATO SAE CARO

A Consellaría de Medio Ambiente
impulsa o “Plan Umia” (2011-2015), para
o cal destinará 22 millóns de €, para recu-
perar a bacía do Umia e solucionar o pro-
blema da proliferación de cianobacterias
tóxicas no encoro da Baxe. Tanto a
Coordinadora Anti-encoro do río Umia
como ADEGA consideran que certas
medidas incluídas neste planeamento son
pouco efectivas, moi caras e que só serven

para salvagardar o negocio hidroeléctrico
do Sr. Cortizo. Entre elas, destacan o pro-
xecto da nova captación de auga potábel
para abastecer a poboación do Salnés ou
o tratamento das augas do encoro con
cortiza de eucalipto sen ningunha garan-
tía de solución. ADEGA reitera que o pro-
blema das cianobacterias só se soluciona
abrindo o encoro e deixando circular
libremente a auga encorada.

REMENDOS NO RÍO UMIA

ADEGA pon en marcha seis proxectos
de compostaxe comunitaria coa colabo-
ración dos concellos de Compostela,
Fene, San Sadurniño, Cambre, Poio e
Bueu. Trátase de instalar en zonas públi-
cas áreas de compostaxe nas que deposi-

tar os residuos orgánicos procedentes de
varias familias dun barrio, de xeito que
sexan os propios veciños os xestores dos
mesmos, co asesoramento de ADEGA.
Son os primeiros proxectos de composta-
xe caseira que se impulsan en Galiza.

COMPOSTAXE COMUNITARIA

Baixo as ameazas de sanción da
Unión Europea, e con seis anos de retra-
so, a Xunta presenta o borrador do Plano
Director da Rede Natura 2000. Tras ava-
liar o texto, ADEGA conclúe que, de
aprobarse este planeamento, rebaixaría-
se o grao de protección de máis da
metade dos espazos actualmente inte-
grados en Rede Natura e permitiríanse
case todos os usos (incluídos os constru-

tivos) no 74% do territorio protexido.
Ademais, piscifactorías, incineradoras,
batidas de caza, rallys ou recualifica-
cións de terreo poderían ser autorizadas
nas zonas de maior valor ambiental da
Rede Natura. Así pois, o novo Plano
Director da Rede Natura 2000 constitui-
ría na práctica a desprotección total dos
espazos catalogados baixo esta figura
legal de ámbito europeo.

O DESPROPÓSITO DA
REDE NATURA GALEGA

AE
M

S

Salvar as fragas. ADEGA lanza unha
campaña para poder protexer os bos-
ques autóctonos coa colaboración da
cidadanía. A organización mercará e
custodiará, coas doazóns recibidas,
terreos que acollan masas vexetais e as
especies faunísticas autóctonas. As
doazóns económicas para esta causa
serán voluntarias e, como mínimo, de 2
euros. No caso de disolverse a asocia-
ción, a propiedade pasará a ser pública.

Marcha contra  a planta de gas. O
pasado mes de xullo tivo lugar a V
Marcha Reivindicativa a pé Ferrol-
Mugardos para rexeitar a localización
da planta de Reganosa en Mugardos e
conmemorar o peche de 111 días dos
veciños e veciñas de Mehá no concel-
lo desta localidade. Foi convocada
polo Comité Cidadán de Emerxencia
da Ría de Ferrol e pola AA.VV. “O
Cruceiro” de Mehá.

Detención animalistas. 12 persoas
foron arrestadas por presuntas accións
de sabotaxe contra granxas de visóns
en Galiza e acusadas  de “ecoterroris-
mo” sen facer valer a súa presunción
de inocencia, segundo indicaron varias
organizacións animalistas e ecoloxis-
tas, como ADEGA, que amosaron o seu
apoio aos activistas. Todos os detidos
foron postos finalmente en liberdade
sen cargos tras estar preto de un mes
retidos. 

Emisións teléfonos móbil e WiFi.  A
OMS e a Axencia Internacional de
Investigación do Cancro (IARC) reco-
ñecen por primeira vez a posíbel vincu-
lación entre o uso de teléfono móbil e
a aparición de cancro cerebral en seres
humanos. E o Consello de Europa reco-
menda aos gobernos que adopten
medidas razoábeis para reducir a expo-
sición aos campos electromagnéticos
de teléfonos móbiles, senfíos, DECT e
sistemas WiFi, WILAN e WIMAX.

I Mercado ecolóxico en Quilmas.
Tivo lugar o 16 de xullo e estivo orga-
nizado pola Cooperativa de
Agricultura Ecolóxica Rainha Lupa e a
Plataforma pola defensa do patrimo-
nio cultural de Quilmas (Carnota). O
obxectivo foi poñer en valor os produ-
tos da terra fronte a produción indus-
trial de peixe plano. Os organizadores
prevén realizar sete mercados como
este anualmente.

EN BREVE

Treito seco do río Eume tras o encoro da Capela.
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LIBROS

ECOLOGÍADA: 100 BATALLAS. 
Medio ambiente y sociedad en la España
reciente.
Costa Morata, Pedro
Biblioteca Nueva
Español (560 páx.)
ISBN-13: 9788499402376

RECURSOS
Ramsés Pérez

A HISTORIA DE ANTELA CONTADA POR
UNHA CEGOÑA
Serafín González (tradución do idioma das
cegoñas ao galego) e Calros Silvar (“retratos de
familia”)
SGHN
Galego (24 páx.)
ISBN: 978-84-88194-20-6

O conto, adaptado á lectura dos seres huma-
nos de 9 a 99 anos, comeza así: "Nun niño de cego-
ña sobre un centenario carballo no límite entre o
arboredo de Rairiz de Veiga e as veigas de Ordes e
Penelas, sobre as que teñen unhas fermosas vistas,
tres polos de cegoña e a súa nai conversan anima-
damente…”. Ao longo de 24 páxinas a cegoña nai
cóntalle aos seus polos "a historia dos vosos
devanceiros e da súa terra, que xa tedes idade para
coñecela". Repasa a desecación da lagoa de Antela,
a deforestación polas concentracións parcelarias, o
encanamento dos ríos e as explotacións areeiras.
Pero tamén destaca o moito e moi valioso que
aínda se conserva na Limia, rematando cunha
mensaxe de esperanza e animando a recuperar os
valores e funcións que se perderon cando se dese-
cou a lagoa de Antela. O 100% dos beneficios das
vendas deste libro irán á recuperación dos ecosis-
temas acuáticos de Limia-Antela. Consulta onde
podes mercar o conto en: http://www.sghn.org/ 

A importancia das cianobacterias desde o
punto de vista da xestión da auga é manifesta e
crecente debido ao avance producido no coñece-
mento ao respecto destes organismos ancestrais e
a súa influencia no estado dos ecosistemas acuá-
ticos e na saúde humana. Coa publicación deste
catálogo ponse a disposición de técnicos, xestores
e público en xeral unha ferramenta de grande uti-
lidade que servirá de apoio na identificación e
coñecemento destes organismos.

A novidade desta “Ecologíada” é que os rela-
tos das loitas ecoloxistas no Estado español están
feitos en primeira persoa. É un texto no que o
autor-protagonista vai describindo a súa expe-
riencia directa en 100 dos casos máis notábeis dos
conflitos que deron forza e personalidade ao
movemento ecoloxista, un dos fenómenos sociais
máis interesantes e transcendentes dos últimos
corenta anos. As “batallas” que se inclúen abarcan
os campos máis clásicos deste movemento –a loita
antinuclear, a defensa do litoral, a crítica do
industrialismo–, así como os máis novos, como o
rexeitamento ás instalacións electromagnéticas.
Tamén nos describe o proceso fundacional que
configurou na década dos 70 a ideoloxía ecoloxis-
ta, a cosmovisión e a práctica organizativa.

Web da asociación Saramaganta, que xorde
como resposta ás inquedanzas dun grupo de bió-
logos e naturalistas galegos, entusiastas do medio
natural e da súa flora e fauna. “Traballamos e dis-
frutamos de observar e investigar ós anfibios, rép-
tiles e aves de Galiza, aínda que disfrutamos
tamén coñecendo outros taxóns de animais e

vexetais, como poden ser os mamíferos, odonatos,
bolboretas diurnas, orquídeas, etc.”, din. O grupo
fai estudos sobre a conservación dos humidais e
da flora e fauna asociadas a eles, aínda que
tamén investigan outros hábitats. A web conta
con interesantes documentos e fotos de grande
cantidade de especies.

VIVENTINHO E AS ÁRVORES DA PAZ
Tou-po-rou-tou
Através Editora
Galego (48 páx.)
ISBN: 978-84-87305-41-2

Vicentinho e as Árvores da Paz é um livro-CD
de teatro infantil da agrupaçom Touporroutou,
coletivo criado em 2003 que mistura contos com
música e dança. Touporroutou tem feito represen-
tações em escolas, ludotecas, festivais, e centros
culturais de toda a Galiza, bem como no festival
“Andanças” de São Pedro do Sul, em Portugal. O
trabalho que agora edita Através-Editora começou-
se a esboçar em janeiro de 2007, num encontro do
Clube d@s Poetas Viv@s, polo conta-contos Anjo
Moure e o músico Servando Barreiro (autor de Som
Voltas, também editado em seu dia pela AGAL). Os
contos de Moure están adaptados e acrescentados
com cantigas de Servando Barreiro e outras tradi-
cionais galegas interpretadas polo grupo Tou-po-
rou-tou. Livro ilustrado por Sandra López Escrivá.

LIBRO-CD LIGAZÓN

‘RECURSOS’ CERNA PIDE A TÚA COLABORACIÓN
Se estás interesad@ en que divulguemos na revista galega de ecoloxía e medio ambiente Cerna algún libro, CD, revista,
película, documental, etc, ponte en contacto con nós no seguinte enderezo electrónico; ramses@adega.info, indicando
‘Recursos’ Cerna.

CATÁLOGO DE CIANOBACTERIAS
PLANCTÓNICAS POTENCIALMENTE
TÓXICAS DE LAS AGUAS CONTINENTALES
ESPAÑOLAS (2011)
Ruza Rodríguez J.
MARM (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino)
Español (85 páx.)
Prezo: 15 €
ISBN: 9788449110726

WWW.SARAMAGANTA.ORG
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Alberto de Coo.

- Cal é o problema das gaiolas experi-
mentais?

- O proxecto real que se vai aprobar
supón unha produción media de máis
de 10.000 Tm, máis de 3 millóns de
peixes estabulados e uns impactos
enormes. Esta produción supón sub-
ministrar máis de 1.500 Kg de penso
seco por m2 de gaiola, resultando
máis de 150 Kg/m2 de rexeites netos
no fondo mariño.

O das gaiolas é un tema menor. O pro-
blema é que esas gaiolas estanse uti-
lizando para avaliar o macroproxecto
de 20 gaiolas de cultivo intensivo tan
só cuns milleiros de crías (45.000).
Para que os resultados do experimen-
to fosen fiábeis e avaliasen con rigo-
rosidade os posíbeis impactos, o
número de crías tería que roldar entre
os  2 e os 3 millóns, o que suporía un
risco ambiental elevadísimo por si
mesmo. 

- Ao tratarse dun proxecto experi-
mental, a Xunta non cre necesaria a
avaliación do impacto ambiental,
pero no estudo no que vostede par-
ticipa xa se sinalan moitos efectos
negativos...

- Existen outros informes e experiencias
prácticas realizadas noutros países do
mundo nas que se recoñecen numero-
sos impactos negativos, tamén ratifi-
cados pola FAO, a Organización das
Nacións Unidas para a Agricultura e a
Alimentación. Algúns destes efectos
negativos son: primeiro, que estes pei-
xes aliméntanse artificialmente con
penso seco en cantidades moi impor-
tantes para soster un ritmo de crece-
mento rápido; segundo, normalmente
en calquera cultivo intensivo prodú-
cense enfermidades debido ao estrés

ou á carencia de osíxeno e é necesario
tratalos con antibióticos e produtos
químicos; en terceiro lugar, estes pei-
xes escapan e compiten co resto da
fauna e flora da ría, a parte doutro
tipo de prexuízos que tamén se poden
avaliar como é a ocupación de espazo.

- Este proxecto experimental é a con-
tinuación do que se intentou levar a
cabo na ría de Arousa. Cales foron os
resultados alí?

- A experiencia na ría de Arousa resulta
clarificadora en canto que as rías
galegas non valen para o cultivo
intensivo de salmón. O cultivo do sal-
món atlántico intentouse repetidas

veces e por bastantes empresas nas
rías galegas e sempre deu o mesmo
resultado: que o salmón atlántico é un
peixe de augas máis frías. As rías gale-
gas están no límite do que esta espe-
cie pode soportar e en verán, tal como
pasou na ría de Arousa, prodúcense
elevadas mortaldades. De feito, dedú-
cese dos propios datos da empresa
que en Arousa as mortaldades foron
superiores ao 40%, motivo pola cal,

xunto coa temperatura da auga e
outros problemas ecofisiolóxicos da
ría (abundancia de fitoplancto), se
abandonaron os proxectos. Foron eses
os motivos e non os que dá a Xunta.

- O informe do que é corredactor con-
clúe que nin o traslado das gaiolas á
ría de Muros e Noia, nin a execución
do proxecto experimental están xus-
tificados. No obstante, o informe
promovido pola Xunta e elaborado
pola empresa conclúe que o proxec-
to é inocuo para a ría…

- Incluso usar a palabra “inocuo” xa
manifesta a vontade política porque
“inocuo” non é nada nesta vida. Un
cultivo intensivo de 10.000 Tm poderá
ser calquera cousa, pero inocuo…,
dicir que non ten ningún tipo de efec-
to detectábel, non o cre ninguén. A
Xunta apóiase nun informe do clúster
da acuicultura, conformado polas
empresas do sector, polo que é un

“O cultivo intensivo de salmón xa
se experimentou en Arousa, e a
conclusión é que as rías galegas

non valen para iso”

“Razóns turísticas, produtivas e
biolóxicas fan que o sitio de
cultivo previsto non sexa

adecuado”

Alberto de Coo é biólogo mariño e experto en avaliación de riscos ambientais

“AS RÍAS GALEGAS NON VALEN PARA O
CULTIVO INTENSIVO DO SALMÓN ATLÁNTICO”

Entrevista por Belén Rodríguez

O proxecto de cultivo de salmón atlántico no interior da ría de Muros e Noia pola empresa norueguesa North West Food
está na súa fase experimental, coa que pretende avaliar a instalación dun futuro macroproxecto de 20 gaiolas de cultivo inten-
sivo para producir 5.000 toneladas desta especie ao ano. Arestora xa está a funcionar a primeira das dúas gaiolas experi-
mentais previstas na ría de Muros e Noia. Técnicos das confrarías afectadas (Noia, Muros, Portosín e Porto do Son), biólogos
mariños e membros de organizacións ecoloxistas elaboraron un informe sobre os potenciais efectos negativos do proxecto. Un
dos biólogos mariños que participou no estudo foi Alberto de Coo.
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Gaiolas para o cultivo de salmón atlántico.

informe de parte, non independente e
sesgado no que só se din as bondades
do cultivo de salmón. Tamén se apoia
nun informe da Universidade de Vigo
de catro liñas, literalmente, no que
tan só se indica que non se produce
impacto ambiental no traslado das
dúas gaiolas experimentais da ría de
Arousa á ría de Muros e Noia, nin
sequera se pronuncia sobre o cultivo
de salmón. 

- A Xunta argumenta que o cultivo do
salmón é comparábel co cultivo do
mexillón en bateas. Que opina ao
respecto?

- Que é unha argumentación falsa e
que con ela fáiselle un fraco favor ao
sector mexilloeiro nun momento moi
delicado. Non son cultivos equipará-
beis, nin tan sequera comparábeis. O
cultivo do mexillón está utilizando un
sitio idóneo para a cría da especie,
non trae sementes de fóra, non utiliza
pensos secos (o mexillón come fito-
plancto) e non usa medicamentos nin
produtos químicos. 

- Seguindo os datos da propia empre-
sa, habería un subministro anual de
penso de máis de 30.000 Tm tiradas
directamente ao mar, unhas 80 Tm

de penso diarias, das cales quedarían
sobrantes uns 10.000 Kg nos fondos
mariños xunto coas feces. Que riscos
implicaría isto? 

- Pola acción dos ventos e das mareas
eses residuos poderían ir adentrándo-
se na ría e mesmo varando nas praias
contiguas. A propia Consellaría de
Medio Ambiente ve moi delicado ese
tema porque hai fondos de maërl que
están protexidos pola lexislación
ambiental europea. Ademais, falamos
do corredor ecolóxico entre o LIC
Monte e Lagoa de Louro e o LIC Estei-
ro do Tambre, e a instalación de gaio-
las podería dificultar a declaración
desta área como reserva mariña. Exis-
ten razóns turísticas, produtivas e bio-
lóxicas que determinan que o sitio de
cultivo previsto é o menos adecuado.

- Cal debería ser o modelo polo cal
debe apostar a Xunta de Galiza?

- Evidentemente polo da pesca e acui-
cultura tradicional ou artesanal. Hai
moito que facer aínda no marisqueo,
na pesca artesanal, en cultivos de
bivalvos ou de mexillón (que está
pasando un mal momento) sen meter-
se a outros modelos que demostrada-
mente prexudican ao tradicional e
non aportan nada positivo ao sector
do mar. Sen embargo, a empresa xa
asegura que vai facer o cultivo com-
pleto de 18 meses ata a fase comer-
cial, cando o período experimental
remata en outubro. É que a empresa
xa ten constancia de que terá o per-
miso da Xunta para cultivar salmón
máis alá de outubro deste ano? Por-
que se non, non sei como se arrisca a
traer crías e poñerse a experimentar

“Hai moito que facer aínda no
marisqueo, na pesca artesanal,
en cultivos de bivalvos ou de
mexillón... Aí debía estar a

aposta da Xunta”
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O 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente, milleiros de persoas manifestáronse na localidade cos-
teira de Muros en defensa das rías e contra un modelo de acuicultura insostíbel.
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Dentro do Estado español
o sector eólico en Galiza rexis-
trou un dos maiores avances
en potencia instalada no
período 1995-2010, nun pro-
ceso non exento de controver-
sias e favorecido, tanto por un
marco lexislativo favorábel
que permitiu acadar unha ren-
dibilidade destacada dos par-
ques, como por unha regula-
ción específica, ou polos
avances tecnolóxicos e a mel-
lora nos procesos de fabrica-
ción, e unha maior concien-
ciación sobre a necesidade de
avanzar no desenvolvemento
das enerxías renovábeis.

Non se pode negar que o
sector eólico en Galiza supuxo
certos efectos de arrastre
sobre outros sectores econó-
micos e que ampliou a presen-
za das enerxías renovábeis;
pero para definir a verdadeira
dimensión deste liderado,
cómpre facer unha análise en
termos de xeración de empre-
go, de respecto medioambien-
tal, de participación dos pro-
pietarios dos terreos e de
xeración de riqueza, entre
outros, nun momento de cam-
bios económicos e inestabili-
dades enerxéticas, de recla-
macións sociais e de perda de

aceptación da enerxía eólica
por boa parte da cidadanía.

Fronte á defensa que as
autoridades políticas, econó-
micas e enerxéticas fixeron do
desenvolvemento eólico en
Galiza, non chegou a existir un
modelo que considerase a par-
ticipación de todos os axentes
implicados, como é o caso dos
propietarios dos terreos, nin
que establecese un criterio
amplamente aceptado para a
valoración destes terreos. Esta
desconsideración é, sen dúbi-
da, una nota diferenciadora
con outras rexións e países de
tradición eólica, provocando o
rexeitamento social a estas
instalacións enerxéticas no
noso país. Mentres progresaba
o negocio eólico non se aca-
baban de levar adiante políti-
cas sectoriais integrais que,
alén dos problemas expostos,
considerasen plenamente os
problemas ambientais ou o
reporte de beneficio sobre a
cidadanía. Nin sequera pola
vía do costume estimado en
dereito se tiveron en conta as
múltiples denuncias, querelas
e desavinzas entre propieta-
rios e promotores, acudindo de
modo abusivo á aplicación da
Lei de Expropiación Forzosa.

O DESENVOLVEMENTO EÓLICO EN GALIZA
(1995-2010): TRAZOS DIFERENCIADORES

Rosa Mª Regueiro Ferreira*

A análise da composición do capital social das empresas eólicas adxudicatarias pon de manifesto a existencia dunha rede
que as une. Os grupos empresariais da familia Entrecanales, Iberdrola-ACS, Gas Natural-Unión Fenosa, e EDP teñen a propie-
dade da meirande parte da potencia eólica instalada en Galiza.

RANKING DE EMPRESAS MATRICES DOS
PARQUES EÓLICOS AUTORIZADOS EN GALIZA (1995-2010)

EMPRESAS MATRICES

A: Distribución da potencia eólica instalada (%)
desde 1995 até novembro de 2010

B: Distribución da potencia eólica repartida (%) en
novembro de 2010 (resolución do 1º concurso
eólico, segundo a Lei 8/2009)
A B TOTAL

G.Entrecanales* 32,2 2,8
21

Tokyo Electric Power* 1,6 ----

ACS Act.Construcción S.A. 5,7 -----
16

Iberdrola 21,7 0,1

EnelSpa* 2,5 5,9

10EnelSpa+Unión Fenosa* 9,3 ----

EnelUniónFenosa+Endesa* 0,8 ----

Norvento S.L. 2,8 13,03 7,13,8

Gas Natural Unión Fenosa ---- 14,6
6,8

GasNatural + Vestas 1,3 ----

Gecal S.A.(2) 0,8 8 3,8

EDP+Desa Promoción 6,1 0,1 3,6

Airosa Vento S.L. ---- 7,6 3,2

FCC Enerxía (Olivento) 3,6 2,06 2,9

NovaCaixaGalicia ---- 5,6 2,3

Cantiles XXI S.L. 3,9 ---- 2,29

Engasa 0,9 4,1 2,2

Vector Verde ---- 5 2,1

Aldesa ---- 4,2 1,7

Angel Jove ---- 3,2 1,3

Emilio Fernández Gómez 1,5 1 1,2

Aerogeneración Galicia ---- 2,2 0,9

Beltaine ---- 2,2 0,9

Tiraventos ---- 2,2 0,9

Enebro ---- 1,9 0,8

Esus Energy ---- 1,9 0,8

E.On + Eurus Energy E. 1,3 ---- 0,7

Element Power ---- 1,6 0,7

Gestamp ---- 1,6 0,5

Cogal Renovables ---- 1,3 0,5

Grupo San José ---- 1,2 0,5

Vento Continuo Galego ---- 1 0,4

Finsa ---- 0,33 0,33

Jacobo Couceiro e outros 0,6 ---- 0,32

Adelanta Corporación 0,6 ---- 0,3

Jealsa Rianxeira 0,6 ---- 0,3

Ferrolterra Renovables ---- 0,7 0,3

Vendavales Galaicos ---- 0,7 0,3

Enerfin Enervento ---- 0,7 0,3

Xunta de Galicia 0,5 ---- 0,2

Luis de Valdivia S.l. 0,5 ---- 0,2

Epifanio Fernández 0,5 ---- 0,2

Paulino Fernández Ruiz 0,5 ---- 0,2

Renovables San Martiño ---- 0,5 0,2

Breotecnia ---- 0,3 0,1

Antonio Fontenla Ramil 0,2 ---- 0,1

Outros(3) ---- 0,3 0,3

Isolux Corsan -0,8 ---- 0

TOTAL en kW 3.245.265 Kw(1) 2.325.000 kW(4) 5.570.265 kW(5)

FONTE: Elaboración propia a partires dos datos do INEGA (2009, 2010),
Regueiro-Ferreira (2010) e da Consellaría de Economía e Industria (2010).

* Estas empresas están relacionadas a través da participación da empresa EnelSpa e pola súa vincula-
ción accionarial co Grupo Entrecanales, que obtivo 52.000 kW no primeiro concurso da Lei 8/2009
a través de Acciona, e 13.500 kW a través de Galfor Eólica, ambas as dúas entidades vinculadas a
este grupo empresarial.

1 A suma total de potencia  instalada no período 1995-2010 é de 3.245.265 kW, fronte a 3.244.865
kW recollidos na documentación do INEGA (Instituto Enerxético de Galicia), cunha diferenza de 400
kW.

2 En novembro do 2010, El Correo Gallego publicou que Gecal S.A. mercara a Isolux Corsán o Parque
Eólico Cova da Serpe cunha potencia de 24 MW.

3 Suma da potencia de empresas beneficiadas con 6.000 kW ou menos: Aventoa e Renoveurysa, con
6.000 kW, respectivamente, e Cortizo Eólica e Nieblagen con 3.000 kW cada unha delas.

4 A suma total dos kW adxudicados ás empresas sinaladas é do 48,2%, estando a porcentaxe restan-
te en mans  dun amplo grupo de empresas que percibiron poucos kW.

5 O total en kW obtense das sumas parciais por períodos xunto co reparto do primeiro concurso da Lei
8/2009. Dado que se empregou a relación facilitada polo Inega, pode ser que non estean incluídos
parques eólicos autorizados a partires de xuño de 2010 e aínda non se volcasen na relación.
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O regulamento do sector eólico en
Galiza plasmouse  en  tres decretos e
unha lei, con marcadas diferenzas e con
lagoas comúns, proclamando a defensa
ambiental que logo non semella aplicar-
se. A pesares de máis dunha década de
desenvolvemento normativo en Galiza, e
sendo pioneira no aproveitamento eléc-
trico da enerxía eólica, segue a existir
un grande baleiro legal en materia
ambiental no que se amparan as empre-
sas enerxéticas para levar adiante os
seus proxectos. A administración com-
petente en enerxía tendeu a unha inter-
pretación extremadamente produtivista,
asumindo sen reparo que o incremento
da potencia e da produción eólica eran
netamente positivas en termos ambien-
tais, ao marxe de como se efectuase o
devandito crecemento. Tivo que darse
unha importante mobilización social por
parte de colectivos ecoloxistas, comuni-
dades e propietarios afectados e outros
colectivos sociais para que se adquirise
algunha conciencia por parte dos pode-
res públicos da existencia de certos
efectos ambientais negativos (afecta-
ción de hábitats, de fauna e flora,
degradación da paisaxe, etc). 

Con todo, a resposta normativa
segue agarrada a unha perspectiva pro-
dutivista, agora lixeiramente tinguida
dunha cor máis ambiental que, como
moito, permite certo papel determinan-
te á Administración competente na
materia. Esta situación agrávase cando
a sociedade non ten canles para a parti-

cipación no desenvolvemento das ener-
xías renovábeis, quedando relegada a un
papel pasivo (de afectados) fronte ao
papel activo (de agresores e beneficia-
rios) das empresas e da Administración.
É un dos efectos da inexistencia dunha
política sectorial global en relación aos
asentamentos eólicos.

As empresas eólicas sosteñen a súa
fortaleza na creación de emprego direc-
to e indirecto, pero non se dispón de
estatísticas oficiais. Existen importantes
limitacións para poder determinar o
impacto real da creación de emprego no
sector eólico e notábeis diverxencias nos
datos ofrecidos polas distintas fontes,
pouca precisión sobre as subcontratas,
opacidade informativa e falla de colabo-
ración por parte da grande maioría das
empresas do sector. 

Malia a todo, para o período indica-
do, e cruzando os datos das distintas
fontes, podemos afirmar que as activi-
dades de operación e mantemento de
parques eólicos que foron entrando en
funcionamento de forma continuada
crearon entre un mínimo de 417 e un
máximo de 633 empregos netos. Para o
mesmo período e en relación ás activi-
dades de construción dos parque eóli-
cos, as cifras oscilan entre 8.555 e
10.281 empregos, que neste caso consi-
deramos brutos dado o grande nivel de
rotación existente neste tipo de obras e
o número de parques eólicos construí-
dos. O mantemento destes empregos
depende da continuidade na constru-

ción de novas instalacións eólicas, polo
que é un emprego circunstancial e non
estrutural. 

Tamén se pode considerar que, dado
o seu nivel de desenvolvemento, é unha
actividade que reverte grande parte dos
beneficios en Galiza. Porén, as empresas
que están a participar nos concursos
eólicos pertencen a grandes grupos
enerxéticos do Estado, polo que tal
revestimento no país non está garanti-
do. Así mesmo,  comprobamos que  a
propiedade dos parques eólicos autori-
zados en Galiza está en posesión de gru-
pos empresariais multinacionais, con
intereses enerxéticos, bancarios e de
investimentos diversos, con predominio
de capital estatal e estranxeiro, en
detrimento do capital de orixe galego.

E, alén da rede que une diferentes
entidades eólicas aparentemente des-
vinculadas, existe unha  notoria relación
entre empresas enerxéticas e construto-
ras que acaparan o proceso de creación
dos parques eólicos. En definitiva, os
donos dos grupos enerxéticos e do
negocio eólico en Galiza son os grandes
grupos financeiros e de investimento. 

* Rosa Mª Regueiro Ferreira é profesora de Eco-
nomía Aplicada na Universidade da Coruña e
autora da tese: “Xénese e desenvolvemento do
sector eólico en Galicia (1995-2010): marco
institucional, aspecto económicos e efectos
ambientais”.

+info:
http://dspace.usc.es/handle/10347/2158
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A produción de enerxía eléctrica
mediante o aproveitamento da forza do
vento pasou de ser algo case anecdótico
a converterse nunha actividade de gran-
de importancia no noso país nun perío-
do moi curto de tempo. Desde o ano
1995 até a actualidade téñense instala-
do preto de 150 parques eólicos nos
cumios dos nosos montes, localizados
nun medio rural galego que conta con
múltiples problemas. Un mundo rural
que perde poboación de xeito continua-
do, no que o avellentamento é cada vez
maior, no que as actividades agrarias
tradicionais están a desaparecer e no
que o emprego ligado á agricultura con-
tinúa a caer. 

A pesares dos máis de 4.000 aeroxe-
radores instalados que suman unha
potencia de case 3.300 MW, o impacto
económico nas zonas afectadas polos
parques eólicos ten sido máis ben escaso
debido a que o marco regulador deseña-
do pola Xunta relegou a un papel secun-
dario ás comunidades rurais perdéndose
unha boa oportunidade para fortalecer
económica e socialmente a un segmento
importante da nosa sociedade.

A GUÍA PARA OS PROPIETARIOS DE
TERREOS EÓLICOS

Neste contexto, e tras analizar os
impactos socioeconómicos dos parques
eólicos até a actualidade, o Grupo de
Investigación en Economía Ecolóxica e
Agroecoloxía (GIEEA) da Universidade de
Vigo e a Fundación Juana de Vega poñen
en marcha un convenio de colaboración
mediante o cal se pretende prestar apoio
aos propietarios dos terreos eólicos para
mellorar os resultados dos procesos de
negociación coas empresas promotoras
de parques eólicos. Froito da análise do
que aconteceu entre os propietarios dos
terreos e os promotores eólicos até o de
agora nace a Guía para os propietarios de
terreos eólicos coa función de serlles
unha ferramenta de utilidade. A Guía
pretende resumir os aspectos máis rele-
vantes deses procesos negociadores e
pólos a disposición de todos os propieta-
rios do rural. Unha boa parte do seu con-
tido é o resultado do traballo xa realiza-
do polo GIEEA en colaboración con

moitos propietarios de montes nos últi-
mos sete anos.

Por outra banda, na actualidade, o
sector eólico galego ten en tramitación
moitos MW de novos parques eólicos.
Hai uns meses foron admitidos a trámi-
te máis de 2.325 MW, ademais doutros
centos de MW de convocatorias especí-
ficas e de parques eólicos en tramita-

ción polos decretos anteriores. Tamén
hai que ter en conta que o decreto espe-
cífico de repotenciamento de parques
eólicos con aeroxeradores obsoletos é
outra vía a novos procesos negociato-
rios. Neste contexto faise moi oportuno
transmitir aos propietarios as ideas con-
tidas na Guía e ofrecerlles a posibilidade
de colaboracións posteriores para dese-
ñar estratexias de negociación que per-
mitan obter bos resultados para a
comunidade local. Esta é a idea motor
da colaboración entre a Universidade de
Vigo e a Fundación Juana de Vega.

Pero vai máis alá ao ter tamén como
obxectivo recoñecer experiencias pro-
dutivas innovadoras no rural galego
impulsadas por propietarios do monte
con parques eólicos e de difundilas
entre outros axentes do medio rural.
Para nós a chegada masiva de aeroxera-
dores ao rural débese entender como
unha oportunidade para fortalecer eco-
nómica e socialmente ás comunidades
rurais. Por iso tamén se lle prestará inte-
rese a esta función divulgadora de expe-
riencias innovadoras na gandería, na sil-
vicultura, etc.

AS RENDAS EÓLICAS: AS FÓRMULAS
PARA O REPARTO

Un dos aspectos claves no impacto
económico dos parques eólicos nos ter-

GUÍA PARA PROPIETARIOS
DE TERREOS EÓLICOS 

X. Simón Fernández e D. Copena Rodríguez*
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Parque eólico de Acciona (Abadín).

Capa da Guía para os propietarios de terreos
eólicos, publicación coa que colaborou a
Fundación Juana de Vega.
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reos afectados é o mecanismo polo cal
os promotores da enerxía eólica poden
acceder, como consecuencia do marco
regulador, á ocupación da superficie
necesaria para a instalación dos aeroxe-
radores, así como a compensación eco-
nómica resultante. A superficie requiri-
da abrangue diferentes categorías
segundo as necesidades da actividade:
para a instalación dos aeroxeradores e
da subestación precisan a ocupación
con pleno dominio; para a produción de
electricidade precisan de espazos balei-
ros arredor dos aeroxeradores, o domi-
nio eólico ou servidume eólica; para a
condución soterrada da electricidade
desde os aeroxeradores até a subesta-
ción e para as pistas que comunican as
diferentes partes do parque eólico
requiren de superficie baixo a categoría
de servidume.

O xeito no que acceden a esa super-
ficie condiciona a distribución das ren-
das xeradas entre os promotores e os
seus propietarios. Son tres as opcións
existentes: comprar a terra; chegar a un
acordo de cesión co seu propietario; ou
ben, demandar da autoridade compe-
tente a expropiación dos bens inmóbeis
requiridos para o exercicio de tal activi-
dade.

A compra só pode ser exercida sobre
terreos de natureza privada, ficando
excluída como opción para ocupar os
montes comunais pertencentes ás
Comunidades de Montes Veciñais en
Man Común pois, como se sabe, estes
bens son inalienábeis. As outras dúas
opcións son válidas para todas as for-
mas de propiedade: a privada, a comu-
nal e a pública. A produción da enerxía
eólica está encadrada dentro das produ-
cións en réxime especial que están con-
sideradas de utilidade pública polo que
existe a posibilidade de desenvolver un
proceso expropiatorio, aínda que nos
casos de montes veciñais pode plante-
xarse un proceso de prevaleza para

determinar cal é a utilidade pública pre-
valente sobre a outra.

No caso galego a opción máis
común é a do acordo de arrendamento
ou cesión mediante o establecemento
de Dereitos de Superficie. Neste caso, o
pagamento anual pode ser establecido
segundo diferentes mecanismos:

• Participación mediante unha por-
centaxe da facturación ou nos
ingresos brutos dos parques eólicos.

• Pagamento dunha cantidade segun-
do a superficie ocupada; e, final-
mente.

• Establecemento dun canon en fun-
ción da potencia instalada.

OS FLUXOS DE RENDA E A
DINAMIZACIÓN DO MUNDO RURAL

A instalación de aeroxeradores
podería constituír unha ferramenta que
permitise fortalecer o mundo rural no
que se asenta e desenvolve esta activi-
dade. Porén, e debido principalmente ao
marco regulamentario estatal e autonó-
mico, os impactos económicos para os
propietarios dos terreos eólicos foron
máis ben cativos ao longo deste proce-
so. A produción de enerxía mediante o

emprego da forza do vento é unha acti-
vidade subvencionada polo Estado. Do
negocio eólico que xera centos de mil-
lóns de beneficios para os promotores
eólicos apenas queda unha parte moi
pequena para os propietarios. 

A pesares de que están a quedar
poucos cartos para os propietarios dos
terreos eólicos, existen interesantes
experiencias que empregan as rendas
eólicas para desenvolver proxectos
dinamizadores que contribúen a fixar
poboación xestionando de maneira sus-
tentábel os seus recursos propios e
locais. Estas Comunidades de Montes
Veciñais en Man Común, Cooperativas e
Asociacións de Propietarios demostran
co seu traballo diario que outro marco
regulador podería ter revitalizado o
mundo rural galego conseguindo un
reparto máis xusto dos beneficios dos
parques eólicos. 

COMO SE PODE CONSEGUIR A GUÍA
A Guía para os propietarios de ter-

reos eólicos distribúese de forma gratuí-
ta entre os propietarios que a soliciten e
tamén está dispoñíbel na páxina web da
Fundación Juana de Vega:

(http://www.juanadevega.org) e do Grupo
de Investigación en Economía Ecolóxica e
Agroecoloxía da Universidade de Vigo:
(http://economiaecoloxica.uvigo.es)

Ademais, as institucións prestarán
asesoramento e orientación ás comuni-
dades de montes e aos propietarios que
o precisen.

* X. Simón Fernández e D. Copena Rodríguez
son membros do Grupo de Investigación en
Economía Ecolóxica e Agroecoloxía.  Universi-
dade de Vigo. Email: ecoecoagro@uvigo.es

Fonte: Comisión Nacional da Enerxía (CNE).
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A ESPECIE E A SÚA IDENTIFICACIÓN
O mexillón de río ou ameixa de auga

doce, M. margaritifera (L.), é un molusco
bivalvo pertencente á familia Margaritife-
ridae dentro da orde Unionoida, que acolle
todas as especies de náiades ou uniónidos
exclusivas das augas doces. A pesar de
denominarse comunmente mexillóns, a
súa morfoloxía aseméllase máis a unha
ameixa de mar do que a un mexillón mari-
ño.

Para a súa correcta identificación,
cómpre a observación minuciosa da súa
morfoloxía. Exteriormente as valvas son de
cor parda escura e cunha forma semellan-
te a un ril. O seu tamaño é variábel depen-
dendo da súa idade, e pode acadar até os
150 mm no estado adulto. Ten un pé, coma
a maioría dos bivalvos, que lle permite
ancorarse e ter certa mobilidade no leito, e
tamén uns sifóns que lle serven para reali-
zar as súas funcións vitais. Os exemplares
viven semisoterrados no leito fluvial for-
mando agregados de tamaño variábel ao
longo do mesmo. A maioría das veces, os
agregados pasan desapercibidos ao obser-
vador, xa que as colonias chegan a mime-
tizarse coas pedras do leito.

No caso de atoparmos algunha cun-
cha, podemos tamén usar o seu interior
para a súa identificación. Internamente é

de cor branca anacarada, con irisacións de
ton variábel, sendo moi patentes as pega-
das dos músculos adutores. A valva
esquerda posúe un dente cardinal pouco
desenvolvido e un lateral máis marcado,
mentres que a valva dereita, pola contra,
posúe só un, comprimido e serrado no
cumio (Figura 1).

En canto á súa identificación é impor-
tante sinalar que, debido a elevada varia-

bilidade morfolóxica das especies de
mexillóns, é sinxela a súa confusión con
outros xéneros de náiades presentes nos
ríos galegos (Unio, Pottomida, Anodonta),
todas elas ameazadas e protexidas. (Ima-
xes 2 e 3). 

Tamén é importante ter clara a dife-
renciación con outros dous bivalvos
invasores (Imaxes 4 e 5): a ameixa asiá-
tica (Corbicula fluminea), que está pre-

Margaritifera margaritifera (L.) 

O MEXILLÓN DE RÍO 
Sabela Lois Lugilde*

A conservación da biodiversidade é un dos maiores retos da nosa sociedade, non podemos permitirnos perder millóns de
anos de historia evolutiva das especies e dos sistemas vivos do  planeta, xa que de todo isto depende a nosa propia supervi-
vencia. Os ambientes fluviais e mariños caracterizan grande parte da paisaxe galega e por tanto albergan un amplo rango da
diversidade do noso territorio. Un dos grupos animais máis diversos son os moluscos, que superan en número de especies aos
mamíferos, aves, réptiles, anfibios e peixes. Nos ambientes mariños moitas das especies de bivalvos están máis integradas no
noso coñecemento debido ao aproveitamento secular que existe sobre elas (ameixas, mexillóns, navallas, ostras...). Porén, as
especies de mexillóns de auga doce son das máis descoñecidas da nosa fauna, a pesar de ser un dos grupos animais máis amea-
zados a nivel mundial.
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Exemplares de M.margaritifera de diferentes idades.Figura 1. Morfoloxía das valvas dun exemplar adulto (tomada e modificada
de Motte, 2005).

Imaxe 4. Ameixa asiática. Imaxe 5. Mexillón cebra.

Imaxe 2. Especie do xénero Anodonta. Imaxe 3. Uniónidos de maior a menor tamaño
de Margaritifera, Pottomida e Unio.



sente no noso territorio (río Miño, Sil,
Deva e Mero), e o mexillón cebra (Dreis-
sena polymorpha). Esta última, por sorte,
aínda que  non estea presente nos nosos
ríos, seguramente sexa máis coñecida
por saír continuamente na prensa debido
aos estragos económicos que fixo na
bacía do Ebro. Ambas as dúas están con-
sideradas das peores especies invasoras
(DAISIE, Delivering Alien Invasive Species
Inventories for Europe), por causar
impactos irreversíbeis.

UN APAIXONANTE CICLO VITAL

Se falamos do hábitat xeral, ou dos
ríos onde pode desenvolverse a M.mar-
garitifera, veremos que, curiosamente,
coincide coas características que en
condicións óptimas deberían ter a maio-
ría dos ríos galegos. Ríos oligotróficos,
con baixo contido en calcio, con altas
taxas de osíxeno no sedimento e na
auga, cunha granulometría de gravas,
areas e croios, cun bosque de ribeira
estruturado e amplo sombreando a canle

e ademais coa presenza de poboacións
de salmón, troita ou reo. 

Estes requirimentos ambientais
veñen marcados polo seu sorprendente
ciclo vital. Por unha banda, é un dos
invertebrados máis lonxevos, podendo
acadar os 200 anos nalgúns territorios, e,
por outra, ten unha larva microscópica
denominada “gloquidio” que precisa dun
peixe para o seu desenvolvemento. Así,
un individuo adulto pode expulsar da
orde de máis de 400 millóns de larvas ao
día no río, das cales a maioría morren
(99%) e só unha pequena porcentaxe
(1%) pode ter éxito e chegar, por aspira-
ción, ás galadas dos peixes. Posterior-
mente, pasarán varios meses nelas para
despois caer no leito do río. Alí, se ato-
pan un hábitat adecuado, soterraranse
durante uns anos até converterse en
náiades adultas (Figura 2).

É un asombroso e complexo ciclo
vital que pode durar até 200 anos para
un sinxelo invertebrado filtrador. Unha
curiosa estratexia vital cuns requirimen-

tos ambientais moi concretos. Non só
precisa dunhas características de calida-
de da auga e do leito fluvial, senón
tamén dunhas poboacións de salmóni-
dos en bo estado de conservación.

UNHA LONGA E ESTREITA AMIZADE
Ao respecto da relación da náiade

cos salmónidos, é moi importante sinalar
(coa fin de non inducir plantexamentos
erróneos por parte dos amantes da pesca
deportiva) que, a pesar de que a literatu-
ra clásica fala dunha fase parasita das
larvas nos peixes, os traballos científicos
desenvoltos desde os anos 90 deixan
claro que estamos a presenciar un siste-
ma de simbiose-protocooperación de
máis de 60 millóns de anos de antigüi-
dade, entre ambas as dúas especies. Un
uniónido adulto pode chegar a filtrar 50
litros de auga ao día. Se pensamos en
colonias de milleiros de náiades cubrin-
do o leito do río, o efecto das mesmas é
de carácter relevante. Por tanto, a pre-
senza destas colonias crea cambios
substanciais tanto na auga coma nos
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Figura 2. Esquema do ciclo vital de M.margaritifera.



ciclos de nutrientes e, consecuentemen-
te,  as condicións axeitadas tanto para a
desova dos salmónidos como para o
desenvolvemento de macroinvertebrados
dos que se alimentan os mesmos. É por
isto que encaixa no concepto de especie
chave do ecosistema fluvial, é dicir,
desenvolve un rol relevante.

Na mesma liña, outro estudo apunta
un reforzamento do sistema inmune dos
peixes tras o contacto coas larvas. Moi-
tos outros tamén sinalan que a presenza
de boas poboacións de náiades nun río é
sempre indicativo dunhas poboacións de
salmónidos en bo estado de conserva-
ción. Contrariamente, a presenza de boas
poboacións de salmónidos non asegura a
supervivencia da náiade. Isto é debido a
que, ademais de ter un ciclo complexo, é
unha especie estenoica, é dicir, os rangos
ambientais que precisa para o seu
desenvolvemento son moi estritos; de
feito, calquera cambio na calidade do
ecosistema fluvial vai afectar as súas
poboacións, causando mortaldades nos
agregados, impedindo a súa reprodución
ou incluso causando a súa extinción.

E SE AS NÁIADES FALASEN...? 
O seu nome de por si xa nos dá unha

idea. Naides (Ναιάδες Naiádes de ναίω

‘fluir’) en alusión as divindades gregas
asociadas ás augas doces. Segundo a
tradición helénica, cada náiade estaba
ligada a unha masa de auga a cal custo-
diaba e, se o río secaba, morría. Así, por
unha banda, unha poboación de M.mar-
garitifera en mal estado estanos indi-
cando un problema no río xa sexa na
auga, no leito ou nas poboación de pei-
xes. A súa supervivencia depende do bo
estado do río. É por isto que se conside-
ra unha especie indicadora da funciona-
lidade do ecosistema fluvial. Podemos
dicir entón que si que falan, só que na
súa lingua, contan como se atopa o río.
Avaliar o estado de conservación das
poboacións de náiade pode respondernos
á pregunta: este río está funcionando
ben, ou ten algún problema?

Por outra banda, a degradación e a
destrución dos ecosistemas fluviais non
poden ser asumidos como afeccións
puntuais ao longo do seu percorrido, xa
que o río é un continuo no que os impac-
tos que acontecen nun punto poden
chegar a afectar a quilómetros do lugar
onde se producen. É sinxelo pensar nun
encoro que impide o movemento dos
peixes e modifica o fluxo da auga, nun
incendio ou nun vertido que, a pesar de

que acontezan a moita distancia de onde
se atopan as náiades, poden chegar a
afectalas e a todo o ecosistema. Desde o
punto de vista da conservación, tentar
recuperar e conservar as náiades implica
manter todo o ecosistema fluvial. Polo
tanto, tamén é considerada como unha
especie “paraugas”: conservala equivale
a tentarmos abrir un paraugas que pro-
texa todo o río.

Por todo isto, a maioría de esforzos
de conservación que se están levando a
cabo sobre esta especie están potencia-
dos, non só por estar considerada como
un dos invertebrados máis ameazados do
mundo, senón porque ademais encaixa
nos conceptos de especie indicadora,
chave e paraugas da funcionalidade dos
ecosistemas fluviais. Deste xeito, os
esforzos de conservación vólvense máis
ambiciosos e amplíanse a todo o ecosis-
tema.

A DISTRIBUCIÓN E O ESTADO DE
CONSERVACIÓN 

Esta especie non é exclusiva dos noso
territorio, xa que a súa distribución
abrangue a rexión holártica entre os 40º
e 60º Norte (maioría de ríos oligotróficos
de Europa e América do Norte que verten
ao Ártico e ao Atlántico), atopándose as
poboacións galegas no límite meridional
da súa distribución europea. Está amea-
zada de perigo de extinción en todo o
seu rango de distribución e considérase
extinta nalgúns territorios, como é o
caso de Polonia. Todo isto estanos a dicir
que estamos asistindo a unha alarmante
degradación dos ecosistemas fluviais.

A maioría das poboacións atópanse
totalmente envellecidas e moitas delas
con escasos individuos. Poden atoparse
agregados con numerosos individuos,
pero se analizamos as poboacións, na
maioría dos casos están formadas por
individuos vellos que hai 30 ou 40 anos
que non se reproducen con éxito non hai
relevo xeracional. Estas poboacións ató-
panse funcionalmente extintas (Figura 3). 

Por outra banda, desde unha pers-
pectiva máis positiva de cara á conserva-
ción, a súa extrema lonxevidade axuda a
que, se somos capaces de reverter as
condicións que levaron ao seu declive,
aínda temos a posibilidade de recupera-
las. 

Existen numerosas figuras de protec-
ción tanto a nivel internacional (incluída
na categoría “en perigo” pola IUCN e no
Anexo do Convenio de Berna); europeo
(no Anexo 2 e 5 da Directiva Hábitats);
nacional (“en perigo de extinción” no
Libro Rojo de los Invertebrados de Espa-
ña) e autonómico (“en perigo de extin-
ción” no Catálogo Galego de Especies
Ameazadas). Alén disto, en toda Europa
desde o ano 2000 desenvólvense nume-
rosas estratexias para tentar reverter a
súa extinción e asegurar a supervivencia
das súas poboacións. Unha destas estra-
texias está comezando a desenvolverse
este ano na Galiza (Life Margal-Ulla)
(Ver páx. 20-21).

E NA GALIZA,
QUE É O QUE ACONTECE?

Para avaliar o estado das poboacións
no territorio galego é preciso botar unha
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Figura 3. Distribución de frecuencias das lonxitudes (estimador da idade) de dúas poboacións hipo-
téticas. PI: funcional; WB: Envellecida (tomada de Geist, 2006).



ollada aos estudos que existen sobre a
súa distribución histórica (realizados por
Macho Velado en 1878), onde se sinala
que era unha especie frecuente nos ríos
galegos. Posteriormente, nos anos 80
realízase outra revisión sobre o estado
das poboacións da especie do sur de
Europa, onde se apunta que na Galiza
existen algunhas poboacións en bo esta-
do de conservación, e concretamente o
río Mandeo é sinalado como o mellor río
do sur de Europa onde a especie é capaz
de reproducirse con éxito. Resulta entón
sinxelo facerse a seguinte pregunta: Que
aconteceu nos nosos ríos desde 1980 até
2011?

As mudanzas no uso do solo (aban-
dono dos usos tradicionais), a constru-
ción de encoros, minicentrais, os incen-
dios, a intensificación da gandaría, a
destrución do bosque de ribeira; en resu-
mo, un aumento da presión sobre os
nosos ecosistemas fluviais. Isto traduciu-
se na perda de poboacións de M. marga-
ritifera e na acusada problemática de
conservación das poboacións que aínda
persisten. 

Nos estudos que realizamos nos últi-
mos sete anos mostran que, a pesar de
atopar  colonias con abundantes exem-
plares nalgúns treitos do río, a maioría
son exemplares adultos, e noutros ríos a
súa presenza pode considerase case
anecdótica. Ademais, en moitos casos
están illadas debido á presenza de obstá-
culos insalvábeis para os salmónidos.
Esta situación é semellante ao resto de
Europa: poboacións envellecidas, con
colonias dispersas sen recrutamento

a Galiza como o lugar de refuxio da
especie no sur de Europa. Desta maneira,
é imperativo que medre o orgullo polos
nosos ríos e pese sobre nós a responsabi-
lidade de perder as poboacións da espe-
cie e, por tanto, da funcionalidade dos
nosos ecosistemas fluviais, dos que evi-
dentemente precisamos para a nosa pro-
pia supervivencia.
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suficiente para manter as poboacións a
longo prazo. Sumado a todo isto, as
poboacións galegas presentan unha lon-
xevidade menor (idades máximas de só
60 anos) que as do resto de Europa, o cal
as fai máis vulnerábeis á extinción.

Se analizamos a situación actual
desde outra perspectiva, a tardía, com-
plexa e idiosincrática semiindustrializa-
ción do territorio galego fixo que, a pesar
do pésimo estado de conservación de
moitos dos ríos, aínda posuamos o maior
número de poboacións desta especie da
Península Ibérica, podéndose considerar
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Galiza conta cunha extensa rede
hidrográfica que atesoura unha valiosa
riqueza natural non moi ben coñecida
por gran parte dos galegos e galegas.
Exemplo disto son dous dos seus habi-
tantes máis ameazados sobre os que
temos unha grande responsabilidade no
que atinxe á súa conservación: a toupa
de río (Galemys pyrenaicus) e a náiade
(Margaritifera margaritifera). Ambas
especies posúen un percorrido evolutivo
moi diferenciado, pero unha problemá-
tica de conservación común. Así, a
toupa de río é un endemismo ibérico
cunha orixe ligada ao refuxio plistocé-
nico que representou o NW peninsular,
onde as glaciacións, menos rigorosas
que na maior parte de Europa, permiti-
ron conservar cursos fluviais permanen-
tes ao longo do ano. Pola contra, a
náiade de río distribuíase ampla e
abondosamente nos ríos da vertente
atlántica europea e americana, tratán-
dose dunha especie asociada ás poboa-
cións de salmónidos, aos que utiliza
para completar o seu ciclo vital. 

Na actualidade ambas as dúas espe-
cies están a sufrir unha acentuada
regresión en toda a súa área de distri-
bución paralelamente á degradación
ambiental das bacías hidrográficas e ao
cambio climático, constituíndo Galiza
un dos seus últimos refuxios grazas a
ter conservado até mediados do século
pasado unha rede fluvial con condicións
aceptábeis. Porén, nas últimas décadas
asistimos a unha fonda transformación
do noso territorio que multiplicou os
impactos sobre esta rede fluvial. Entre
os mesmos hai que destacar a perda e
fragmentación do hábitat por encoros e
aproveitamentos hidroeléctricos, os
entupidos dos leitos fluviais con lodos e
materiais finos, cando non as lixivia-
cións tóxicas, causadas por pistas e vías
de comunicación, incendios forestais,
obras públicas e a actividade mineira, a
contaminación difusa das augas pola
intensificación da produción agrogan-
deira, ou os vertidos de augas residuais,
cada vez máis cargados de contaminan-
tes.

A situación de declive destas espe-
cies levou á súa inclusión no Catálogo
galego de especies ameazadas e á ela-
boración das propostas técnicas dos
seus plans de recuperación ou conser-
vación, que alertaron que, de non esta-
blecerse medidas de recuperación efec-
tivas, ambas as dúas especies
desaparecerían dos nosos ríos nun
período de tempo non moi longo. 

Malia todo, á vista dos factores cau-
sais referidos anteriormente, poñer freo
a este proceso de declive ten evidentes
dificultades. A dificultade para aplicar
as medidas de conservación en todo o
territorio, xunto coa necesidade de
afondar no coñecemento relativo ás
especies, empurrounos a seleccionar
unha bacía como zona piloto onde
intensificar o estudo, efectuar medidas
de conservación ambiciosas e aprender
dos resultados para aplicar no futuro
noutras bacías de Galiza.

Neste contexto foi seleccionada a
bacía do río Ulla, por conservar poboa-
cións coñecidas de M. margaritifera e G.
pyrenaicus, e representar un bo exem-
plo de bacía sometida a distintas pre-
sións sobre as que incidir, de xeito que
os resultados se puideran extrapolar a
outras. Evidentemente esta tarefa non
era abordábel de xeito unilateral polo
departamento competente en Conser-
vación da Natureza, polo que se impli-
cou no proxecto aos departamentos da
Xunta responsábeis na xestión hidroló-
xica (Augas de Galicia), na produción e
formación agrogandeira (Medio Rural),
e á Universidade de Santiago, con
expertos na especie, en xenética e en
análise da calidade das augas.

O PROXECTO LIFE MARGAL ULLA 
O proxecto MARGAL ULLA

(LIFE09NAT/ES/000514), que conta coa
cofinanciación do 49,68 % dos Fondos
Life+ Natureza e Biodiversidade, trata
de contribuír á mellora do estado de
conservación de Margaritifera margari-
tifera e Galemys pyrenaicus en Galiza,
comezando por garantir a conservación
das poboacións existentes na bacía do
Ulla. Con este fin foi deseñado un pro-
grama de actuación de 5 anos de dura-
ción, con medidas destinadas a mitigar
as distintas presións ás que están
sometidas estas especies e favorecer a
recuperación das súas poboacións. 

En particular, os obxectivos especí-
ficos do proxecto céntranse en incre-
mentar o coñecemento sobre o estado
de conservación das poboacións e os
factores de ameaza de ambas especies,
sentando as bases para o seu seguimen-
to e o da calidade do seu hábitat. A pos-
teriori, haberá que recuperar as poboa-
cións de M. margaritifera a través dun
programa piloto de reprodución para o
reforzo ou reintrodución da especie en
treitos da bacía. Esta tarefa desenvolve-
rase tras realizar estudos xenéticos co
obxecto de definir unidades de xestión
da especie e seleccionar un stock inicial
de reprodutores. Esta actuación ten
necesariamente que correr de xeito
paralelo á mellora das condicións do
hábitat.

Outro dos obxectivos será fomentar
a dinámica natural das poboacións de
peixes hospedadores de Margaritifera
margaritifera e favorecer a conectivida-
de dos núcleos de poboación de Gale-
mys pyrenaicus, a través de medidas
para recuperar a hidromorfoloxía dal-

LIFE MARGAL ULLA
PROXECTO PARA CONSERVAR A FAUNA
AMEAZADA DOS NOSOS RÍOS

Xesús Santamarina, Paz Ondina e Belén Quinteiro*

ENTIDADES QUE PARTICIPAN NO PROXECTO 
• CONSELLARÍA DE MEDIO RURAL: D.X. DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA;

D.X. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS AGRARIAS E FORESTAIS E D.X. DE

PRODUCIÓN AGROPECUARIA.

• CONSELLARÍA DE MEDIO AMBIENTE E AUGAS DE GALICIA.

• USC: DEPARTAMENTOS DE ZOOLOXÍA, XENÉTICA E QUÍMICA E FÍSICA.



gunhas seccións afectadas por encoros.
Ao mesmo tempo, debemos procurar a
mellora do estado de conservación do
sistema fluvial obxecto do proxecto,

controlando en especial os focos de
contaminación, contribuíndo simulta-
neamente á conservación doutras espe-
cies ameazadas e hábitats de interese

comunitario; así como, do bosque de
ribeira na bacía do río Ulla, fomentando
o seu papel de banda tampón da conta-
minación difusa. Neste senso, fomenta-
remos as boas prácticas en actividades
que afectan a calidade dos ríos, en
especial na actividade agrogandeira e
na xestión da bacía. As prácticas agra-
rias actuais son responsábeis de boa
parte da contaminación difusa (xurros,
arrastres de partículas, fitosanitarios,
etc.). 

E, por último, baseándose na infor-
mación recadada no proxecto, a través
deste proxecto elaboraranse unhas
directrices para a xestión da bacía (per-
misos de corta, vertidos, pesca fluvial,
etc.) nas que haberá que implicar ao
contorno social, mediante a participa-
ción dos principais actores locais, para
acadar a recuperación destas especies e
da calidade ambiental da bacía.
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* Xesús Santamarina, Paz Ondina, Belén Quin-
teiro pertencen á Consellería do Medio Rural,
á Universidade de Santiago de Compostela e a
Augas de Galicia, respectivamente. 
+ info: http://margalulla.xunta

NÁIADE OU MEXILLÓN DE RÍO

Molusco bivalvo semellante na forma a un
mexillón ou a unha ameixa de mar. Atópa-
se en ríos de augas limpas, frías e osixena-
das. Agóchase semisoterrada e apilada ao
longo do leito fluviar, confundíndose coas
pedras. Na fase adulta, normalmente, per-
manecen inmóbiles, alimentándose por fil-
tración de plancto xunto con partículas
finas de materia orgánica. As larvas, deno-
minadas gloquidios, son incubadas no
interior das branquias maternas e unha
vez liberadas á auga teñen necesariamen-
te que fixarse nas galas dun salmónido
(troita, salmón ou reo) onde pasan un
tempo antes de caer no leito do río, xa
convertidas en pequenas ameixas. Deste
xeito, o peixe, ao que non lle producen
ningún dano, sérvelles de vehículo trans-
portador ao longo do río.

TOUPA DE RÍO

Pequeno mamífero semiacuático incon-
fundíbel pola súa cabeza prolongada
nunha pequena trompa móbil esmagada
dorsoventralmente. As numerosas vibrisas
do fuciño favorecen o seu sentido táctil,
pero carece de pavillóns auditivos e os
ollos son moi pequenos. É un excelente
mergullador grazas ás grandes e palmea-
das patas posteriores e a longa cola. Tráta-
se dun endemismo do norte da Penísnsula
Ibérica que habita en ríos e regos de augas
permanentes, ocupando treitos de corren-
tes rápidas ben osixenados. Aliméntase de
invertebrados que captura no leito do río,
sendo moi sensíbel aos factores que afec-
tan, incluso estacionalmente, á dispoñibi-
lidade do seu alimento, como a irregulari-
dade dos caudais, a osixenación das augas
ou a contaminación. 
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A BIOENXEÑARÍA
A bioenxeñaría utiliza sobre todo

sementes, plantas e comunidades
vexetais,  por si mesmas, ou en combi-
nación con materiais inertes como
pedra, terra, madeira, ferro ou aceiro
como materiais construtivos, para aca-
dar obxectivos técnicos, ecolóxicos,
estéticos e económicos na restaura-
ción dos ecosistemas fluviais. Este tipo
de técnicas manéxanse desde hai
varias décadas en países europeos
como Suíza, Alemaña, Australia e Ita-
lia, con interesantes resultados, e
tamén comezaron a difundair no Esta-
do español1.

O Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural e Mariño, puxo en marcha

unha liña de investigación relativa ao
uso de técnicas de bioenxeñaría,
redactando o “Proxecto de I+D+i para
a optimización de técnicas de bioenxe-
ñaría para a mellora do estado ecoló-
xico e estabilización de marxes dos
ríos”, como achega aos obxectivos da
Estratexia Nacional de Restauración de
Ríos.

Asemade, a Confederación Hidro-
gráfica do Miño-Sil, desde a súa crea-
ción, traballa na utilización de técni-
cas de bioenxeñaría en materia de
restauración e conservación de bacías.
Por iso, colaborou nesta liña de inves-
tigación a través do proxecto de “Res-
tauración da canle do río Tamuxe en
Loureza e Barrio Novo (Oia) e en Urgal

(O Rosal)”, cun importe de execución
por administración duns 430.000
euros.

As actuacións executáronse entre
os meses de maio a novembro de 2009,
se ben, na actualidade estase realizan-
do o seguimento das mesmas, co fin de
obter datos e conclusións que sirvan
para mellorar o deseño de futuras
actuacións de restauración fluvial.

ACTUACIÓNS NO RÍO TAMUXE

As actuacións realizáronse en 1600
metros de canle do río Tamuxe, dividi-
das en tres treitos diferenciados, dous
deles en Loureza e Barrio Novo (Oia) e
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RÍO TAMUXE
EXPERIENCIA EN TÉCNICAS DE BIOENXEÑARÍA NA BACÍA MIÑO-SIL

Confederación Hidrográfica Miño-Sil*
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Obstrución da canle provocada pola caída do arborado.
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Detalle final do talude rematado con manta de coco.
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Exemplo de execución das primeiras alturas do muro, mediante a creación
das celas con troncos de madeira.  



outro próximo á desembocadura en
Urgal (O Rosal). 

Os solos eran limoso-areosos, facil-
mente erosionábeis na maior parte dos
taludes, a vexetación de ribeira fora
substituída por especies con sistemas
radicais non adaptados como eucalip-
tos e mimosas, fixéranse plantacións
de especies herbáceas de produción
agrícola en zonas de Dominio Público
Hidráulico, e as variacións interma-
reais  contribuían a que existise un
importante risco de caída de arborado
na canle, obstrución en caso de aveni-
das e probábel inundación das áreas
máis próximas.

As prioridades do proxecto foron
mellorar a composición do bosque de
ribeira, fomentar o desenvolvemento
de especies autóctonas, restaurar as
marxes e recuperar chairas de inunda-
ción, de modo que se contribuíse a
controlar os procesos erosivos.

Previamente realizáranse estudos
de modelización hidráulica para com-
probar o comportamento do río nos
treitos onde se executarían as actua-
cións. Asemade, subscribíronse acor-
dos con propietarios particulares para
a cesión das beiras das parcelas lin-
dantes co río para o posterior tendido
de taludes, co obxecto de obter unha
maior capacidade de desaugue unha
vez se asegurase a estabilidade das
marxes. Adecuouse a planificación dos
diferentes traballos ás épocas máis
idóneas. Así, os traballos de movemen-
tos de terra e sedimentos realizáronse
en períodos de estiaxe, e as planta-
cións e estacado nos meses de parada
vexetativa, época clave para o éxito
das plantacións.

TÉCNICAS EMPREGADAS
Armazón de biorrolos

Son estruturas cilíndricas fabrica-
das a base de fibra de coco envoltas en
malla ou rede de coco ou polipropile-
no. Favorecen a implantación de espe-
cies por plantación directa na propia

estrutura do biorrolo, ou ben, a apari-
ción de vexetación espontánea de
ribeira debido ao control de erosión
que este tipo de estruturas realiza nas
marxes.

Utilizáronse na protección dalgúns
taludes para evitar a emisión de sedi-
mentos finos do propio talude. Incor-
poráronse estacas e garabullos de sal-
gueiro autóctono para establilizar o
talude. 

Esta técnica, ademais, serve de
zona de refuxio para mamíferos e
invertebrados, e comprobouse a súa
tolerancia á seca e inundacións,
podendo soportar fluxos de auga
cunha enerxía maior a 1,5 m/s, supe-
rando os 2,5 m/s cando está coloniza-
do pola vexetación.

Dique de pedra con muro Krainer

É unha técnica mixta. O muro Krai-
ner, tamén denominado “muro vivin-
te”, consiste na execución dun muro de
gravidade formado por unha armazón
de troncos de madeira que forman
unha estrutura celular. O interior
énchese de terra e pedras, inseríndose
pólas vivas de salgueiro, plantas enrai-
zadas e garabullos.

Con esta técnica conséguese que
os sistemas radicais das especies utili-
zadas, xeralmente especies leñosas,
colonicen o talude en breve espazo de
tempo e actúen como unha malla sóli-
da que o estabilice. É unha técnica que
podería soportar velocidades de auga
próximas a 5 m/s e traccións de até 50
kg/m2.

Para a execución desta técnica uti-
lizouse madeira procedente da zona
(Acacia melanoxylon, Eucalyptus glo-
bulus, Robinia pseudoacacia o Pinus
pinaster), disposta nunha, dúas ou tres
alturas, dependendo da altura do talu-
de a restaurar. Utilizáronse tamén
pólas e brotes de salgueiros con hor-
monas de enraizamento.

Previo á colocación do muro de
troncos sobre o leito do río, procedeu-

se á instalación dun pé de dique de
pedras de distintos tamaños para con-
seguir unha base consistente.

Manta de coco e especies de ribeira
para fixar talude

Esta técnica foi a utilizada para o
remate da coroación dos taludes da
maior parte das actuacións, e para dar
continuidade coas chairas de inunda-
ción. Consiste na ancoraxe superficial
da malla de coco para evitar os danos
no talude debidos á escorrenta de chu-
via ás enchentes do propio río. Remá-
tase con pólas de salgueiros e planta-
ción de árbores e arbustos propios de
ribeira e, a ser posíbel, procedentes da
zona, especialmente ameneiros (Alnus
glutinosa), freixos (Fraxinus angustifo-
lia), abeleiras (Corylus avellana), sabu-
gueiros (Sambucus nigra), sanguiños
(Frangula alnus), loureiros (Laurus
nobilis) e carballos (Quercus robur). 

Estacada trenzada de salgueiro

Consiste nunha estrutura de esta-
cas de madeira ou estacas vivas de sal-
gueiro, cunhas poliñas finas e flexíbeis
que se entrelazan entre as estacas ver-
ticais para dar maior estabilidade. Esta
técnica utilizouse en pequenas lonxi-
tudes de canle onde a corrente non
incidía directamente.

Dique de cachopas de madeira

No último treito augas abaixo, lin-
dante co Dominio Público Marítimo-
Terrestre, e influído polas variacións
mareais de calado, executouse un
dique con restos de cachopas de euca-
lipto colocadas coas raíces cara ao
eixe do río, para que o rozamento
diminuíse a velocidade da auga. Para
fixar os toros craváronse en sentido
paralelo ao talude estacas de grandes
dimensións, fixándoas con arame e
corda de orixe vexetal, co obxectivo de
evitar desprazamentos polo efecto da
corrente. Por último, botouse terra
vexetal para completar o talude e a
parte superior estabilizouse mediante
manta de coco.
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A rata de auga (Arvicola sapidus) é
unha toupiña, roedor da familia Criceti-
dae, pertencente á subfamilia Arvicoli-
dae. Este mamífero está catalogado a
nivel estatal (Román 2007) e mundial
(Rigaux et al. 2008) como “Vulnerable”
debido ao seu descenso (preto dun 30%)
motivado pola perda na calidade do hábi-
tat así como pola introdución de especies
exóticas invasoras. 

Pode considerarse unha especie bio-
indicadora da calidade dos ríos e nomea-
damente das ribeiras. É un organismo
semiacuático, cun estilo de vida a medio
camiño entre os animais terrestres e os
acuáticos, por isto o seu nicho son as
ribeiras, o lugar onde contactan os eco-
sistemas terrestres e doceacuícolas. 

Estes motivos foron os que levaron á
SECEM a seleccionar esta especie para
facer un seguimento a nivel estatal. O
obxectivo da I Sondaxe de Rata de Auga
é realizar unha primeira “foto fixa” da
situación da especie. Grazas a ela pode-
rase coñecer máis sobre o seu estado de
conservación, distribución e factores de
ameaza. A repetición da sondaxe dentro
duns anos aportará información sobre a
súa tendencia futura. Ademais, o segui-
mento dunha especie pode dar certa
información, máis aló do que lle atinxe. A
rata de auga cumpre todos os requisitos

para converterse nunha especie indica-
dora do estado de conservación do hábi-
tat no que vive: as ribeiras. 

Proxecto Ríos considerou acaído
sumarse a esta iniciativa por varios moti-
vos, por unha banda, porque a creación
de sinerxías e intercambios con outras
entidades é unha das mellores maneiras
de avanzar na conservación do medio;
por outra, é un camiño para seguir
aprendendo e afondando no inmenso
patrimonio que agochan os nosos ríos e
que moitas veces nos pasa desapercibido;
e por último, porque consideramos que a
posibilidade de contar con voluntariado
ambiental en proxectos de investigación
científica deste tipo (facilitando forma-
ción específica, materiais, etc.) é unha
interesante ferramenta que xa se está a
desenvolver noutros países.

Proxecto Ríos participou no curso de
formación realizado en O Bierzo, dirixido
polo Dr. Jacinto Román, coordinador
desta iniciativa a nivel estatal. Nesta xor-
nada coñeceuse a metodoloxía de mos-
traxe para logo facer o traballo de campo
de forma individual. A mostraxe de todo
o estado conta con 1.000 cuadrículas
UTM de 10x10 km, 64 delas en Galiza.
Cada voluntario/a participante no pro-
grama fai mostraxes en 5 destas cuadrí-
culas.

Proxecto Ríos realizou o traballo de
mostraxe en cinco cuadrículas nas que se
debía facer cando menos tres puntos de
inspección. As zonas estaban localizadas
en territorios próximos as poboacións de
A Rúa, Montederramo, Sarreaus e lugares
da alta montaña como Trevinca ou Man-
zaneda. Estas mostraxes realizáronse en
catro xornadas de traballo, onde partici-
paron un total de 12 voluntarias e volun-
tarios. 

U-LA RATA DE AUGA? 

Iª SONDAXE DE RATA DE AUGA
Lucía Parente e Ramsés Pérez*

Podemos encontrala agochada nas ribeiras de moitos hábitats húmidos, facendo autoestradas entre a vexetación e comen-
do sen parar os brotes tenros das herbáceas. Coñecemos á rata de auga porque hai anos abundaba nas ribeiras dos nosos ríos;
porén, hoxe está a desaparecer como moitas outras especies. O Proxecto Ríos participa nun proxecto da SECEM (Sociedad
Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos) para inventariar esta especie e divulgar o seu valor ecolóxico e de
bioindicador, coa finalidade de protexela para que a súa presenza non quede só na lembranza. 

* Lucía Parente e Ramsés Pérez son educadores
ambientais de ADEGA.

+ info: www.secem.es, ou
http://elrateador.blogspot.com

onde atoparás o Manual de campo para a son-
daxe, os lugares de realización dos cursos,
novas, etc. Consulta tamén o álbum fotográfi-
co na web www.proxectorios.org.
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O Proxecto Ríos participou no curso de formación en O Bierzo co
Dr. Jacinto Román. 
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A rata de auga é capaz de reducir o latido do seu corazón facilitando así
unha natación prolongada.
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Dentro da campaña por unha ordenación territorial sostíbel “Ponte no medio. Móvete polo territorio”, ADEGA organizou
a xornada “Cultura e Territorio”, xunto co patrocinio de Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Neste acto, que tivo lugar na
capital luguesa, destacouse o papel da tradición oral, da cultura e da arquitectura na planificación e deseño do territorio gale-
go, así como instrumentos de creación da identidade propia que hai que protexer.

Transcrición da xornada no blog:
https://pontenomedio.wordpress.com/page/2/
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Na primeira das mesas-coloquio,
dedicada a “tradición oral e territorio”,
interviron Xerardo Feijoo, fundador do
proxecto educativo Ponte nas Ondas;
Rafael Quintía e João Vieites, do Grupo
de Estudos Etnográficos “Serpe Bicho-
ca”; e o escritor e experto en mitoloxía
popular, Antonio Reigosa. Todos eles
retrataron a tradición oral como unha
fonte documental de extraordinario
valor sobre o territorio e un recurso de
autodefensa do pobo e de reafirmación
identitaria que hoxe en día está menos-
prezado e que non se contempla nos
estudos de impacto. Neste camiño cara
a protección dos valores inmateriais e
da tradición oral asentados no territorio,
explicou Rafael Quintía de Serpe Bicho-
ca, “a sociedade civil debe ir por diante
das administracións, a través da investi-
gación, da denuncia e da posta en valor
deste bens”.

A relación entre a cultura galega e o
territorio foi tratada na segunda mesa
de debate polo filólogo de literatura
medieval e estudoso dos camiños de
Santiago, Ricardo Polín; o coordinador
do Proxecto Terra, Xoán Manuel Rosales,
e a autora de “Paisaxe e nación”, María
López Sández. Esta última animou a
aproveitar o desfase existente entre a
realidade territorial actual e o noso ima-
xinario paisaxístico para potenciar a
sensibilidade colectiva na defensa do
territorio e da paisaxe, é dicir, para for-
talecer o sentimento ecolóxico, como
fixeron figuras destacadas da literatura
galega a partires do século XIX. “Descri-
bir o noso territorio é unha necesidade,
un proceso de descolonización”, dixo
Sández, co que coincidiu Ricardo Polín
quen chamou especialmente a atención
de cronistas, escritores e educadores na
tarefa da defensa do medio e na preser-
vación do patrimonio material e,
nomeadamente, inmaterial. Polín versou
sobre a importancia de dotar de instru-

Na última palestra, titulada “Arqui-
tectura e territorio” participaron reco-
ñecidos arquitectos como o Premio
Nacional de Arquitectura, Manuel Gal-
lego Jorreto, a catedrática de proxectos
na ETSAC, Pascuala Campos Michelena,
e o coordinador  do proxecto “A Cidade
dos Barrios” da Coruña, promovido polo
Colexio de Arquitectos de Galicia, Lucia-
no G. Alfaya. Manuel Gallego aproveitou

mentos legais de protección os camiños
históricos e de definir claramente o seu
territorio histórico-cultural asociado.
Pola súa banda, Xoán Manuel Rosales,
describiu os recursos didácticos cos que
conta o “Proxecto Terra” que, entre
outros obxectivos, trata de crear con-
ciencia entre os escolares sobre as
diversas realidades territoriais que exis-
ten no país.

para criticar a falla xeralizada de crite-
rios racionais na planificación urbanísti-
ca das cidades, que non obedecen a
demandas reais e que se sosteñen en
meros cambios estéticos: “o planeamen-
to urbanístico e as normas  poden ser
elementos de degradación territorial se
non conteñen sensibilidade, participar-
ción e racionalidade”. Pascuala Campos
tamén foi crítica coas tendencias de
planificación actual, analizadas desde
unha visión ecofeminista. E Alfaya refe-
riuse á mudanza de enfoque que nos
últimos anos sufriu a profesión cara a
unha “arquitectura social ou de proximi-
dade”, na que o arquitecto está máis
achegado aos cidadáns, coñece mellor
as súas necesidades e costumes, ten en
conta a complexidade dos barrios e
introduce materiais locais.   

A conferencia maxistral da xornada
correu a cargo do politólogo galego e
profesor titular de Ciencias Políticas e
da Administración na Universidade
Autónoma de Madrid, Carlos Taibo,
sobre a “Teoría do decrecemento”.

“A planificación urbanística das
cidades non obedece a criterios
racionais nen a demandas reais:
sostense en meros cambios
estéticos” [Manuel Gallego]

PROTEXER O TERRITORIO É PROTEXER
A CULTURA E A IDENTIDADE 

Belén Rodríguez

A última palestra da xornada, dedicada a
Arquitectura e Territorio, contou coa inter-
vención do galego Manuel Gallego Jorreto,
Premio Nacional de Arquitectura.
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O TERRITORIO PERDE OS SEUS NOMES
Vanesa Fernández Segura

O pasado 11 de xuño celebrouse na Deputación Provincial de Lugo o "Encontro de Escritor@s polo Territorio" organizado
por ADEGA dentro da campaña "Ponte no Medio. Móvete polo Territorio". A xuntaza dunha ducia de autores e autoras gale-
gas veciños todos eles de Lugo tiña unha inquedanza común: "O territorio galego relátase a través da literatura oral, da escri-
ta e da súa toponimia e neste momento histórico está en perigo de extinción", e "Se perdemos as palabras, a lingua e os nomes
perdemos o territorio e as persoas".

A LITERATURA ORAL E O TERRITORIO 
A mesa "A literatura oral e o territo-

rio" centráronse na literatura oral como
creadora do imaxinario do territorio,
aquelo que non se ve pero dá forma á
nosa cultura; segundo Antonio Reigosa
definiu "Un amplo mundo, un universo
de personaxes que están aí, que son
patrimonio e que non acaban de ser tra-
tados como se merece".

Ana Carreira foi neste encontro a
"narradora do medo". Achegóunos ás
historias do chupasangues, o sacauntos,
a Santa Compaña... personaxes que
falan do mundo sucedido, lendas urba-
nas que vertebran o territorio social e

que serven para aprender e medrar.  E
Xoán Ramiro Cuba resgatou o "atopa-
dor" unha das personaxes da obra de
Cunqueiro en "Tesouros novos e vellos",
un atopador deses tesouros que forman
as lendas de Galiza e que están en rela-
ción co territorio e teñen unha localiza-
ción física. Montañas, montes, lagoas,
fragas, ríos, fontes... Cuba centrouse no
imaxinario da auga, dos seres máxicos
que existen nas lagoas, dos sacrificios
que se facían nas fontes ou dos encan-
tamentos. Contos con nomes propios
como Santalla de Pena, as Lagoas de
Cospeito, a Lagoa do Pozo do Ollo...

Tirando deste fío, o mindoniense
Antonio Reigosa afirmou que "É preciso
entendermos ese patrimonio para
podermos valoralo". “Cando falamos do
relato do medo ou do relato referido a
un encanto referímonos ao patrimonio
invisible transfigurado nos castros, nas
mámoas, nas fontes... espazos protexi-
dos pero que ademais teñen ao lado un
relato cunha tradición oral esquecida e
maltratada”. E incidiu en que "da mesma
maneira que se protexe o Castro de Vila-
donga habería que investir no patrimo-
nio oral", e puxo como exemplos o Cas-
tro de Piúgos e a lenda do Castelo do
Picato, entre outros.

B.
 R

gu
ez

.

Sobre o estado da toponimia e da microtoponimia en Galiza versaron, por
orde, Xulia Marqués, Xosé Miranda e Gonzalo Navaza.
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Xoán Ramiro Cuba, Antonio Reigosa e Ana Carreira (de esquerda a dereita)
participaron na palestra “Literatura Oral e Territorio”. Están acompañados
por Froilán Pallín, secretario xeral de ADEGA. 

B.
 R

gu
ez

.

Xurxo Souto presidiu a última das palestras, acompañado das escritoras
Adela Figueroa e de Pilar García Negro.
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Nunha das palestras analizouse a evolución dun mesmo territorio (a cidade
de Lugo) en tres xeracións diferentes. Os escritores que participaron desta
mesa foron Paco Martín, Isidro Novo e María Reimóndez.



OS NOMES DO TERRITORIO.
A TOPONÍMIA

A mesa "Os nomes do territorio. A
toponímia" foi unha das máis concorridas
e nas que moitos dos asistentes se ani-
maron a intervir polo interese que esper-
ta en ocasións coñecer  as nosas raíces
patronímicas e toponímicas. 

Xulia Marqués adentróunos no seu
proxecto sobre toponímia de Galiza,
acoutado concretamente no seu concel-
lo, Trabada. Reflexionou entorno “a perda
e da mudanza", referíndose á perda de
poboación do rural e polo tanto de per-
soas informadoras, á poboación envelle-
cida que desaparece levando consigo os
nomes dos lugares e o modo de vida máis
tradicional. A súa investigación analiza
ese punto de inflexión dende o 1967 ao

1973 que supuxo un aparcelamento do
territorio e unha modernidade chea de
desfeitas. Desa desfeita derívase a perda
de toponimia e dos nomes dos lugares:
Os Abeleiros, as liñeiras, o chouso da vaca,
a pena do lobo... “O mundo enteiro dun
labrego cabe nun topónimo". Para Xulia,
o obxectivo é que “de novos entendamos
o mundo no que vivimos a través dos
nomes que nos rodean, para que así os
apreciemos e os protexamos e difunda-
mos de adultos".

Xosé Miranda  fixo unha retrospecti-
va toponímica das corredoiras, prazas,
portas… de Lugo. Nomes relacionados a
acontecementos sociais e estructurais da
cidade e que na actualidade se cambia-
ron por nomes que pouco teñen que ver
coa historia dese lugar. Puxo exemplos
como o Parque de Rosalía que se coñecía
como O Garañón, O Camiño Real foi sem-
pre Camiño Vello, A Praza de Augas Fér-
reas actualmente sita a un kilómetro
desas augas, ou a Praza da Soidade coñe-
cida anteriormente como Praza do Car-
boeiro. Un relatorio de espazos e carrís
que tiveron un nome espóntaneo e que
agora son sustituídos por unha toponímia
conmemorativa e de persoeiros.

A intervención de Gonzalo Navaza
deixou aínda máis clara a loucura que
moitas veces rexe as mentes dalgúns ilu-
minados na súa teima por nomear o que
xa tiña nome ou por facer unha descu-
berta toponímica pouco científica. Falou
da riqueza da toponímia de Galiza en
variedade e número e da súa extraordi-
naria antigüidade, aspectos relacionados
intrínsecamentes coa dispersión poboa-
cional a diversidade na orografía e o
minifundismo.

CAMBIOS NO USO DA CIDADE
Despois do xantar deu comezo a

palestra "Cambios no uso da cidade" pre-

sentada por Isidro Novo, acompañado de
Paco Martín e María Reimóndez todos eles
escritores e cronistas da cidade de Lugo
pertencentes a diferentes pléiades (1940,
1951, 1975) e cunha visión moi persoal
dos cambios producidos no territorio
urbano desta cidade nos últimos 75 anos.

Paco Martín viviu no barrio de Magoi,
cando este era unha aldeíña "A xente
falába de ir a Lugo á feira ou ao médico:
Lugo comezaba practicamente onde a
muralla". Isidro Novo recordaba tamén
unha Acéa de Olga moi distinta a actual
situada no que agora é o restaurante "O
Muíño" e relataba como por entonces "as
señoras de vida fácil, que se chamaban
daquela, víñanse bañar ao outro lado do
río". E rematando este percorrido María
Reimóndez levounos de paseo pola cida-
de dos seus recordos a través dun relato
no que todos poidemos calzarnos diferen-
tes zapatos que a autora quixo vestirnos.

PASEO LITERARIO
Para rematar Xurxo Souto, presen-

tounos a dúas mulleres que el definiu
como "mulleres sol" trasformadoras e
multidisciplinares: Adela Figueroa e Pilar
García Negro. Da man destas dúas mulle-
res o encontro converteuse nun paseo
literario por Rosalía de Castro, Otero
Pedrayo, Carvahlo Calero, Luis Pimentel,
Ánxel Fole, Manuel María, Uxío Novoney-
ra, Lois Diéguez, Marica Campo... autores
de urdime na literatura galega que nal-
gún momento souberon retratar con
extaordinaria certeza a cidade de Lugo. 

Ao longo das xornadas tamén houbo
tempo para o lecer e a música, da man do
“Coro LUGH” e de dous membros de "Os
Frebudos". Como punto final, o propio
Xurxo Souto arrincou do seu acordeón
unha homenaxe a Lois Pereiro, galardoa-
do co Premio Día das Letras Galegas
deste ano.
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A xornada estivo amenizada con música coral e tradicional.
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O MONTE COMO OPORTUNIDADE
SUSTENTÁBEL FRONTE Á CRISE

Cerna/Redacción

O pasado 4 de xuño desenvolveuse en Melide unha xornada dedicada a analizar o papel do monte galego como oportunidade sos-
tíbel fronte a crise. A actividade estivo programada conxuntamente entre ADEGA e a ORGACCMM (Organización Galega de Comuni-
dades de Montes Veciñais en Man Común). O monte é algo máis que un conxunto de árbores e polo tanto temos que descubrilo, nes-
tes momentos de crise, desde outras olladas. Con esta premisa desenvolveuse unha intensa reflexión que contou coa participación dun
total de 17 relatores distribuídos en catro palestras e cun nutrido auditorio que confirmou a interese da sociedade polo noso monte.

Nunha primeira palestra falouse do
“Monte como xerador de emprego”
desde unha perspectiva histórica. Arace-
li Freire (historiadora da USC) tratou dos
antecedentes históricos do noso monte;
Xosé Antonio Meixide (técnico do CFEA
de Guísamo), da formación como base
para o emprego no monte; Mar Pérez Fra
(membro do Departamento de Economía
Aplicada da USC), da súa xestión e da
conservación no pasado e os cambios
que houbo até os nosos días; mentres
Xosé Alfredo Pereiras (presidente da
ORGACCMM) abordou a necesidade
dunha política sostíbel do monte como
fonte de emprego e de vida.

“O monte sustentábel como oportu-
nidade” foi o título da segunda palestra.
Xabier Bruña (vogal de Medio Rural de
ADEGA) analizou a necesidade da defen-
sa da terra e dun uso equilibrado; Eloi
Villada (técnico da Consellería do Medio
Rural) deu conta de modelos silvopasto-
rais como exemplos de manexo susten-
tábel do monte; Xosé Manuel Yglesias
Espiño (presidente da CMVMC de Car-
ballo-Friol), contou a experiencia de
posta en valor do monte comunal; e
Ramón Lourido (xerente de abonos Lou-
rido), presentounos un proxecto de com-
postaxe de toxo baseado na cultura tra-
dicional do manexo do monte. 

A terceira palestra versou sobre “o
monte como vertebrador territorial e
social e como axente activo”. Sobre o
aproveitamento eólico nos nosos montes
falou Damián Copena Rodriguez (Univer-
sidade de Vigo); logo Felipe Castro (ex-
presidente da CMVMC de Salcedo e Bai-
rán de Pobra do Brollón) introduciu a
cuestión da recuperación etnográfica do
monte. Pola súa banda, Xosé Dobarro
Casal (ex-secretario da CMVMC de Zobra
de Lalín) fixo fincapé na necesidade de
reinvestir no monte como aposta social;
e finalmente o presidente da Mancomu-
nidade de Pontecandelas, Alberto Lema,

xunto con Santiago Suárez Blanco,
expuxeron dous exemplos concretos de
usos sustentábeis no monte, como a
lonxa de madeira e os parques interme-
dios e o aproveitamento gandeiro na
Serra do Barbanza.

A última palestra contou coas inter-
vencións de representantes dalgunhas
experiencias destacadas en Galiza en
canto á xeración de emprego nos mon-
tes. Así, participaron desta o titular da
explotación gandeira “O Agro” de Cela-
nova, Roberto Álvarez González; Olga
Otero Gómez, en representación do
modelo asociativo da UXFOR Fonte das
Meigas (Chantada); Fuco Barreiro, mem-
bro da  cooperativa Monte Cabalar (A

Estrada) e Latino Rodríguez, como vocei-
ro da mancomunidade do Val Miñor
(Pontevedra) na que se puxo en marcha
unha empresa de servizos.

CONCLUSIÓNS
A través das distintas intervencións

confirmouse que o futuro dos nosos
montes pasa por unha xestión sustentá-
bel, integral, activa e participativa. Entre
as cuestións formuladas nas conclusións
das xornadas están que o monte foi, é e
será unha fonte de xeración de emprego
que fixa poboación no rural e favorece a
economía local. Ademais o monte sus-
tentábel preséntase como oportunidade
ante a crise especulativa actual ao fun-
damentarse no traballo da terra e na
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A xornada acadou un grande éxito de público, deixando pequeno o recinto de celebración.



xente. Neste sentido, o uso sus-
tentábel do monte debe vir dado
pola xestión integral, sendo os
elementos claves da sustentabili-
dade: a conservación do monte, a
participación activa na xestión
do monte por parte das persoas
propietarias e persoas titulares
de monte, e a defensa da terra. A
multifuncionalidade e a diversi-
dade do monte son alternativas
reais fronte ao abandono, e o
monte de Galiza ten unha alta
potencialidade para a boa xes-
tión agro-silvo-forestal. Pola
contra, as novas reformas legais
buscan a predominancia do
monocultivo forestal e a promo-
ción dos cultivos enerxéticos. 

Outra das reflexións impor-
tantes que se desenvolveu na
xornada é que o monte veciñal,
malia á súa importancia territo-
rial (22,5% da superficie galega),
non ten presenza nos estudos da
comunidade científica, nin na
análise da Administración, nin
nos medios de comunicación, nin
na opinión pública. A sociedade
galega debería darlle a importan-
cia e a consideración que merece.
Ademais debe manter o seu
carácter xermánico (propiedade
colectiva vinculada á terra), evi-
tando que as reformas legais
posibiliten a súa privatización e,
mesmo, a súa desaparición. 

Os estudos sobre a aplicación
real do aproveitamento eólico
confirman que a actual normati-
va galega sobre parques eólicos é
moi prexudicial para as comuni-
dades de montes, pois limita
moito a negociación sobre as
condicións de instalación e
imposibilita que poida constituír
unha fonte de recursos para o
desenvolvemento rural.

Por outra banda, resaltouse
que a formación de persoas tra-
balladoras no rural, debe apostar
pola profesionalización, contri-
buír á modernización do manexo
sostíbel da terra e a ofrecer ser-
vizos no rural. Ademais, o patri-
monio cultural forma parte da
riqueza e dos recursos do monte
veciñal, polo que se debe promo-
ver a súa recuperación e posta en
valor que evite a súa desapari-

ción e fortaleza o seu goce pola
sociedade en xeral. 

O monte galego é un monte
activo, vertebrador territorial e
social, que contén os elementos
necesarios para dar estrutura ao
territorio e ao capital humano;
elementos clave para o futuro do
noso rural. Neste sentido, a xor-
nada concluíu que se deben pro-
mover plans de uso que contem-
plen as novas posibilidades do
monte, de xeito integrado e con-
tando co consenso de toda a
sociedade. O futuro dos montes
galegos pasa por reintroducir no
medio rural a autoestima e adap-
tar os vellos recursos ás novas
demandas aplicando os coñece-
mentos e as técnicas actuais.
Deste xeito, na planificación do
monte hai que contemplar os
novos usos do monte, servindo de
exemplo os citados nos distintos
relatorios da xornada como son:
a produción de carne ecolóxica, a
produción de adubos e a enerxía. 

As xornadas demostraron que
existen numerosas experiencias
sostíbeis nos nosos montes que
están a funcionar baixo o criterio
da multifuncionalidade o que nos
indica que o monte veciñal ten
futuro. Porén, houbo coinciden-
cia en que Administración da
Xunta de Galiza non está a axu-
dar nin a apoiar estas iniciativas,
e en rexeitar o modelo de xestión
conxunta que propoñen as
SOFOR (Sociedades de Fomento
Forestal) impulsadas polo actual
goberno. 

Fronte a afirmación do con-
selleiro de Medido Rural de que o
despoboamento do rural non ten
solución, estas experiencias
veñen a demostrar que o rural
está vivo e ten futuro, deman-
dando un apoio máis activo da
Administración pública. Se des-
coñecemos o que temos próximo,
será moi difícil chegar a estima-
lo; e será así moi doado deixar de
preocuparse por el. Achegémo-
nos ao monte para escoitalo,
sentilo, vivilo; e sobre todo para
saber o que temos: un monte do
que se pode vivir, convivir e
gozar. Agardemos que non teña-
mos que perdelo para comezar a
valoralo.
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As xornadas foron inauguradas por Virxinia Rodríguez, presi-
denta de ADEGA; Socorro Cea, ex alcaldesa de Melide e Pilar
Santamaría, Vicepresidenta da ORGACCMM.

Araceli Freire (á dereita) e Mar Pérez Fra (á esquerda), ambas
as dúas investigadoras na USC, retrataron a situación do
emprego no monte no pasado e no presente, respectivamente. 

Na segunda palestra xa se presentaron algúns casos prácticos
de creación do emprego nos montes galegos, como Abonos Lou-
rido ou a Comunidade de Montes veciñais en Carballo (Friol).
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As últimas dúas palestras acolleron exemplos moi variados de
aproveitamento sostíbel dos montes, desde o enerxético até o
patrimonial, o madeireiro, o agrogandeiro e o silvopastoral.





cerna 31

O monte veciñal en man común
(MVMC) ocupa 1/4 do territorio do
país. Polo tanto, conseguir un monte
veciñal multifuncional e sustentábel é
defender o territorio. Pero non é posíbel
un monte veciñal en man común vivo,
multifuncional, equilibrado e sustentá-
bel sen veciñanza comuneira ao seu
carón e sen un medio rural vivo.

As políticas europeas do medio
rural non defenden o territorio porque
até o de agora esixiron para a súa exe-
cución, única e exclusivamente, a ren-
dibilidade económica, sen ter en conta
a función social do monte. Foron dese-
ñadas ao marxe das persoas que viven,
traballan e xestionan o medio rural,
aínda que xa se sabe que sen xente no
rural non é posíbel defender o territo-
rio.

Entre as funcións que cumpren os
MVMC atópase a función medioam-
biental. Mais, salvo en casos excepcio-
nais como certos montes protexidos de
grande valor ambiental e paisaxístico
(bosque atlántico, fragas, áreas restrin-
xidas...), débese evitar o considerar os
montes veciñais en man común como
reservas da natureza. Por dúas razóns:

porque cada milímetro de terra destes
montes está pisada e manexada pola
humanidade desde hai milleiros de
anos, e porque se queremos un monte
veciñal en man común vivo e con per-
soas ao seu carón, a súa posta en valor
ten que xerar emprego para algúns
veciños e veciñas comuneiros, ten que
mellorar a calidade de vida para toda a
veciñanza comuneira e ten que acadar
melloras sociais e medioambientais
para a sociedade no seu conxunto. Se
non é así, o monte veciñal en man
común será pasto das lapas ou apro-
piado polo capital.

Tal e como foron tradicionalmente,
os MVMC teñen que ser considerados
como superficies rústicas onde se dan
múltiples aproveitamentos que son
fundamentais para o desenvolvemento
do medio rural. A función medioam-
biental dos montes veciñais en man
común debe estar presente en todos e
en cada un dos seus usos múltiples.
Produce bens intanxíbeis e de difícil
cuantificación económica, que benefi-
cian a toda a sociedade. 

Mais ten custos para os seus titula-
res, xa que precisa da redacción de

Plans de xestión ou de ordenación, de
traballos de silvicultura e do combate
do lume e das pragas, etc. Polo tanto,
parece consecuente, que os titulares
destas terras reciban algún tipo de
compensación por estas tarefas. Así
pois, a alternativa pasa por acadar un
equilibrio compensatorio para os titu-
lares das terras comunitarias que hipo-
tecan certos usos do monte en benefi-
cio da sociedade.

É preciso, xa que logo, compatibili-
zar as figuras protectoras medioam-
bientais, os usos múltiples dos montes
e os beneficios económicos para a
veciñanza comuneira co obxectivo de
poder vivir toda a vida no rural e en
condicións aceptábeis. Do mesmo
xeito que os titulares das terras comu-
nitarias teñen que entender e defender
que a implantación de certas medidas
medioambientais son fundamentais
para a defensa do ecosistema, a socie-
dade ten que entender e defender a
lexitimidade das medidas compensato-
rias. Estas medidas compensatorias
teñen que ser recibidas mediante axu-
das directas, bonificacións e incentivos
fiscais, ou polo incremento na porcen-
taxe nas axudas xerais. O carácter das
axudas debe ser finalista e deben estar
dedicadas a obxectivos tales como o
incremento da superficie arborada con
frondosas autóctonas, a posta en valor
dos montes veciñais de xeito multifun-
cional e sustentábel, ou o incremento
das rendas da veciñanza comuneira
das zonas desfavorecidas e da alta
montaña. 

Na defensa do territorio non ten
por que haber contradicións entre a
movemento ambientalista e a veciñan-
za comuneira, xa que, obxectivamente,
ambos son aliados. As discrepancias e
diferenzas resólvense doadamente
mediante o diálogo. A alianza entre a
veciñanza comuneira e o movemento
ambientalista é estratéxica para o país.
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O MONTE VECIÑAL E A DEFENSA DO
TERRITORIO: AS ALIANZAS NECESARIAS

Xosé Alfredo Pereira*

Monte nas Paxareiras. Carnota.

* Xosé Alfredo Pereira Martínez é presidente da
ORGACCMM.
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En xuño, ADEGA presentou ante o
Ministerio Fiscal unha denuncia penal
contra o conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, Agustín Her-
nández, por presunto delito de prevari-
cación urbanística, desacato ao poder
xudicial, contra a Facenda Pública e por
desviación de poder. O motivo foi a
aprobación polo Consello da Xunta do
Plano Sectorial de Barreiros, a través do
cal se pretenden legalizar as licenzas
outorgadas polo alcalde popular, Afonso
Fuente Parga, en 2006 e que foran
recorridas pola anterior Xunta por ser
outorgadas en solos urbanos non conso-
lidados ou que non contaban cos servi-
zos mínimos obrigados (abastecemento
de auga potábel, saneamento, subminis-
tro de potencia eléctrica ou iluminación
pública). 

Alén do ámbito político-administra-
tivo, o conselleiro desiste de continuar
cos procedementos contenciosos pre-
sentados pola Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística e o Consello da
Xunta aproba retirar 21 recursos xudi-
ciais presentados polo anterior Executi-
vo que desbloquean as obras de máis de
3.000 vivendas, malia que as primeiras
sentenzas emitidas polo Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galiza (TSXG) sobre
algunhas destas licenzas ratifican a súa
ilegalidade. O Plano Sectorial de Barrei-
ros vén acompañado dun convenio entre
a Consellaría de Medio Ambiente, Augas
de Galiza, a Deputación de Lugo e o
Concello de Barreiros polo que destinan
14 millóns de euros das arcas públicas
para intentar arranxar esta desfeita
urbanística e suplir a deficiencia de ser-
vizos. 

A consumación deste Plano Sectorial
suporía un agravio comparativo fronte
aqueles promotores e propietarios que
cumpren coa legalidade vixente e fronte
a calquera cidadán que, ante unha
denuncia por infracción urbanística, se
ve obrigado ao derribo das obras reali-
zadas. Pero a consecuencia máis grave
sería a desaparición na práctica de toda
a legalidade urbanística vixente, que-
dando relegada á discrecionalidade e

arbitrariedade do conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas
e/ou do rexedor municipal de quenda. 

Así, Barreiros sentaría un precedente
de actuación no que os cartos públicos
estarían destinados a salvagardar as ile-
galidades urbanísticas dos concellos.
Nesa tesitura atopamos unha longa lis-

taxe de municipios que agardan poder
legalizar as súas obras ilegais. Todo isto
baixo o amparo e a compracencia des-
medida dalgúns alcaldes que utilizan o
desenvolvemento urbanístico como
“opio” do pobo. 

Mais semella que ese “opio” do pobo
funciona a meirande parte das veces.
Malia o coñecemento por parte da
sociedade e das administracións da
existencia de mafias e de ilegalidades
urbanísticas, delitos de prevaricación,

malversación de fondos públicos, tráfico
de influencias, suborno, etc., poucos
casos coñecemos nos que  conselleiros,
alcaldes, concelleiros, promotores ou
funcionarios sexan inhabilitados ou
condenados.

CONCELLOS NO PUNTO DE MIRA
No punto de mira da especulación

mais salvaxe está o litoral galego e, de
xeito especial, as Rías Baixas, a Costa da
Morte, a Área Metropolitana da Coruña
e agora tamén a Mariña Luguesa. 

Miño

A comezos de 2001 o alcalde e
FADESA asinan un convenio para pro-
mover unha urbanización en Perbes (San
Xoán de Vilanova). En 2002, tres meses
antes da aprobación do Planeamento
Xeral, decídese en pleno a expropiación
de 1,5 millóns de m2 para a construción
de 1.200 vivendas. Posteriormente, o
Supremo anula a cesión dos terreos a
FADESA e o Concello de Miño adquire
unha débeda cos donos das propiedades
expropiadas de 7 millóns de euros.

Sanxenxo

É, para algúns, a “Marbella galega” e
Telmo Martín, o paradigma de alcalde-

BARREIROS, MAL REFERENTE PARA
OUTROS CONCELLOS

Froilán Pallín Seco*
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“A consumación do Plano
Sectorial de Barreiros suporía
a desaparición na práctica de
toda legalidade urbanística

vixente no país”

Unha das obras en Barreiros cuxa licenza foi recorrida ante os tribunais polo anterior goberno da
Xunta.



promotor. O edil de urbanismo, o popu-
lar Francisco Villaverde,  construíu un
chalé na antiga marisma do regato de
Dorrón, en zona de dominio público, co
amparo de Cristina de Paz, Xefa Provin-
cial de Costas, á súa vez propietaria
doutra edificación en zona protexida e
recalificada polo concello. O TSXG en
2008 anulou a primeira das licenzas e
outro fallo dese mesmo ano anulou a
construción dunha urbanización de 407
vivendas. En 2010 o TSXG ratificou o
derrubo de 16 vivendas unifamiliares. 

Por outra banda, o Plan Xeral de
Sanxenxo de 2003 foi mudado para
beneficiar entre outras a  Jolva S.L.,
unha das empresas fundadas por Sito
Miñanco e a súa dona, que construíu 38
chalés a pé de praia. 

Fisterra

A linda paisaxe da Langosteira viuse
de súpeto sementada de edificios sen
planificación urbanística e sen servizos
básicos destinados aos veraneantes. O
concello deu licenzas en solo non edifi-
cábel. Así, a “recta da Anchoa”, á entra-
da a Fisterra, encheuse de pisos baleiros.
A finais do 2006, a D.X. de Urbanismo
declarou ilegais 168 vivendas de 391
revisadas. Agora, o conselleiro de Medio
Ambiente, Agustín Hernández, négase a
pedir a execución de sentenza para a
súa demolición. 

Gondomar

En 2007 o pleno do concello parali-
za o plan urbanístico ante a presión
veciñal e edil do BNG, Domingos Solla,
abandona a localidade tras sufrir un
atentado contra a súa integridade física,
presuntamente, por ter presentado
denuncias urbanísticas.

O ex-alcalde do PP, Carlos Silva,
xunto con cinco concelleiros, é conde-
nado en decembro de 2008 por prevari-
cación urbanística continuada, ano e
medio de cárcere e oito anos de inhabi-
litación para cargo público. Tras unha
moción de censura, os tránsfugas levan-
tan a prohibición de construír e obs-
trúen unha orde de demolición. A dous
meses da eleccións municipais prohí-
benprohiben á secretaria do concello
emitir informes urbanísticos e, poste-
riormente, a Fiscalía investiga unhas 30
licenzas outorgadas á marxe da secreta-
ria. En xullo, o TSXG condena a dous
concelleiros e ao arquitecto por delito
de suborno, a unha multa de máis de
650.000 euros e a un ano de inhabilita-
ción para cargo público. 

Nigrán

O escándalo salta a mediados de
2006, cando se ía aprobar o Planeamen-
to Xeral. O pobo de Nigrán mobilízase e
a Fiscalía investiga o patrimonio do
alcalde e de cinco concelleiros denun-
ciados por tráfico de influencias. En
novembro de 2007, por orde xudicial, o
concello derruba dous chalés na  Ramal-
losa, mentres que o concelleiro Alberte
García Pazos reside e posúe unha casa
ilegal desde 2002. Ao igual que en Gon-
domar, en Nigrán os concelleiros que
denunciaron estes procederes delituosos
sufriron ameazas e ataques ás súas pro-
piedades.

Sada

A finais de 2005, a D. X. de Política
Territorial recorre xudicialmente varias
licenzas por entender que incorrían en
nulidade de pleno dereito. Un ano des-
pois, a Xunta suspende o planeamento
municipal e os tribunais declaran ilegais
154 vivendas por seren vivendas plurifa-
miliares construídas en solo de núcleo
rural. Agora dúas promotoras reclaman
ao concello 3,52 millóns de euros de
indemnización.

Baiona

O alcalde, Xesús Vázquez Almuiña,
ten unha sentenza de derrubo sobre a
súa propia casa, ademais de estar impu-
tado, xunto con varios concelleiros e
funcionarios, por presunta prevaricación
e intento de legalización de edificacións
na zona vella. Ao mesmo tempo, a Fis-
calía presenta unha querela contra o
alcalde por favorecer presuntamente ao
dono dun hotel-balneario, sobre o que
pesa unha orde de demolición.

Tui

O rexedor popular, Feliciano Fernán-
dez Rocha, foi condenado a sete anos de
inhabilitación para cargo público e unha
multa de 6.000 euros por tres delitos de
prevaricación urbanística en setembro
de 2005.

O Grove

En 2010, o TSXG ordena a demoli-
ción de 52 chalés na praia de Raeiros,
tras dúas ordes de paralización das
obras. Unha das vivendas é propiedade
dun irmán do Conselleiro de Cultura,
Roberto Varela.

A Guarda

En 2007 o TSXG ordena a demolición
de 21 vivendas. O alcalde socialista,
Xosé Manuel Domínguez Freitas, é san-
cionado por non executar a sentenza.

Cabanas

A alcaldesa é inhabilitada durante
oito anos por prevaricación urbanística.

Cambre

O alcalde é investigado pola fiscalía
polos seus presumíbeis negocios urba-
nísticos.

Aranga

A fiscalía do TSXG denuncia o alcal-
de e dous responsábeis da empresa Pro-
motora de Vivendas Urbanas por uso de
información privilexiada na merca de
330 hectáreas de solo rústico no monte
Santiso que, tras sufrir un incendio,
foron recalificados polo concello.
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* Froilán Pallín Seco é Secretario Xeral de
ADEGA.

Recentemente a Xunta de Feixóo retirou 21 recursos xudiciais presentados polo anterior Exectivo
contra o concello de Barreiros, co gallo de desbloquear a construción dunhas 3.000 vivendas pen-
dentes aínda de resolución.
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As sociedades humanas comeza-
mos a empregar o territorio desde o
punto de vista egosistémico, é dicir,
collendo aqueles recursos que nos
facían falta. Algo máis adiantados no
desenvolvemento agro-gandeiro, a
nosa xestión foi fragmentaria: dedica-
bamos unha parte do territorio ás
diferentes actividades segundo as
necesidades de adquisición/produción
de bens e servizos: forestal, agraria,
gandeira, cinexética, industrial, mais
sen prestar atención ás posíbeis
relacións que se derivan dos dis-
tintos usos ou aproveitamen-
tos. Despois preocupámonos
dos procesos de contamina-
ción ambiental derivados da
industrialización (mediados do século
XX) e da conservación das especies
mediante a instauración e xestión de
espazos protexidos (xestión ambien-
tal). 

Tendo presente toda a información
científico-técnica desenvolvida nas
últimas décadas, hoxe en día faise
necesario ter unha perspectiva global e
integrada da xestión do territorio. É
dicir, a base territorial na que vivimos
e da que vivimos, ten que ser vista
como un único e complexo ecosistema
subministrador de bens e servizos bási-
cos para as comunidades humanas.
Beneficios estes que van desde a pro-
dución de materias primas (alimenta-
ción, industria) até o que denomina-
mos servizos ecolóxicos: ciclo
hidrolóxico e de nutrientes, regulación
climática (fornecemento da calidade
da auga e do ar, mantemento da ferti-
lidade do solo) e conservación da
diversidade biolóxica.  Desde esta
perspectiva debemos pensarmos o ter-
ritorio como fonte da supervivencia
“física” e da supervivencia “metafísi-
ca”. Evidentemente a distinción non é
real, xa que as dúas van parellas, mais
o ser humano sempre ten máis claro

que o territorio danos os materiais pri-
marios para sobrevivir, e que podemos
cuantificar de maneira máis doada:
madeira, alimentos, terreo para a
construción, para o aproveitamento
dos recursos minerais...

Mais tamén o territorio subminis-
tra elementos básicos, ás veces menos
tanxíbeis ou con presenza menos
urxente: auga e ar limpo, espazos de
lecer, contacto coa natureza. Son bens
que en moitas ocasións non están
directamente na consciencia da rela-
ción entre territorio e usos do mesmo. 

Outra característica importante é
que os bens “físicos” colámolos indiso-
lubelmente coa propiedade. Ese terreo
prodúceme madeira, ou dáme pata-

cas... Pola contra, os servizos eco-
lóxicos non están aparellados á
propiedade, xa que por definición,
é o conxunto do territorio, alén do
posuidor, o que regula o ciclo
hidrolóxico e de nutrientes, o

clima, a conservación da diversida-
de biolóxica, e a necesaria relación do
ser humano coa natureza, para poder
desenvolver unha personalidade equi-
librada: a biofilia. 

Esta paisaxe, nunca mellor dito,
amósanos que a propiedade do terri-

torio pode, e realmente é así, incidir
e determinar o nivel e a calidade dos
servizos xerais que o espazo subminis-
tra á toda a sociedade. Chegados a
este punto de relación, faise necesario
e obrigatorio acadar un acordo ou
entendemento polo cal a propiedade
privada, legalmente instituída e res-
pectábel, non mingúe ou estrague os
dereitos colectivos de dispormos dos
servizos ecolóxicos, dependentes
dunha xestión integrada do territorio. 

Por outra banda, isto non é só unha
demanda, se non que é tamén unha
obriga legal. A Constitución Española
esixe a todas as administracións o
deber de preservar o medio ambiente
para que toda a sociedade, presente e
futura, se beneficie dos seus bens e
servizos. Polo tanto, non podemos só
solicitar, se non que é preciso deman-
darmos que a lei se cumpra. Que a xes-
tión/ordenación do territorio teña pre-
sente todos os beneficios fornecidos,
non só os aparellados a un ordena-
mento de egosistema e aproveitamen-
to fragmentario, no cal os intereses
particulares de obtención de determi-
nados bens, a curto ou longo prazo, se
impoñen e minimizan ou desbotan
completamente os servizos xerais,
básicos para a supervivencia das socie-
dades. 

“É obrigatorio acadar un acordo
polo cal a propiedade privada,
non mingúe ou estrague os

dereitos  colectivos de dispormos
dos servizos  ecolóxicos,
dependentes dunha xestión
integrada do territorio”

TERRITORIO:
PROPIEDADE E SERVIZOS

Emilio Carral*



O achegamento a estes obxectivos
pasa por non ceder nesta teima, mais
tamén por perseverar na educación e
comunicación ambiental. E a bo segu-
ro que este é un grande desafío, xa que
se a educación ambiental básica ten
moito que mellorar, a transmisión do
coñecemento sobre temas máis xerais
require dun grande esforzo adicional.
Estes temas son posibelmente un
bocadiño máis difusos: función global
do territorio, funcionamento dos eco-
sistemas, relación entre estrutura e
función,  mais son esenciais para que
todos e todas ancoremos na conscien-
cia a importancia que ten un uso
racional dos recursos naturais para a
propia supervivencia/benestar, e o das
xeracións futuras. 

E todo isto faise irreversíbel e
localmente urxente, xa que nestes
intres a biocapacidade do territorio do
Estado só cubre o 30% da demanda de
recursos (consumo-contaminación).
Cada súbdito español consume 5,4
hectáreas globais e dispón de 1,6 ha.
Informar, explicar e facer comprender
á sociedade a importancia da relación
entre propiedade e servizos do territo-
rio, considerado como un ecosistema
global, é o grande desafío do noso
tempo. As boas decisións, grandes e
pequenas, tómanse só cando dispomos
dunha información correcta, equilibra-
da e orientada cara o interese socio-
global.

Entender, e facer entender, o fun-
cionamento do territorio como ente,
ou ecosistema global, subministrador
de ditos recursos básicos, precisa
dunha grande disposición de medios,
de tal forma que sen o compromiso das
institucións públicas é moi difícil que
teña bo suceso. Non só pola presenza
das mesmas en todo o espazo público,
senón como protagonista, director e
iniciador obrigado de calquera medida
legal e de fomento, para acadar ese
equilibrio entre o dereito á propiedade
privada e a seguranza no fornecemen-
to de servizos ecolóxicos (e económi-
cos) á sociedade, todos eles debedores
do uso integrado e racional dun espa-
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A EXPLOTACIÓN DA PIZARRA EN GALIZA
E OS SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dr. Francisco Gutiérrez*

A falta dunha aplicación efectiva da
normativa de regulación ambiental e
mineira en Galiza, desde a década dos 70
aos 90, posibilitou o irracional e despro-
porcionado desenvolvemento deste sec-
tor, problema que agora padecemos por
falla de preocupación, previsión e plani-
ficación ambiental, non só das empresas
explotadoras, senón das administracións
competentes.

A lousa galega perde peso no merca-
do internacional, da orde do 30%, desde
o ano 2005. Se repercutimos o prezo da
recuperación ou rehabilitación ambien-
tal sobre o seu elevado custo (750 $/t),
en relación cos nosos principais compe-
tidores -China (290 $/t) e Brasil (400
$/t)-, a lousa galega deixaría de vender-
se e as empresas pizarreiras veríanse
obrigadas a finalizar a súa actividade. 

O rendemento do proceso produtivo
é un dos principais problemas do sector.
Manéxanse uns ratios de aproveitamen-
to da orde do 4%, é dicir, que o 96% res-
tante son residuos estériles, co conse-
guinte impacto ambiental e paisaxístico
e perda económica por desaproveita-
mento do recurso.

Para unha produción media de pizar-
ra en Galiza de 900.000 t/ano, xéranse
22,5 millóns de toneladas de residuos de
lousa, o que supón case 8 millóns de m3

de estériles vertidos nas entulleiras gale-
gas anualmente.

Preséntase unha delicada situación
do recurso, en relación aos volumes de
estériles xerados, os custos de produ-
ción-restauración e a competencia, o
que fai imprescindíbel a súa correcta
xestión e planificación, sostíbel no
tempo e coa natureza, co obxecto de
preservar o medio natural e o propio
recurso.

RACIONALIDADE NO MÉTODO E
DESEÑO DE EXPLOTACIÓN 

O método, deseño e localización da
explotación son os factores determinan-
tes da xeración de impactos ambientais
e a súa posíbel corrección. A explotación
de interior (minaría subterránea) ou a
minaría de transferencia eliminarían a
xeración de entulleiras, o que, unido a
unha correcta planificación e coordina-
ción dos labores de explotación e restau-

ración, garantiría a efectividade dos
labores de restauración.

De non ser factíbel outro tipo ou
método de explotación, entón a entullei-
ra debe cumprir cun correcto deseño e
localización, tendo en conta unha serie
de requirimentos técnicos e ambientais
que permitan a viabilidade económica da
súa recuperación. O depósito de entullos
debe ser temporal e accesíbel para o seu
posterior aproveitamento ou reutiliza-
ción e para a futura explotación do
recurso que subxace baixo a entulleira.
Até o momento unha entulleira enten-
deuse como vertedoiro inamovíbel e
definitivo dos estériles da lousa. Parale-
lamente, hai que garantir a estabilidade
dos materiais na mesma e impedir a con-
taminación por lavado ou lixiviado des-
tes a través dunha correcta rede de dre-
naxe  e da súa impermeabilización.

Ademais, a entulleira, ao igual que a
explotación de lousa ten que quedar
integrada no contorno. Isto non só se
consegue aplicando un bo criterio de
deseño e localización, senón que tamén

Galiza é a primeira potencia mundial en produción e exportación de lousa. A explotación deste recurso leva asociada unha
problemática ambiental moi específica e característica. O desproporcionado desenvolvemento do sector, a falta de criterios
racionais no deseño e planificación das explotacións, unido á inexistencia de previsión ou planificación ambiental provocou
que herdaramos unha complexa e problemática situación, non só ambiental e mineira, senón tamén social e económica. O
estudo da explotación da lousa en Galiza dá como resultado que a situación ambiental destes coutos mineiros é irreversíbel,
que non é posíbel a súa restauración e que é inviábel economicamente a súa recuperación ou rehabilitación. É preciso, pois,
un cambio de modelo na explotación das louseiras en Galiza, que se especifica neste artigo.

Canteiras de lousa na Serra do Courel.

Burato de explotación e entulleira dunha explo-
tación de pizarra en Ortigueira (A Coruña).
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hai que atender á ocultación/simulación
e remodelado de entulleiras para conse-
guir a maior integración paisaxística
posíbel. 

PLANIFICACIÓN E COORDINACIÓN DA
EXPLOTACIÓN E RESTAURACIÓN

A fase de investigación do xacemen-
to e planificación dos labores de explo-
tación e restauración é a máis importan-
te do ciclo. Nela determínanse as demais
fases: produción, restauración e a propia
viabilidade da explotación. O Estudo
ambiental, previo a calquera tipo de
alteración no medio, debe comprender
as posíbeis afeccións á seguridade e
saúde dos habitantes da zona, un estudo
florístico e faunístico que describa e
determine os hábitats, as súas relacións
e demais procesos ecolóxicos que resul-
ten de interese para unha posterior res-
tauración ou recuperación ambiental da
explotación e do seu contorno. Así coñe-
ceremos cal é a compatibilidade ambien-
tal da explotación.

A restauración ou recuperación das
zonas alteradas pola actividade mineira
débese efectuar dunha forma xuizosa e
responsábel, de maneira que os terreos
afectados volvan ser útiles para usos
futuros, acadando un equilibrio entre o
desenvolvemento económico e a conser-
vación da natureza. Estableceranse pan-
tallas visuais, preferentemente vexetais,
árbores e arbustos, que ademais cum-
pran coa función de protección acústica,
cortaventos e de barreira e control de
emisións á atmosfera, como CO2 e partí-
culas en suspensión. Nos labores de
revexetación empregaranse as especies
máis afíns co futuro uso que se tivese
determinado para os terreos, o cal adoi-
ta ser o natural ou natural-forestal,
dadas as características dos xacementos
e as explotacións de pizarra en Galiza.
Tanto pola abundancia de especies como
polo baixo custo ou polos escasos coida-
dos e requirimentos, utilizaranse mestu-
ras de sementes autóctonas que asegu-
ren o éxito de implantación e o
desenvolvemento da cuberta vexetal.
Tamén é preciso un estudo e monitoriza-
ción de zonas de referencia ou “parcelas

branco” en cada explotación, que nos
dean datos específicos da propia explo-
tación.

O Estudo de explotación de lousa
abandonada permitiranos coñecer a
evolución natural da explotación no
transcurso do tempo, a orixe e a magni-
tude das alteracións ou impactos ocasio-
nados. Isto daranos unha valiosa infor-
mación sobre reversibilidade e
recuperación ambiental.

Co Estudo de depósitos naturais de
clastos farémonos unha idea do compor-
tamento e evolución xeolóxica deste tipo
de depósitos, similares ás explotacións e,
sobre todo, ás entulleiras de lousa; así,
como o seu estado final ou unha posíbel
previsión do seu estado co transcurso do
tempo. Esta é unha aproximación obxec-
tiva que non poderíamos estimar doutro
modo, pois requiría o transcurso efectivo
de milleiros de anos.

MELLORA DAS TÉCNICAS DE
ARRANQUE, ELABORACIÓN E
APROVEITAMENTO 

As técnicas que se apliquen deben
avogar pola redución da xeración de
residuos e o incremento do ratio de
aproveitamento, para o que se precisan
equipos de tratamento, espesamento e
compactación de lodos. Deste xeito uti-
lízase a maior cantidade posíbel de auga

en circuíto pechado sen balsas de decan-
tación, nin presas de residuos, que ocu-
pan grandes extensións de terreo e
supoñen un risco de rachadura e aveni-
da. A implantación destes equipos redu-
cirá de maneira considerábel o volume
dos residuos, ademais de poder reutilizar
a auga clarificada.

A redución, reutilización e reciclado
dos estériles de pizarra deben camiñar
cara ao obxectivo “cero” de residuos e
100% de uso e aproveitamento do recur-
so. Os residuos da lousa, tanto grosos
como finos (lodos) pódense considerar
residuos inertes para utilizarse en obras
de recheo, restauración e acondiciona-
mento, e para novos usos como prefabri-
cados para a construción, cerámica, gres
e materiais compostos (a base de estelas
de pizarra e resina de poliéster). Os lodos
poderían ser usados para as restaura-
cións, como substrato para a vexetación,
para a impermeabilización e o selado de
vertedoiros, como carga para pinturas,
plásticos, gomas, cauchos, moquetas,
etc. E, no caso das lousas bituminosas,
como fondo de coxeración enerxética.

Debido ao amplo abano de aplica-
cións para os residuos da lousa  é conve-
niente traballar na busca dun mercado
competitivo e mesmo crear un mercado
ou bolsa de produtos específicos para
este tipo de residuos. Así mesmo, é nece-
sario afondar en traballos de investiga-
ción sobre as posibilidades da reutiliza-
ción dos residuos xerados no proceso de
elaboración e corte da lousa.
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Explotación subterránea de pizarra da empresa Cafersa en Casaio (Ourense).

Entulleira de pizarra en Casaio (Ourense).

* Francisco Gutiérrez del Rey é doutor en xeolo-
xía pola Universidade da Coruña e autor do
estudo “A explotación da lousa en Galiza e os
seus impactos ambientais”.
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ANTECEDENTES
En xaneiro de 2007 faise pública a

Autorización Ambiental a Cementos Cos-
mos, para utilizar como combustíbel
alternativo nos fornos da fábrica de Toral
de los Vados, os seguintes refugallos:
pneumáticos, fariñas e graxas animais,
lodos de depuradora, plástico e biomasa.
Ecoloxistas en Acción da provincia de
León presentou alegacións ao proxecto
ante o Servizo Territorial de Medio
Ambiente da Xunta de Castela e León, e
en abril dese mesmo ano, organizou unha
charla no salón de actos de Caixa España,
para informar dos perigos que o proxecto
crearía para a saúde, o medio ambiente e
a economía da comarca, e ponse en mar-
cha a recollida de sinaturas contra o pro-
xecto.

Un  ano despois, en xaneiro de 2008,
tivo lugar a primeira manifestación con-
tra o proxecto en Toral de los Vados. Acu-
dimos medio cento de persoas, a maioría
caras coñecidas do mundo ecoloxista da
comarca, aínda que tamén estiveron
algunhas persoas do pobo e do seu con-
torno.

PLATAFORMA “BIERZO AIRE LIMPIO”
Non será até abril de 2008, cando

varias asociacións e cidadáns sensibiliza-
dos e sensibilizadas pola situación
medioambiental do Bierzo crean en
Cacabelos unha Plataforma de oposición
ao proxecto de incineración de residuos
na cementeira de Cosmos. Foi esta plata-
forma a que convocou a segunda mani-
festación en Toral de los Vados, e dupli-
cou o número de asistentes da primeira.
Na concentración informamos da conce-
sión naqueles días da Autorización Inte-
gral a Cosmos para incinerar os refugal-
los.

A oposición a este proxecto ía cada
vez a máis. En novembro, a Plataforma
Bierzo Aire Limpio convoca a súa primei-
ra mobilización en Ponferrada, capital da
comarca,  onde conseguiu xuntar 2.000
persoas. Esta foi a meirande manifesta-
ción pola defensa do medio ambiente
celebrada no Bierzo.

VENCEU A DEFENSA DO MEDIO

A Xunta de Castela e León concedeu
unha prórroga dun ano máis a Cosmos
para desenvolver o proxecto. Durante ese
tempo, Bierzo Aire Limpio mantivo a
chama reivindicativa acesa, realizando
diversas actividades. Destacamos as rela-
cións que mantivemos con plataformas
doutras comunidades que loitaban polo
mesmo que nós, e que logo derivaron na
creación da Plataforma estatal contra a
incineración en cementeiras, que foi reci-
bida polo Ministerio de Medio Ambiente
e polos voceiros parlamentarios de EU e o
PSOE.

Con motivo da Asemblea anual de
Bierzo Aire Limpio deste ano, convoca-
mos outra marcha en Toral de los Vados
con destino á cementeira. Eramos cons-
cientes de que o tema se enfriara pero
era necesario poñelo de novo de actuali-
dade, xa que o 28 de xuño concluía o
prazo outorgado de prórroga que se lle
concedera á empresa Cosmos. Había que
facer algo. 

Un dos nosos amigos, Álvaro, propie-
tario da Taberna del Che en Carracedelo,
foi o artífice, acompañado por outro
amigo, Darío, da creación de “Salvemos El
Bierzo”, entidade que na última etapa da
loita conseguiu aglutinar a todos os sec-
tores que viven do medio ambiente na
comarca e mobilizar unhas 8.000 persoas
na manifestación do pasado 14 de xuño,
en plenas eleccións municipais. Tamén o
atleta berciano Miguel Basurco,  correu 7
maratóns durante 7 días consecutivos
para mover conciencias e sentimentos
pola defensa da nosa terra.

A presión que suscitaron ambos os
dous feitos, xunto coa entrega de máis de
10.000 sinaturas en contra do proxecto e
a difusión da reivindicación a un amplo
sector da sociedade, conseguiron influír
suficientemente na Xunta para que revi-
sase concienzudamente a autorización
ambiental outorgada e denegala  por
incumprimento.
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CrÓNICA dUNHA loItA GAÑAdA

A CEMENTEIRA COSMOS,
INCINERACIÓN TAMÉN NO BIERZO

Luis Fernández Canedo*

* Luis Fernández Canedo é membro da asocia-
ción Bierzo Aire Limpio, + info: www.bierzoai-
relimpio.org, www.ecologistasenaccion.org

O 21 de xuño de 2008 a Plataforma Bierzo Aire Limpio convocou unha concentración diante da
cementeira de Toral de los Vados.
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Salvemos El Bierzo conseguiu reunir 8.000 per-
soas en Ponferrada o pasado 14 de xuño.
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AMORES QUE MATAN
Porque mortal é, en efecto, para os

medios fluvial e costeiro a moda de con-
vertelos nun paseo urbano. Coa premisa
(ou o pretexto) de garantir a accesibilida-
de a calquera persoa, córtase a vexetación
autóctona, mutílanse bosques de ribeira,
altéranse as marxes dos ríos e artificialí-
zanse por completo. O CES non está con-
tra a accesibilidade, senón contra a súa
interpretación perversa. Mentres aínda
hai abondosos exemplos de edificios
públicos aos que non se pode acceder
nunha cadeira de rodas, a tan cacarexada
accesibilidade serve de coartada para
alterar algúns contornos que, nalgúns
casos, non é que deban ser privados da
visita de persoas con mobilidade reducida,
senón da mera presenza humana. Tal é o
caso das áreas de cría da lontra no Umia,
criterio desgraciadamente non comparti-
do por algún enxeñeiro da Deputación. 

O MENÚ DA ALTERACIÓN DO RÍO
No caso da ruta do río da Armenteira,

as actuacións realizadas pola Deputación
de Pontevedra na parte alta do mesmo
(nas proximidades do mosteiro co mesmo
nome) xa foron denunciadas hai máis de
dous anos polo CES ante Augas de Galicia
e a propia institución provincial, por:

- Destrución da vexetación do bosque de
ribeira do regato. Corte total da vexeta-
ción herbácea e arbustiva e tala de
árbores de ribeira.

- Cuberta de boa parte da vexetación de
ribeira baixo unha grosa capa de xabre
da pista do paseo, elevando 50 cm o nivel
natural do terreo, creando unha barreira
para a escorrenta natural das augas ao
regato, afectando á dinámica hidrolóxica
local e transformando en charcas o que
eran praderías e fincas de cultivo. 

- Erosión e desprendementos desta pista
de xabre, facendo que o curso do río
sufra achegas de grava e area e modifi-
cando o ambiente e as condicións físi-
cas do regato. 

Así se cociña a desfeita ambiental dos
nosos ríos e regatos. De entrante deseña-
mos os percorridos sen inventariar a
riqueza natural, nin sinalar áreas sensí-
beis. Como prato forte, mutilamos o bos-
que de ribeira e arrasamos o mato ribei-
rán, todo regado con xenerosas capas de
xabre. Xa de sobremesa, unha sinfonía de
sabores artificiais con notas de farois,
bancos, papeleiras e paneis cromados que
dan un inconfundíbel toque de pastiche á
macedonia. 

Esta terríbel gastronomía non só se
serve en Meis e Ribadumia. Outro dos

exemplos máis dramáticos é o contorno
do río Barosa, en Barro, que tamén está a
ser “cociñado” deste xeito, ao módico
prezo de 750.000 euros do peto público.

APARENTANDO ESCOITAR
Ante as queixas do CES, o presidente

da Deputación convócanos a unha reu-
nión no propio Umia, para contrastar
pareceres e unificar criterios cara a futu-
ras actuacións en paseos fluviais. Porén,
logo de facerse a foto co ecoloxismo e
limar asperezas, o modelo segue a ser o
mesmo, tal e como amosan as recentes
actuacións en Barrantes, na que nos vol-
ven a servir o menú descrito (tala da
vexetación de ribeira, cubertas de xabre,
etc). 

Desde o CES, defendemos outra visión
dos ríos e do seu aproveitamento, desde o
seu coñecemento e o respecto aos seus
valores e dinámicas, ao tempo que segui-
remos denunciando mostras de incompe-
tencia e hipocrisía como as descritas.

LONGA RUTA DE PEDRA (e de auga)
CES* 

Algo así podería exclamar Celso Emilio Ferreiro ao visitar a Ruta da Pedra e da Auga, descrita na edición 64 de CERNA
(primavera deste ano), na que se ve ao Presidente da Deputación de Pontevedra e ao Alcalde de Cambados, xunto con centos
de persoas, nunha desas multitudinarias excursións que tanto gustan a boa parte dos nosos próceres. A ruta, que discorre a
carón do río Armenteira (afluente do Umia) entre Ribadumia e Meis, foi “rehabilitada” desafortunadamente pola Deputación
de Pontevedra, como quere deixar patente a través deste artigo o Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) .
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Pista de xabre en plena marxe do rio.

Corte indiscriminado da vexetación de ribeira.

* CES é o Colectivo Ecoloxista do Salnés.
+ info: www.ceslanes.wordpress.com
cesalnes@yahoo.es



A CABRA E A BESTA COMO
PROCESADORAS DOS RECURSOS
PASTÁBEIS DOS MONTES

Se, aniñados, observamos o cagallón
dun cabalo, descubriremos fibra de toxo
fermentando, o que desde a nosa pers-
pectiva técnica sería unha procesadora
de biomasa que, a través da fermenta-
ción bacteriana, transforma celulosa,
indixeríbel para nós, en proteína animal,
visto agora coa nosa perspectiva de
consumidores finais dentro da cadea
trófica. O pastoreo con aproveitamento
dos recursos dos montes é, pois, para-
digma da sustentabilidade: xestiona a
biomasa arbustiva transformando a
enerxía solar en proteínas, sen custos de
produción e sen consumo de enerxía no
proceso de  transformación. 

A besta e a cabra son excelentes
especies lignívoras –as únicas capaces
de dixerir o toxo-  que procesaron tradi-
cionalmente biomasa, favorecendo a
aparición  da vexetación herbácea e,
polo tanto, doutras especies de gando

máis esixentes, e fornecendo  aos foga-
res de alimento, forza tractora e trans-
porte. Hoxe, o desenvolvemento  da súa
explotación extensiva  é un xeito de
garantir unha xestión sustentábel dos
montes. Esta aptitude fai que sexan
especies pioneiras nun proceso de rein-
trodución de gando, recuperación do
monte e rexeneración de pastos de
maior calidade. 

CATRO ANOS APRENDENDO CON
CABRAS E BESTAS

Polo seu carácter de especies pionei-
ras, iniciamos con elas a nosa experien-
cia de unidade de xestión a través
dunha cooperativa de explotación
comunitaria dos recursos dos montes
(Monte Cabalar) para superar o abando-
no, conter os lumes e valorizar o monte.
Como tiñamos cargas leñosas de toxo e
–puntualmente- de xesta moi elevadas,
de 30t até máis de 50t por Ha, enceta-
mos en febreiro de 2007 un programa de
rozas e de pequeneiras manchas de

lumes prescritos co obxectivo de favore-
cer o retoñado e empradizado. 

Os primeiros  rabaños de cabras e
bestas introducímolos a comezos de
2007.  Traballamos con diferentes tipos
de subparcelas e diferentes cargas;
fomos vendo capacidade de penetración
e aproveitamento do mato; comproba-
mos o estado de carnes, a fertilidade e o
crecementos en función da porcentaxe
de pasto herbáceo e arbustivo, ou da
masa leñosa. Condicionados polos ren-
dementos da explotación, pasamos dun
manexo inicial que primaba o control do
mato, a primar o estado do rabaño.

APTITUDES PASCÍCOLAS DA CABRA  

A cabra ramallea nos gromos e esto-
na os talos, controlando moi ben comu-
nidades de uz, carqueixa, xestas ou sil-
vas. Porén, non dá comido os gromos de
toxo (U. europaeus) ao comezar a ligni-
ficación (aproximadamente  ao mes) e
tampouco estona os seus tecidos vascu-
lares. 

Por outra banda, a cabra mostra un
comportamento no pastoreo moi inde-
pendente e disperso, o que lle provoca
problemas ao pastor e facilita o ataque
de depredadores  como o lobo, que así
pode eludir a presenza dos mastíns. Os
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O abandono contemporáneo do rural, como consecuencia do modelo de crecemento adoptado, retirou do medio o xestor
fundamental dos recursos –a poboación- provocando o colapso e a aparición de novos xestores, como o lume, ben como dou-
tros desequilibrios igualmente graves (comercio mundial de alimentos, sobreexplotación, desertización, cambio climático, crise,
etc.) que cuestionan o modelo actual de crecemento por asimétrico e insostíbel. O progreso e evolución futura dependerá da
capacidade de recuperar o equilibrio entre xeración de recursos, aproveitamento e poboación. 

MONTES SOSTÍBEIS

MONTE CABALAR:
A XESTIÓN DE BIOMASA CON GANDO CAPRINO E EQUINO

Fuco Xavier Barreiro*
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Égoas pacendo no monte.
Galiza conta hoxe cun censo de
53.000 cabezas de caprino, das
que 1.000 son de leite e o resto
de carne. Hai 15 exemplares de
media por explotación, a maioría

de rabaños mixtos. Só 50
explotacións teñen máis de

100 cabras



cabritos sofren ademais predación de
raposos, aves e xinetas.

A cabra realiza un pastoreo precipi-
tado e moi selectivo, cun ciclo que vai
da busca ao consumo e á diversificación,
procurando o equilibrio entre enerxía e
proteína. Aínda que as proporcións entre
herbáceo e arbustivo oscilan en función
das esixencias fisiolóxicas, en xeral,
máis da metade da súa inxesta é arbus-
tiva. Porén leva mal as rotacións con
cargas elevadas en zonas de dominancia
arbustiva, xa que a redución do aporte
proteico ou a presenza de especies indi-
xestas afecta ao estado xeral de vitali-
dade e incide no número de abortos. 

É moi esixente, cun manexo comple-
xo que require persoal entregado, sobre
todo nas parideiras. O control no  pasto
é difícil, non respecta os peches con
risco de producírense baixas ao ficaren
enganchadas nas mallas. Tamén lle
afectan moito as borrascas persistentes,
os ventos, a humidade e os solos empo-
zados, e cómprelle refuxio para o inver-
no e cando as choivas. Mais ten unha
rendibilidade alta, porque o cabrito é
moi demandado e aprezado.

APTITUDES PASCÍCOLAS DO CABALO
O cabalo de monte ou do país está

perfectamente adaptado ao monte
atlántico, cun clima hiperhúmedo e
ventoso e unha vexetación composta
case exclusivamente por  toxo. Aínda
que tamén necesita pastos herbáceos
en función das esixencias fisiolóxicas
(xestación, lactancia), soporta unha
inxesta –proporcional  ao peso corpo-
ral- maior de toxo que a cabra e tem-
padas maiores cunha dieta exclusiva de
toxo. Cando se traballa con cargas ele-

vadas é capaz de dixerir toxo xa ligni-
ficado reducíndoo notoriamente, o que
logo repercutirá no seu estado xeral. 

Tamén exerce maior control pola
súa talla, peso e pisada, e ten máis
capacidade de penetración nas grandes
masas. Sofre bastante a predación do
lobo, aínda que pode chegar a desen-
volver defensas moi eficaces.

Non ten esixencias, non require
atencións e ten un manexo básico. O
control do cabalo no pasto é sinxelo e
barato. O gran condicionante para o
sector equino é a falta de demanda de
carne de poldro e de circuítos para a

súa comercialización, polo tanto a súa
produtividade é moi baixa ou nula.

O resultado no control do toxo varía
en función da especie, toxo arnal (Ulex
europaeus) e toxo femia (U. gallii), mais
para as dúas é maior o que realiza o
cabalo; sobre toxo arnal o control da
cabra é baixo e o do cabalo é medio;
sobre o toxo femia, a cabra ten un con-
trol medio e o cabalo, alto.

O fento non é apetecíbel para nin-
gunha das especies, en todo caso o
control é consecuencia do efecto de
pisado, que é maior no caso do cabalo. 

Para o resto das especies arbustivas
–xestas, piornos, codesos, silvas, uces,
queirugas, carqueixas…– é sempre
maior o control que realiza a cabra.
Como tamén é, aínda que agora en
sentido negativo, o dano que pode rea-
lizar en plantacións florestais novas. 

CONCLUSIÓN
Segundo a nosa experiencia e

manexo, consideramos que na Galiza
atlántica (ao oeste da dorsal galega),
por clima e vexetación maioritaria de
toxo, o cabalo é máis eficaz para o pas-
toreo no monte, razón pola que tradi-
cionalmente a maioría dos équidos en
liberdade se sitúan nos macizos litorais.
Asemade, a cabra adáptase mellor nos
macizos centrais e orientais (ao leste
da dorsal) por clima máis seco e por
presenza dunha vexetación mixta de
uz, carqueixa, toxo, etc., motivo,
tamén, polo que os maiores e mellores
rabaños de cabras se manteñen na
zona oriental.
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* Fuco Xavier Barreiro Carracedo é membro da
Sociedade Cooperativa Monte Cabalar.
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Efecto do control a través de pastoreo de comunidades de toxo en solos tipo ránker.

O censo galego de cabalos
atinxe as 20.000 reprodutoras
distribuídas polos montes, sobre
todo, dos macizos litorais.
Comezou a súa regresión a
comezos do século pasado
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Os organismos bioindicadores poden
empregarse para medir a contaminación
da auga, o aire ou o solo. Hainos especí-
ficos para certos ecosistemas e poden ser
aplicábeis a estudos de ámbito local ou
global. Os bioindicadores teñen as
seguintes características básicas: deben
estar suficientemente dispersos polo ter-
ritorio; ser relativamente abundantes e
facilmente detectábeis; ter un tamaño
suficiente para poder ser estudados; ser
sinxelos, rápidos de identificar e accesí-
beis a persoal non experto; ser sensíbeis
ao medio; ter ben estudada a súa ecolo-
xía e ciclo biolóxico. E de estudárense
parámetros biolóxicos locais deben ser
especies sedentarias que reflictan as con-
dicións da zona. 

Por outra banda, as especies migra-
doras, como o pingüín emperador, permi-
ten estudar aspectos como o cambio cli-

mático ou a sobrepesca a través do
seguimento  dos seus desprazamentos.

Son moi poucas as especies que cum-
pren todos os requirimentos, polo que á
hora de elixir un bioindicador escóllese
aquel que reúne o maior número deles,
atendendo aos datos ou á problemática a
estudar. 

LIQUES/BRIÓNS
Este organismo, resultante da simbio-

se dun fungo e dunha alga, é un eficaz
medidor da contaminación dunha área
determinada, como un bosque ou unha
cidade. Cambios nas comunidades de
brións, tanto a nivel de poboación como
nas súas proporcións, son bos indicadores
do efecto que a acción conxunta de con-
taminantes ten nun territorio determina-
do. 

ESPECIES BIOINDICADORAS,
MENSAXEIRAS DA NATUREZA

Ramsés Pérez*

O contorno máis inmediato envíanos continuamente mensaxes sobre o seu estado, pero poucas veces somos quen de inter-
pretalas. A natureza contén numerosas especies e comunidades de seres vivos que nos dan boa información da súa saúde.
Neste artigo imos tratar sobre algunhas destas especies que os especialistas denominan “bioindicadoras”. 

Un día, a morte aparecéuselle a un
home e díxolle que o ía levar con ela. O
home replicoulle que aínda era moi novo
e que o avisase con máis tempo para
cando chegase o fatídico momento.
Pasaron os anos e a morte volvéuselle
aparecer a aquel home convertido xa en
ancián. O vello recriminoulle de novo non
o ter avisado. A morte contestoulle: “hai
xa moitos anos que tes todo o pelo bran-
co, xa che quedan poucos dentes e ape-
nas podes camiñar… Non cres que abon-
dan os avisos?”. Este conto pode ser unha
boa imaxe da actual incapacidade que
temos, ao igual que o home vello do rela-
to, para comprender que lle está a pasar
ao medio que nos rodea.

Ademais dos especialistas de discipli-
nas moi dispares que estudan as especies
e as súas relacións cos cambios no medio
ou con determinados ecosistemas (ríos,
océanos, cidades, etc.), tamén os cida-
dáns podemos ser quen de saber, cun
pouco de formación, material axeitado e
interese, cando o medio goza ou non de
boas condicións ambientais, alén das
aparencias. 

BIOINDICADORES
Seguramente teñamos escoitado

falar que os mineiros levaban canarios ás
galerías para detectar o inodoro e letal
gas grisú e, así, evitar a morte. As persoas
afeccionadas á pesca tamén saben que
determinadas especies de besbellos son
indicadores da boa calidade das augas.
Así mesmo, na actualidade, empréganse
brións para medir a calidade do aire das
cidades. Todas estas son especies bioindi-
cadoras.

Un bioindicador é unha especie vexe-
tal, animal, fungo ou unha comunicade
de especies cuxa presenza nos ofrece
información de certas características
ecolóxicas, é dicir, permítennos estudar a
calidade do ambiente e así detectar cam-
bios ou alteracións no medio, en xeral, ou
nun ecosistema ou hábitat, en particular. 

Os liques son bos indicadores do efecto que a acción conxunta de contaminantes
ten nun territorio determinado.

As bolboretas e as libeliñas tamén son especies bioindicadoras.
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A accesibilidade dos liques así como a
súa lectura inmediata da contaminación
e dos cambios no ambiente teñen sido
amplamente estudadas nos países máis
ricos das zonas temperadas e, na actuali-
dade, estanse levando a países tropicais
por seren un parámetro biolóxico barato
e facilmente aplicábel.

BIOINDICADORES DOS RÍOS
Alén de especies como a náiade

(Margaritifera margaritifera), a rata de
auga ou a toupa de auga sobre as que se
versou noutros artigos desta publicación,
existe outra manchea de especies bioin-
dicadoras da calidade ou estado de con-
servación do río e das ribeiras. 

En actividades organizadas polo Pro-
xecto Ríos, iniciativa de educación e
voluntariado ambiental de ADEGA, estú-
dase a calidade dos ecosistemas fluviais
mediante a análise de bioindicadores
acuáticos, nomeadamente de macroin-
vertebrados. Insectos, anélidos, crustá-
ceos, moluscos e gasterópodos son parte
fundamental da cadea alimentaria.
Pasan, cando menos, unha parte da súa
vida na auga e, ante episodios de conta-
minación, a estrutura desta comunidade
vese alterada, favorecendo a unhas espe-
cies e prexudicando outras. Por este
motivo, a diversidade da comunidade de
macroinvertebrados pode determinar a
calidade do estado de conservación dun
río.

Do mesmo xeito, e sen meternos na
auga, no río existen especies de aves bio-
indicadoras como o merlo rieiro ou mui-
ñeiro (Cinclus cinclus) que precisan de
augas frías, rápidas e limpas. A presenza
de determinadas especies de algas e
plantas acuáticas, así como de mamífe-
ros, son tamén indicadores da boa saúde
do río; pola contra, a súa ausencia amosa
un estado deficiente.

UTILIDADES DOS BIOINDICADORES
Os estudos e usos dos organismos

bioindicadores que mencionamos e dou-

tros moitos (anfibios, morcegos, bolbore-
tas, libeliñas, formigas, etc.) están en
aumento nos últimos anos. A Directiva
Marco da Auga (DMA) obriga aos Estados
membros a determinar  o estado de
saúde dos seus ríos empregando índices
biolóxicos e, neste eido, os macroinverte-
brados foron uns dos bioindicadores
escollidos. Estes presentan claras vanta-
xes con respecto aos indicadores fisico-
químicos, xa que outorgan información
do estado ecolóxico do contorno acuáti-
co independentemente do momento da
toma da mostra, e integra os distintos
factores que afectan ao medio acuático.
De feito, comunidades de macroinverte-
brados poden reflectir información sobre
a calidade da auga dos ríos en períodos
de varios meses ou anos. 

Alén das tarefas de control, os bioin-
dicadores empréganse tamén para o
seguimento de proxectos de melloras
ambientais, como poden ser a restaura-
ción dun río ou dunha canteira (nos dous
casos con macroinvertebrados). A pre-
senza destes é fundamental sobre os pro-
cesos ecolóxicos do río ou do solo (des-
compoñendo a materia orgánica,
mobilizando nutrientes, etc.).

As especies bioindicadoras, ademais,
poden ser unha excelente ferramenta de
educación ambiental en centros de ensi-
no ou equipamentos. Referirse a especies
do contorno e traballar desde o cotián
achegándose a diferentes metodoloxías
de investigación, permitiranos compren-
der mellor as complexas relacións que hai
no medio e coñecer, con recursos sinxe-
los, unha manchea de especies.

COMO O ANCIÁN DO CONTO
A bondade dos bioindicadores á hora

de determinar a vulnerabilidade de deter-
minadas especies, comunidades ou eco-
sistemas debe considerar a integración
dos diferentes indicios. As relacións no
medio ambiente, como dixemos, son moi
complexas e demasiadas veces pretende-
mos asociar o declive dunha especie ou
unha problemática ambiental a unha
única causa, cando en realidade pode ser
a suma de varios impactos no medio. 

Non debemos esquecer que os seres
humanos, como o resto dos animais,
tamén somos especies sensíbeis aos
impactos no contorno. O descenso na
fertilidade e na calidade e cantidade de
espermatozoides ou a taxa de cancros e
outro tipo de enfermidades son un sínto-
ma evidente de que o medio que nos
rodea está sendo agredido.

En definitiva, podemos (ou non) ter
en conta a inxente cantidade de mensa-
xes que o planeta nos envía, pero logo
non nos estrañemos dos prexuízos que
directa ou indirectamente podemos
sufrir.
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* Ramsés Pérez é educador ambiental de ADEGA.

Identificación de macroinvetebrados que son indicadores do bo estado de saúde dos ríos.
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Nome e Apelidos: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIF: ........................................................................... Data de Nacemento: ........................................................................... Teléfono: ...................................................................................

Enderezo: ............................................................................................................................................................................ Localidade: ............................................................ CP: ...........................

Provincia: ...................................................................... Profesión: ............................................................ Correo electrónico: .........................................................................................

Modalidade de inscrición (Inclúe a subscrición gratuíta á revista CERNA): Suscripción únicamente a revista CERNA / Cuadernos ADEGA:

q Normal Æ 48 euros/ano q Revista Cerna (trimestral) Æ 10 euros/ano

q Xuvenil ou parado/a Æ 24 euros/ano q ADEGA Cadernos Æ 4 euros/ano (desconto do 50% soci@s)

q Superior Æ 78 euros/ano

Domiciliación: Titular da Conta: ....................................................................................................................................................

Banco ou Caixa: ....................................................................................................

Sucursal: .......................................................................................................................

Conta Número: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Prego que ata nova orde fagan efectivos á Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, con cargo a miña conta,
os recibos que ao meu nome lles presente a devandita asociación.

Data: ................. /.................................................... /....................... Sinatura: ..................................................................................................................................................................................

Enviar esta solicitude a:
ADEGA - Travesa dos Basquiños, 9 Baixo · 15704 Santiago de Compostela

"
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O REVÉS DO TÉXTIL

A aceleración da sociedade actual,
tamén está a afectar á industria da
roupa. Modas frugais que duran o que
unha tempada, axudándose de potentes
campañas de publicidade para crear a
necesidade de ter prendas novas cada
ano, marcando claramente quen está in
-á moda- ou pola contra quen queda off
-“fóra de onda”. Isto é posíbel grazas á
roupa de baixo custo, ao alcance da
maioría da poboación, e de menor cali-
dade que hai corenta anos, difícil de que
dure máis de doce meses en boas condi-
cións. Un dato que pon de manifesto  a
invariabilidade do prezo da roupa nos
últimos anos é que en 1971 o custo
medio dun pantalón vaqueiro roldaba as
3.000 pesetas (18 €), mentres que en
2011 é de 19,95 € (3.319 pesetas). En
corenta anos só un chisco máis caro,
malia que o IPC se incrementou desde os
anos setenta1 nun 1.804,5%. Se o prezo
da roupa evolucionara como o fixo o IPC,
ese pantalón custaría hoxe 324 euros!

Sen embargo, a elaboración dunha
peza de roupa ao longo do seu ciclo pro-
dutivo e comercial agocha unhas restra
de impactos de carácter medioambien-
tal, social e económico. O feito de que o
cultivo de algodón supoña o 2,4% da
superficie agrícola cultivada e estea a e
empregar o 25% dos praguicidas usados
en todo o mundo (herbicidas, insectici-
das e defoliantes)2, ou que sexa o segun-
do cultivo transxénico no mundo despois
da soia, non son  impactos medioam-
bientais que se deban desprezar. Sen
esquecer que na elaboración das tinturas
químicas contamínase até 8.000 litros de
auga por kg de tintura3; ou os milleiros
de toneladas de CO2 emitidos á atmosfe-
ra asociados ao transporte das prendas.
Detrás dunha simple camisola de algo-
dón hai unha pegada hídrica de 2.700 l
de auga4. Non hai máis que ver as eti-
quetas made in… para decatarse de que
moi pouca roupa se elabora no país. 

Impactos sociais como a explotación
laboral que sofren milleiros de rapazas
novas, de entre catorce e vintecinco anos
traballando en condicións ínfimas nas

máquinas; talleres onde se cosen moitas
das nosas prendas, con man de obra
baixo a presión de curtos prazos de
entrega, xornadas laborais fatigosas de
até 14 horas, sufrindo intoxicacións, irri-
tacións cutáneas, dores musculares, etc.
E hai que engadirlle o roubo  aos cida-
dáns e pobos de moitos países condena-
dos a un empobrecemento a curto e
medio prazo. Todo isto para que nos paí-
ses consumidores poidamos conseguir
prezos máis competitivos e se engrosen
os beneficios económicos das multina-
cionais do sector. 

BARATO, BARATO!
TRES BRAGAS, QUINIENTAS!

Conseguir unha ganga non debera
ser motivo de alegría. Preguntámonos
como é posíbel que esa camiseta poida
valer tan poucos euros? Quen paga real-
mente os custos de produción? A respos-
ta poderían dárnola os agricultores e as
traballadoras do téxtil antes menciona-
das.

Fagamos a proba. Unha visita por
unha das múltiples feiras de Galiza fai-
nos descubrir un escaparate de ofertas a
cada cal mellor. Todo a 1 euro! É sostíbel
este tipo de consumo de roupa onde
prima a cantidade e non a calidade?

Nembargante, non todos levamos o
mesmo peso de responsabilidade neste
problema. Como cidadáns temos o poder
de elixir tenda onde mercar, ou non mer-
car… Pero os grandes motores deste
hiperconsumismo de moda son as  gran-
des transnacionais. Parece esperanzador
que moitas empresas se estean a acoller
a códigos de conduta e a incorporar polí-
ticas de responsabilidade social corpora-
tiva; pero estas medidas non  son sufi-
cientes para garantir unha produción
ética, xusta e ecolóxica. Habitualmente,
ou ben quedan en papel mollado ou ben
non se aplican ao longo de toda a cadea.

O CONSUMO DE ROUPA SEN FÍOS NA LINGUA

QUE POÑO HOXE?
Mª Xosé Castro*

“Non controles a miña forma de vestir…”    (Olé Olé)

O feito de vestir non é só unha necesidade básica. Alén de ser a maneira de facer fronte ás inclemencias meteorolóxicas, é
unha manifestación cultural, social, de clase ou relixiosa. Acompañando os nosos xestos e miradas, estamos a comunicarnos co
noso contorno a través da roupa que levamos posta. As modas marcaron as épocas e os estilos, a pesares de que ás veces sexan
cíclicas e o que se levou noutrora pode volver a estar de actualidade nas rúas. Neste artigo afondaremos no xeito en que a pro-
cura da nosa elegancia non implique deixar  espida  unha parte do planeta. Achegámonos ao  consumo responsábel de roupa. 

Vestir tecidos de comercio xusto e ecolóxicos contribúe a reducir a contaminación e as inxustizas
sociais que se dan na industria téxtil.
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A SAÚDE É IMPORTANTE
O consumismo de roupa pon en risco

a nosa saúde, indirectamente, cando
afecta ao medio ambiente, pero tamén
directamente, cando botamos ao lombo
prendas que conteñen substancias quí-
micas non desexadas, acumuladas
durante o proceso de elaboración. 

O perigo dos químicos na roupa, así
como nos alimentos ou produtos de lim-
peza e cosmética, non crea alarma
social.  Os seus efectos son paulatinos ou
sinérxicos e é difícil  probar a relación
directa entre unha doenza  e a exposi-
ción a determinados químicos. De facto,
as alerxias de pel son cada vez máis fre-
cuentes en persoas sensíbeis, descoñe-
céndose o factor real desencadeante.  É
nas tinturas e acabados das prendas
onde se empregan as substancias máis
nocivas. Os coñecidos como colorantes
azoicos, que ao contacto coa saliva
redúcense dando lugar a arilaminas aro-
máticas, potencialmente canceríxenas5,
teñen limitado o seu uso e comercializa-
ción na UE desde 2002 a través da Direc-
tiva 2002/61/CE. 

Outras substancias de recoñecido
efecto canceríxeno son o níquel ou o
cromo. O níquel é a causa máis frecuen-
te de alerxias e o seu límite de risco está
fixado en 0,5 microgramos por cm2 e por
semana en todas as prendas e accesorios
que teñan contacto directo coa pel
(Directiva 94/27/CE).

Mentres durmimos, o noso corpo
tamén está en contacto continuo con
prendas (pixama, sabas…). E non só exis-
ten riscos relacionados co cancro, os riles
e o sistema nervioso vense afectados
polo chumbo. Tamén o sistema reprodu-
tivo é sensíbel a determinados químicos
como os ftalatos.  

UN FONDO DE ARMARIO “VERDE”
Para tentar saírnos deste suxo mer-

cado e que o noso armario sexa un chis-
co máis ecolóxico, podemos pór en mar-
cha algunhas propostas. En primeiro
lugar, coidar as prendas á hora de lava-
las e secalas. O abuso de deterxentes,

libre e coa exposición xusta ao sol para
preservar as cores.

Un costume, por desgraza en desar-
raigo, é o de herdar roupa de irmáns e
curmáns. Pero non só é unha solución no
caso de termos cativos na casa, tamén
cando se nos presenta un evento espe-
cial como unha voda. Unha boa forma de
non ter que visitar as tendas e gastar os
cartos sen renunciar a “estrear” novos
modelos. 

Unha boa oportunidade para conse-
guir roupa a  bo prezo, con historia, vin-
tage e mesmo case sen usar son as ten-
das e mercadiños de segunda man, cada
vez máis numerosas nas cidades e vilas.
Outra opción, cando nos aburren as
prendas habituais, é a de “tunear” a
roupa, modificándoa con creatividade
(remendos, fíos de cores, botóns, etc.), de
tal xeito que lle  daremos unha nova vida
a esa chaqueta, ás camisetas de algodón,
á saia de inverno… e parecerán novas.

Tampouco esqueceremos o costurei-
ro para amañar a roupa que teña un roto

ademais de encher as augas residuais de
fosfatos e outros ingredientes nocivos
para o medio ambiente, fai que a roupa
quede máis seca e áspera. Deste xeito, é
case obrigado usar un suavizante para
que a roupa fique mol. Empregando a
dose xusta e optando por deterxentes
ecolóxicos poderemos prescindir do sua-
vizante con toda tranquilidade. O uso da
secadora pode ser preciso nalgunhas
ocasións, pero está demostrado que
estraga máis as fibras, sen contar o gasto
enerxético que supón. O secado que mel-
lor lle senta á roupa é o tendido ao aire
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Os mercados que priman a cantidade das prendas sobre a calidade non son sostíbeis.
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ou un descosido e facer que dure un
pouco máis. Desenfundando o dedal e
remendando calcetíns ou cosendo
botóns perdidos pasaremos unha tarde
alternativa de “palique”: Sabes Xan?... A
de tempo que hai que non paso polo
centro para mercar en Z…

ONDE MERCAR? EXPERIENCIAS CON
“GLAMOUR”

Se finalmente imos mercar unha
prenda, a mellor idea é mercala en
comercios de barrio, talleres artesanais
ou acudir ás tendas de comercio xusto
ou ecolóxicas, propiamente ditas, en tro-
ques de someterse ás cadeas de moda.
Será a maneira de favorecer a economía
local ou de pequena escala e de mercar
calidade.

O sector da roupa ecolóxica non para
de medrar e ten moi boas expectativas
de futuro. Velaquí algunhas ideas e ini-
ciativas na Galiza:

· María Almazán: tecidos ecolóxicos e
de comercio xusto en Gondomar.

· Mandacarú: oferta de camisetas de
algodón ecolóxico e de comercio
xusto, en Pontevedra.

· Tenda Solidaria: tenda de comercio
xusto da ONGD Solidariedade Interna-
cional. Está nas cidades de A Coruña,
Ourense e Pontevedra.  

· TendaMundos: téxtil e demais produ-
tos de comercio xusto, en Vigo.

· Alter-Nativa: roupa ecolóxica, zapatos
e complementos para os máis cativos
da casa en Cangas.

Outro dos exemplos interesantes do
país é a tenda de balde do colectivo Casa
do Vento en Compostela, onde se atopa
roupa de segunda man sen custo algún.
É unha maneira de denunciar o excesivo
consumo de roupa  na nosa sociedade,
un activismo sen ánimo de lucro.

VESTIR “DE ETIQUETA”
A etiquetaxe das prendas axúdanos a

identificar se proveñen de comercio
xusto ou son ecolóxicas. Porén, non
resulta doado discernir entre unha boa
certificación doutra que non ofreza sufi-
cientes garantías. Un dos selos de con-
fianza é o Fair Trade que certifica condi-
cións de xustiza social na produción.
Asemade, a certificadora GOTS (Global
Organic Textile Standard) garante que se
cumpren criterios ecolóxicos e sociais na

* Mª Xosé Castro é a vogal de consumo res-
ponsábel en ADEGA.

+ info:
- Setem-Campaña roupa limpa, 2002.“Guía

para o consumo responsábel de roupa”
- Intermón Oxfam, 2004. “La moda que

aprieta”
- Greenpeace. Moda sin tóxicos.

produción das fibras. Preguntar sobre a
orixe da prenda ao persoal da tenda é
quizais a mellor maneira de informarnos
sobre as prendas que mercamos.

Notas:

1. Datos do INE
(Instituto nacional de estadística)

2. EJF. (2007).
Environmental Justice Foundation 

3. Ecotintes
4. J. Cagiao. Cerna nº 59, pax. 20-21
5. Revista AITEX

(Observatorio tecnológico textil).

Mercar en comercios de barrio, talleres artesanais ou en tendas de comercio xusto ou ecolóxicas con-
tribúe a favorecer a economía local ou de pequena escala.
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sen depredadores terroríficos, e porque
o destino me puxera no primeiro
mundo, no século XX e nun período
calmo de entreguerras.

Quen protagonizou este feito, tan
natural, foi a Ammophila sabulosa,
unha avespa moi distinguida que non é
infrecuente e que para reproducirse
parasita vermes.

Esta avespa, duns 3cm de longo, é
un himenóptero dos chamados apócri-
tos porque o seu tórax está separado do
abdome por un fino tubiño chamado
pecíolo que, neste caso, ocupa a tercei-
ra parte do corpo, polo que ten unha
cinturiña de avespa ben aparente. Ade-
mais, a Ammophila ten no abdome unha

cor vermella explosiva que advirte clara-
mente aos posíbeis depredadores que
non é comida fácil. 

A femia desta especie ten, como
outras do mesmo grupo de avespas
cavadoras, o extravagante costume de
facer cara ao verán un tobo en lugares
areosos, soleados e secos, razón pola
que aproveita en numerosas ocasións os
camiños. O buratiño na area  cérrao
cunha pedriña antes de saír de caza. 

Unha vez localizada a presa, unha
eiruga que poida transportar, paralízaa
coas súas toxinas e lévaa até a entrada
da cova. Neste momento, coas potentes
queixadas, abre o burato, mete o verme
dentro, pon o ovo sobre del e obstrúe a
entrada cunha pedriña  axeitada ao
tamaño do oco. Logo, engade outras
pedras e material diverso, que bota con
axilidade e destreza como se fose cal-
quera mamífero escavador xa que, volta
de costas á entrada, utiliza as patas de
diante para mandar os diferentes mate-
riais ao burato. Cada pouco asegúrase
de que todo vai quedando como ela
considera acaído. Cando remata o labor,
marcha facer outro niño para continuar
co mandato de se reproducir. 

O que lle pasa ao verme cando a
larva famenta da Ammophila empece a
saír do ovo, é mellor non pensalo, e limi-
tarnos a recordar que a natureza dispón
de mecanismos para evitar sufrimentos,
como o de privar de consciencia as víti-
mas.

O certo é que nas relacións entre
seres vivos ocorren ás veces situacións
que non son precisamente doces e agra-
dábeis para a nosa maneira de ver e
interpretar a realidade, pero a natureza
é así. A Ammophila non é cruel dándol-
le aos seus descendentes a comida dun
ser aínda vivo: ela non ten opción de
escoller. Isto é só patrimonio da huma-
nidade, que non por iso deixa de come-
ter, ás veces, actos feroces e absoluta-
mente repulsivos. A evolución levou a
algúns animais a ter comportamentos
que poden parecer crus, pero así están
deseñados: para eles o único importan-
te é vivir para perpetuar a especie.
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DRAMA (CONTOS DO TIO-VIVO)

NA EIRA DA XOANA Xosé Salvadores

No mes de xullo andei na Eira da
Xoana e presenciei un feito terríbel no
camiño que leva ao coto. Un personaxe
movíase inquedo diante dunha tobeira.
Enfoquei o obxectivo e observei. O pro-
tagonista desta historia tiña unha víti-
ma atordada colocada enfronte da
entrada do tobo. En poucos minutos, o
verdugo meteu a desgraciada presa,
aínda viva, no estreito burato, feito á
medida, e comezou a emparedala. Con
pedras escollidas, terra e restos vexetais
pechou a horríbel prisión. Aquel era un
enterramento en vida que implicaba
unha morte segura.

Cando marchei, desacougado, mati-
nei na sorte que eu tiña porque os xenes
me fixeran humano, especie dominante

O drama da Eira da Xoana en imaxes.
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En Galiza polo que máis se coñece a
nébeda é pola súa boa relación coas cas-
tañas. Resulta común preparar este froi-
to do outono cocido cunhas ramiñas de
nébeda que lle poñen gusto e aroma ás
raíñas dos soutos. En tempos no que todo
era ben aproveitado, dise que a auga
sobrante deste proceso culinario se
empregaba para amolecer os callos dos
pés con moi bos e suaves resultados.

Outra curiosa característica da nébe-
da é a de adormecer ou drogar aos gatos.
Unha substancia presente nela, a nepe-
talactona, eleva aos felinos a un estado
de alucinación que se expresa en com-
portamentos estraños. Esta substancia é
similar a outra atopada nos ouriños das
gatas –unha feromona sexual- o que
parece explicar que os gatos machos sin-
tan maior atracción pola planta que as
femias. Comen as súas flores, mastigan e
refréganse nas follas, volvendo unha e
outra vez a elas por unha dose da súa
embriagadora esencia. Desta circunstan-
cia recibe os nomes populares de “herba
dos gatos”, “herba gateira” ou “menta de
gato”. 

Se queremos falar na linguaxe uni-
versal científica chamarémola Nepeta
cataria. O termo nepa significa en latín
escorpión, dada a antiga crenza de que
curaba a súa picadura. A nébeda non
supera os sesenta centímetros de altura.
Para recoñecela no campo nada mellor
que fixarnos nas súas floriñas, de cor rosa

muscaria. Esta provocaría algo similar a
unha terríbel furia ou cólera, así a nébe-
da era empregada polos guerreiros nórdi-
cos na preparación para ir á loita.

Se queremos aproveitar as súas pro-
piedades culinarias e medicinais débese
recoller a finais do verán e deixala pen-
durada boca abaixo en ramallos nun
lugar seco e escuro ao tempo que venti-
lado. Na cociña, alén das castañas, os
xurelos atopan boa compañía nas follas
frescas da nébeda, impregnándose dun
gusto peculiar. Unha receita inmemorial
é o guiso de xoubas con nébeda, recolli-
da na zona do Salnés (Cambados) e que
resulta unha delicia segundo os bandul-
los que a probaron.

En caso de ser utilizada na botica
adminístrase en forma de tisana, 30g de
flores e follas secas por cada litro de
auga. Mais non pensen que é unha bebi-
da deliciosa, ten un aroma forte e deixa
un sabor amargo. A dose é a que deter-
mina o límite entre un condimento na
cociña e unha menciña pouco saborosa.
Para calmar unha dor de ventre, beber un
bo trago e adiante; pero para agasallar
ao padal nada como a tisana de menta, e
que se quede o gatiño coa súa herba!

pálido e con tons violáceos, todas xunti-
ñas nunha espiga. Tamén cataremos o
seu cheiro, que recordará ao da menta.
As follas teñen os bordes dentados pero
non pinchan, son suaves ao tacto porque
están recubertas no envés dunha peluxe
mol. 

En tempos gozou de moita fama e,
mesmo, era cultivada preto das casas
para o seu uso doméstico. Na actualida-
de aínda se poden observar restos dos
antigos cultivos, tanto nas terras baixas
como na alta montaña. De xeito silvestre
medra comodamente á beira dos camiños
e nos campos pedregosos. 

Aínda que a herba gateira caeu bas-
tante en desuso, non deixa de ser unha
planta con interesantes propiedades
medicinais. Di un refrán catalán “La
nepta, tot mal repta”, é dicir, a nébeda
todo mal desafía. Algunha das doenzas
que atopan remedio nela son os catarros,
os cólicos intestinais ou os gases. Tamén
era usada para provocar as menstrua-
cións cando faltaban e devolver a boa cor
aos rostros pálidos. Asemade, resulta
antidiarreica e, como apunta Manuel
Ares Faraldo no Anuario Brigantino
(1982), era empregada para darlle de
comer aos coellos cando defecaban moi
brando, curando así a súa doenza. 

Atópanse tamén referencias que
falan dun uso bélico. As raíces agochan
unha substancia que obra de maneira
similar á muscarina, o tóxico da Amanita
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A NÉBEDA
Marga Miguens e Mª Xosé Castro
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Non é doado de atopar. A pesar da
súa fermosa e viva cor laranxa pasa desa-
percibido polo seu pequeno tamaño e por
mor das fumigacións masivas dos piñei-
rais contra a Thaumetopoea pytiocampa,
máis coñecida como a eiruga procesiona-
ria do piñeiro. Cordyceps militaris é un
fungo ascomicete con forma de maza ou
misto (aínda que ás veces pódese ramifi-
car un pouco), de cor vermello alaranxa-
do, que mide de 2 a 5 cm e frutifica desde
finais de outono e principios do inverno. 

O xénero Cordyceps inclúe aproxima-
damente 400 especies parasitas de insec-
tos (algunhas capaces de modificar o
comportamento do insecto no seu propio
proveito) e outras parasitas de fungos,
como a C. capitata ou C. ophioglossoides,
que se poden atopar sobre Elaphomyces,
fungos semellantes a pequenas patacas
que crecen baixo a terra e que serven de
alimento a cervos, xabarís e outra fauna
silvestre.

Como exemplos da importancia e
usos deste xénero pódese citar o Cordy-
ceps subsessilis, de cuxa forma conidial
(Tolypocladium inflatum) se extrae a
ciclosporina, fármaco inmunosupresor de
vital importancia para evitar o rexeite
dos transplantes de órganos. Tamén é de
interese a cordicepina, nucleósido anti-
canceríxeno atopado no C. militaris. E
non se pode deixar de nomear o C. sinen-
sis, remedio que se usa desde hai 1.500
anos na medicina tradicional chinesa e
que hoxe en día se cultiva industrialmen-
te e se vende a elevados prezos, aínda
que nalgúns casos existe fraude con
outras especies e a dúbida de se as pro-
piedades e compoñentes que ten o fungo
natural das altas planicies tibetanas  se
conservan nas variedades cultivadas. 

A especie á que nos referimos como
protector dos piñeiros é a Cordyceps mili-
taris, que medra parasitando as crisálidas
dalgúns lepidópteros, especialmente da
Thaumetopoea pytiocampa, unha traza
cuxas eirugas se alimentan das follas dos
piñeiros provocando importantes danos e
perdas nas plantacións destas árbores. O
ciclo da procesionaria do piñeiro comeza
cando os adultos (as bolboretas) emerxen
no verán, se aparean e a femia pon os

ovos nas candeas dos piñeiros. As peque-
nas eirugas que nacen, aliméntanse delas
e van medrando ata que forman un niño
de seda ou bolso de grande tamaño no
que se protexen durante o inverno. Nos
meses de marzo, abril ou maio, depen-
dendo das condicións meteorolóxicas,
especialmente da temperatura, as eiru-
gas baixan da árbore en fila ou procesión
na procura dun lugar axeitado no que
soterrarse e levar a cabo a metamorfose
para completar o ciclo. Se as eirugas
levan esporas do fungo cando se soter-
ran, será o fungo e non o adulto o que
xurdirá da crisálida, sendo polo tanto o
Cordyceps militaris un método natural e
eficaz de control desta praga.

A procesionaria non só causa estra-
gos por defoliación masiva nos piñeiros
senón que ademais pode dar orixe a peri-
gosas reaccións alérxicas nas persoas e
animais. Cada eiruga peluda, de cor preto
e pardo-avermellado, posúe 500.000
pelos-dardo con taumatopeína, unha
proteína que induce a liberación de his-
tamina,  responsábel da urticaria (cando
se rozan coa pel) ou de reaccións máis
graves como asma ou “shock” anafilácti-
co, que son producidas nas persoas a tra-
vés do contacto cos pelos transportados
polo vento ou nos animais, se son inxeri-
dos. Un caso típico é que afecta a mas-
cotas producindo necrose da lingua e
incluso a morte por edema de glote.

De modo que podemos afirmar que
na loita biolóxica contra a procesionaria
do piñeiro, ademais das trampas  de fero-

monas para machos, de plantacións
baseadas na susceptibilidade das distin-
tas especies de piñeiros, do fomento dos
inimigos naturais da eiruga (paxaros e
insectos), tamén xoga un papel moi
importante e respectuoso co medio
ambiente a conservación deste pequeno
fungo, o Cordyceps militaris.

CORDYCEPS MILITARIS:
FUNGO PROTECTOR DOS PIÑEIROS

Cristovo Ruiz Leivas*

* Cristovo Ruiz Leivas é micólogo autodidacta e
etnógrafo. 
+info:
http://cogomelosefloradevaldeorras.blogspot.com
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Fases da evolución da C. Militaris.

Cordyceps militaris.



Esta publicación conta cunha axuda da Área de Cultura de Vicepresidencia da
Deputación de Lugo destinada a actividades de interese cultural durante o ano 2011.



Se queres participar nalgunha destas actividades contacta coa coordinación do proxecto:

Proxecto Ríos
Travesa de Basquiños, 9 baixo

150703 Santiago de Compostela
www.proxectorios.org
info@proxectorios.org

Telf.: 981 570 099

O Proxecto Ríos é unha iniciativa de Educación e Voluntariado Ambiental promovida por ADEGA desde o 
ano 2005 que pretende involucrar á cidadanía na conservación dos ecosistemas fluviais. Ten como obxec-
tivo crear unha rede de cidadáns comprometidos cos cursos fluviais que desenvolvan actividades de 
coñecemento, vixilancia e protección dun treito de río que eles mesmos escollen. Na actualidade, Proxecto 
Ríos está financiado por Augas de Galicia e a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Actividades formativas para
capacitar ao voluntariado  

  •   Charlas divulgativas
  •   Saídas formativas
  •   Cursos de formación
  •   Encontros de voluntariado

Iniciativas que aumentan o 
caudal do proxecto   

  •   Roteirríos
  •   Limpeza simultánea de ríos
  •   Proxecto Ríos de Lingua e Cultura
  •   Campos de voluntariado

 Hai moitos xeitos de actuar:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


